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WF 4.0 - WCF Servislerini Kullanmak ( 

01.04.2009 ) - WF 4.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki yazımızda Windows Workflow Foundation 4.0 (WF 4.0) ile birlikte gelmesi 

muhtemel(yüksek bir olasılıkla çok az değişikle gelecekler) kavramları incelemeye çalışmıştık ve 

pek çok yeni aktivite tipinin alt yapıya dahil edilmiş olduğunu gördük. WF örnekleri bilindiği üzere 

çoğu zaman servisler ile haberleşmek durumundadır. Bu özellikle gerçek hayat senaryolarında çok 

sık karşılaşına ve ihtiyaç duyulan bir durumdur. Nitekim WF içerisinde yer alan akışların dış 

ortamlara olan bir bağımlılığı söz konusu olabilir. Bir Bankacılık sisteminde yer alan akışlarda, 

servisler yardımıyla ulaşılabilen bazı operasyonlar bu bağımlılığa örnek gösterilebilir 

örneğin. WF alt yapısı bu anlamda WCF(Windows Communication Foundation) servisleri ile 

haberleşilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla .Net Framework 3.5 ile birlikte yeni aktivite 

bileşenlerine sahip olmuştur. SendActivity ve ReceiveActivity isimli bu tipler temel olarak 

servislere ait operayonların çağırılması veya WF içerisinde servis bazlı operasyonların dış dünyaya 

sunulmasında etkin olarak kullanılmaktadır. Ancak WF 4.0 ile birlikte servisler ile olan iletişimde 

daha yetenekli aktivite tipleri yer almaktadır. Özellikle görsel açıdan geliştiriciye kolaylıklar 

sağlayan ama asıl etkisini XAML bazlı servis tanımlamalarının yapılabilmesinde gösteren aktiviteler 

söz konusudur. Zaten WF ve WCF 4.0 içerisinde XAML tabanlı deklerafit tanımlamaların son 

derece etkin bir şekilde kullanıldığı bir gerçektir. WF 4.0 açısında bakıldığında bir WCF operasyonu 

ile sağlanan istek/cevap(Request/Response)odaklı iletişim temel olarak aşağıdaki şekilde 

görüldüğü gibidir. 

 

Buna göre WF içerisinde herhangibir noktada servis operasyonlarını çağırmak 

için ClientOperation isimli aktivite kullanılmaktadır. Bu operasyonun yer aldığı WCF servisi bir 

veya daha fazla EndPoint üzerinden istemcilere hizmet verebilir. WF örnekleri kendi içerisinde, 

bu EndPoint' in belirttiği Address, Binding ve Contract tipine göre uygun bir mesajlaşma trafiği 

başlatabilir. Buna göre servis operasyonları çağırabilir ve sonuçlarını ele 

alabilir. ClientOperation, Workflow Foundation 4.0 ile birlikte gelen yeni aktivite tiplerinden 

birisidir. Peki bu yeni tipin .Net Framework 3.5 sürümü ile gelen ve aynı amaçla 

kullanılan SendActivity tipine göre farklılıkları, özellikle avantakları neler olabilir? İşte bu 

yazımızda kısaca bu sorulara cevap bulmaya çalışacak ve aynı zamanda bizleri bekleyen yenilikleri 

göreceğiz. Bu nedenle bir örnek üzerinden adım adım ilerleyerek devam etememizde yarar olacağı 

kanısındayım. 

http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=275
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Senaryomuza göre basit ve herzamanki gibi gerçek hayatta kullanılmayacak bir Sequential 

Workflow uygulaması geliştireceğiz. Akışımız yine geliştirici tarafından tasarlanmış özel bir aktivite 

tipini kullanarak istemciden iki sayısal değer alacaktır. Bu değerler bir servise gönderilerek 

işlenecek ve sonuçlar yine akış içerisine yönlendirilerek diğer bir özel aktivite tipi yardımıyla ekrana 

yazdırılacaktır. İlk olarak servis uygulamasının tasarlanmasında yarar vardır. 

 

Yazımızda geliştirmekte olduğumuz örnek henüz Relase olmamış .Net Framework 

4.0 sürümü üzerinde geliştirilmekte ve bu amaçla Visual Studio 2010' un PDC 2008' 

de yayımlanan Virtual PC versiyonu kullanılmaktadır. Dolayısıyla yazılan ve işlenen 

kavramlarda veya Visual Studio 2010 sürümünde köklü değişiklikler olabilir, olması 

muhtemeldir. 

CalculusService isimli WCF uygulamamız WCF Service Application tipinde geliştirilmektedir. 

 

Serviste kullanılan sözleşme içeriği ise aşağıdaki kod parçasında görüldüğü gibidir. 

using System.ServiceModel; 

 

namespace CalculusService 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IMatService 

    { 

        [OperationContract] 

        double Sum(double x, double y); 

    } 
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} 

Servis sözleşmesinde(Service Contract), çok basit olarak double tipinden iki sayısal değerin 

toplamını alarak geriye sonucunu döndüren Sum isimli bir operasyon yer 

almaktadır.IMatService isimli servis arayüz tipini(Interface) uygulayan sınıfa ait kod içeriği ise 

aşağıdaki gibidir. 

namespace CalculusService 

{ 

    public class MatService  

        : IMatService 

    { 

        public double Sum(double x, double y) 

        { 

            return x + y; 

        } 

    } 

} 

Servis üzerinde tanımlanmış olan operasyonlar basit HTTP protokolüne göre sunulmaktadır. Bu 

nedenle bağlayıcı tip olarak BasicHttpBinding kullanılmaktadır. Servis için 

birdeHTTP üzerinden metadata bilgisinin verilebilmesi amacıyla MexHttpBinding bazlı 

bir EndPoint daha söz konusudur.(Gerçi biraz sonra görebileceğimiz gibi, WF örneğinin servise ait 

birMetadata indirmesine gerek kalmayacaktır :) ) Örnek WCF servis 

uygulamamıza EndPoint ayarları aşağıdaki Web.config dosyasının içeriğinde olduğu gibi 

tanımlanabilir. 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <compilation debug="true"></compilation> 

        <authentication mode="Windows"/> 

    </system.web> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="CalculusService.MatServiceBehavior" 

name="CalculusService.MatService"> 

                <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="" 

contract="CalculusService.IMatService"> 

                    <identity> 

                        <dns value="localhost" /> 

                    </identity> 

                </endpoint> 

                <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" 

contract="IMetadataExchange" /> 

            </service> 

        </services> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="CalculusService.MatServiceBehavior"> 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 
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            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

WCF servis uygulamamız test amacıyla geliştirildiğinden IIS(Internet Information 

Services) üzerine atılmamıştır. Bu nedenle Solution içerisinde yer alan istemci uygulamalar ile 

haberleşmesi sırasındaki geliştirme sürecini kolaylaştırmak adına, sabit bir HTTP portu kullanması 

sağlanabilir. Sabit port ayarlaması için WCF projesinin özelliklerinden(Properties) aşağıdaki 

ekran görüntüsünde olduğu gibi Specific Port özelliğine bir değer atamak yeterli 

olacaktır. (Elbetteki bu WCF uygulamasını, IIS altına atmak kolay bir şekilde özellikler 

penceresinde yer alan Use Local IIS Web server seçeneği ile mümkün olabilir. Yada bu 

amaçla Publish işlemlerinden yararlanılabilir.) 

 

Bu aşamada ilerlemeden önce servisin HTTP üzerinden çağırılabildiğinden emin olmak gerekir. Bu 

amaçla, MatService.svc dosyasının bir tarayıcı içerisinde açılması yeterlidir. Eğer aşağıdaki ekran 

görüntüsünde yer alan sonuçlar elde edilebiliyorsa WCF servisinin çağırılabilir olduğu sonucuna 

varılabilir. 
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Gelelim WF tarafına. Her zamanki gibi basit 

bir Sequential Workflow Console Application üzerinden ilerliyor olacağız. Servise gönderilecek 

parametreleri ekrandan almak ve yazdırmak içinse bir önceki yazı dizimizdekilere benzer iki basit 

aktivite tipi kullanıyor olacağız. Console ekranından bilgi okumak için kullanılan Read aktivitesine 

ait kod içeriği aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using System.WorkflowModel; 

 

namespace CalculusWF 

{ 

    public class Read 

        :WorkflowElement 

    { 

        public OutArgument<double> Value1 { get; set; } 

        public OutArgument<double> Value2 { get; set; } 

 

        protected override void Execute(ActivityExecutionContext context) 

        { 

            Console.WriteLine("Value 1 ?"); 

            Value1.Set(context, Convert.ToDouble(Console.ReadLine())); 

            Console.WriteLine("Value 2 ?"); 

            Value2.Set(context, Convert.ToDouble(Console.ReadLine())); 

        } 

    } 

} 

Read aktivitesi görüldüğü üzere iki adet OutArgument<T> tipinden özellik kullanmakta 

ve override ettiği Execute metodu içerisinde ekrandan aldığı değerleri dış ortama sunmaktadır. 

Yine dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, aktivitenin WF Base Library içerisindeki yeni ata 

sınıf olan WorkflowElement tipinden türemiş olmasıdır. Write aktivitesideRead aktivitesi 

gibi WorkflowElement türevlidir ve WF içeriğinden(ActivityExecutionContext yardımıyla) gelen 

sonuç değerini ekrana yazdırmak için kullanılmaktadır. Writeaktivitesine ait kod içeriği aşağıda 
görüldüğü gibidir. 

using System; 
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using System.WorkflowModel; 

 

namespace CalculusWF 

{ 

    class Write 

        :WorkflowElement 

    { 

        public InArgument<double> Result { get; set; } 

 

        protected override void Execute(ActivityExecutionContext context) 

        { 

            double r=Result.Get(context); 

            Console.WriteLine("İşlem sonucu {0} dır",r.ToString()); 

        } 

    } 

} 

Workflow içerisinde toplama işlemi için kullanılacak değerler ile işlem sonucuna tüm aktivite 

boyunca ulaşılması istendiğinden aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi üç 

adet Variable tanımlaması yapılmaktadır. Bu 
tanımlamalar Matflow.xaml isimli Sequential Activity tipinin tamamı için geçerlidir. 

 

A, B ve Total isimli değişkenler double tipinden tanımlanmıştır. Bu 

değerler Read, Write aktiviteleri ile ClientOperation tarafından kullanılabilecektir. Bu işlemin 

ardından artık aktivite dizisinin oluşturulmasına başlanabilir. İlk olarak Read aktivitesi sürüklenir. 
Söz konusu aktivitenin özellikleri aşağıdaki gibi ayarlanabilir. 
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Dikkat edileceği üzere Read aktivitesi içerisinde tanımlanmış olan Value1 ve Value2 isimli 

özelliklere, Sequence aktivitesi içerisinde tanımlanan A ve B değişkenleri atanmıştır. Bir başka 

deyişle Read aktivitesi ile komut satırından okunup set edilen Value1 ve Value2 değerleri diğer 

aktiviteler tarafından kolayca ele alınabileceklerdir. Nitekim A ve B isimliglobal değişkenleri 

taşınmaktadırlar. Read ve Write aktiviteleri arasına ClientOperation aktivitesini eklemeden 
önce, Write aktivitesi içinde aşağıda görülen özellik ayarlamalarını yapmamız yeterli olacaktır. 

 

Dikkat edileceği üzere Write aktivitesi içerisinde tanımlanmış olan Result isimli 

özelliğe global değişkenlerden Total atanmıştır. Artık Write aktivitesi ile okunarak global 

seviyedeki A ve B değişkenlerine atanan değerleri, kullanılmak üzere ele alacak ve toplam 

sonucunu Total isimli değişkene verecek olan ClientOperation aktivitesini geliştirmeye 
başlayabiliriz. 
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ClientOperation aktivitesini Read ve Write aktiviteleri arasına sürükleyip bıraktığımızda ilk 

etapta aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. Dikkat edileceği 

üzere Operation Contract, Binding ve EndPoint Address isimli 3 önemli özellik göze 
çarpmaktadır. 

 

Tahmin edileceği üzere bu özelliklerin değerleri ile istemci için gerekli bir EndPoint bilgisi 

oluşturulabilir. Bir başka deyişle bir EndPoint tanımını oluşturan adresleme(Address), bağlayıcı 

tip(Binding Type) ve sözleşme(Contract) bilgilerinin tamamı bu aktivite tipi içerisinde 

belirlenmektedir. İlk olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan adımlar takip edilerekten servis 
sözleşmesinin(Service Contract) adı girilir. 

 

Visual Studio 2010 ürün olarak sunulduğunda servis sözleşmesi gibi kısımların elle değil otomatik 

olarak girilebilecek şekilde ayarlanabileceğini düşünmekteyim. Şimdilik servis tarafındaki sözleşme 

arayüzü tipinin adını elle(büyük küçük harf duyarlılığına da dikkat ederekten) yazmamız 

gerekmektedir. Servis sözleşmesinin belirlenmesi tek başına yeterli 

değildir. ClientOperation aktivitesinin bu servis operasyonu üzerinde hangi operasyonu 
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çağıracağınında belirlenmesi gerekmektedir. Burada New ServiceContractdüğmesi yardımıyla 

sözleşme tanımlandığında, başlığın New OperationContract olarak değiştiği gözlemlenir. Tahmin 

edileceği gibi New OperationContractdüğmesi ve takip eden adımlar ile Sum operasyonuna ait 
tanımlamalar görsel olarak yapılabilmektedir. Aynen aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi. 

 

Burada çok detaylı operasyon ayarlamaları yapılabilmektedir. Güvenlik ile ilişkili 

işlemler(Protection Level), Transaction aktarma opsiyonları, operasyonun tek yönlü(One-

Way)olup olmadığı, operasyondan dönebilecek Fault tipleri vb... Geliştirdiğimiz örnekte sadece 

operasyon parametrelerinin girilmesi yeterlidir. x ve y isimli argümanlar, Sum operasyonuna ait 

girdi parametreleri olduklarından Direction özellikleri In olarak belirlenmiştir. Diğer 

taraftan SumResult isimli argüman, operasyonun dönüş değerini işaret etmekte 

olduğundan,Direction özelliğine Out değeri verilmiştir. Şu anda çağırılacak servis operasyonu ile 

ilişkili tanımlamalar yapılmıştır. Artık bu servis ile hangi bağlayıcı tip ve adres ile iletişime 

geçileceğine dair özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki ekran görüntüsünde 
yer alan atamaların yapılması yeterlidir. 
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Unutulmaması gereken noktalardan biriside WCF servisleri ile haberleşecek olan istemci 

uygulamaların, servis tarafında belirtilen EndPoint içeriğine uygun EndPoint bildirimlerine sahip 

olması zorunluluğudur. Geliştirilen örnekte servis tarafında BasicHttpBinding tipi kullanıldığından 

istemci tarafındaki EndPoint içinde aynı tipte bir bağlayıcının kullanılması gerekmektedir. Benzer 

olarak servis tarafındaki operasyon HTTP bazlı olaraktan localhost isimli makineden 

ve 49100 nolu port üzerinden sunulmaktadır. Bu nedenle istemci tarafından bu kritere uygun 

bir adres için talepte bulunulmalıdır. Dikkat çekici noktalardan biriside adres 

kısmında C# notasyonuna pek uymayan bir şekilde büyük harfle başlayan bir New anahtar 

kelimesi olmasıdır. (WF 4.0 ile ilişkili yenilikleri öğrendiğim Microsoft LAB dökümanlarında bu 

durumun final sürümünde değişeceğine dair bir bilgi yer almaktadır. Tabi final sürümünde bizleri 

neler bekliyor neler...) Artık istemci tarafındaki EndPoint için 
gerekli ABC(AddressBindingContract) bilgileri tanımlanmış durumdadır. 

Yapılması gereken önemli işlemlerden biriside WF içerisindeki değişkenleri ClientOperation ile 

servise aktarmak ve servisten dönen değeride tekrardan WF içerisine yönlendirmektir. Bunun 

için ClientOperation elementinin özelliklerinde aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan 
ayarlamaların yapılması yeterli olacaktır. 
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Görüldüğü üzere SumResult isimli servis operasyon 

argümanı Total isimli WF değişkenine, x isimli servis operasyon argümanı A isimli WF değişkenine 

ve son olarak y isimli servis operasyonu argümanı B isimli WF değişkenine set edilmiştir. İşte bu 

kadar. Görüldüğü üzere görsel olarak pek çok ayarlama yapılmıştır. Sonuç 

olarakMatFlow.xaml adlı Workflow örneğimiz için aşağıdaki XAML(eXtensible Application 
Markup Language) içeriği üretilmektedir. 

<p:Activity x:Class="CalculusWF.MatFlow" xmlns:c="clr-

namespace:CalculusWF;assembly=CalculusWF" 

xmlns:p="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/workflowmodel" 

xmlns:p1="http://schemas.microsoft.com/netfx/2008/xaml/schema" 

xmlns:p2="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/servicemodel" xmlns:s="clr-

namespace:System;assembly=System" xmlns:swd="clr-

namespace:System.WorkflowModel.Debugger;assembly=System.WorkflowModel" 

xmlns:swdx="clr-

namespace:System.WorkflowModel.Design.Xaml;assembly=System.WorkflowModel.Design" 

xmlns:sx="clr-namespace:System.Xml;assembly=System.Runtime.Serialization" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 

    <p:Sequence 

swd:XamlDebuggerXmlReader.FileName="C:\Orneklerim\CalculusService\CalculusWF\MatFlow.xa

ml"> 

        <p:Sequence.Variables> 

            <p:Variable x:TypeArguments="p1:Double" Name="A" /> 

            <p:Variable x:TypeArguments="p1:Double" Name="Total" /> 
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            <p:Variable x:TypeArguments="p1:Double" Name="B" /> 

        </p:Sequence.Variables> 

        <c:Read DisplayName="Read Parameters" Value1="[A]" Value2="[B]" /> 

        <p2:ClientOperation EndpointAddress="[New 

s:Uri(&quot;http://localhost:49100/MatService.svc&quot;)]" OperationName="Sum"> 

            <p2:ClientOperation.Endpoint> 

                <p2:Endpoint Name="ClientOperationEndpoint"> 

                    <p2:Endpoint.Binding> 

                        <p2:BasicHttpBinding TextEncoding="utf-8"> 

                            <p2:BasicHttpBinding.ReaderQuotas> 

                                <sx:XmlDictionaryReaderQuotas /> 

                            </p2:BasicHttpBinding.ReaderQuotas> 

                            <p2:BasicHttpBinding.Security> 

                                <p2:BasicHttpSecurity Mode="None"> 

                                    <p2:BasicHttpSecurity.Message> 

                                        <p2:BasicHttpMessageSecurity AlgorithmSuite="Default" 

ClientCredentialType="UserName" /> 

                                    </p2:BasicHttpSecurity.Message> 

                                    <p2:BasicHttpSecurity.Transport> 

                                        <p2:HttpTransportSecurity /> 

                                    </p2:BasicHttpSecurity.Transport> 

                            </p2:BasicHttpSecurity> 

                        </p2:BasicHttpBinding.Security> 

                    </p2:BasicHttpBinding> 

                </p2:Endpoint.Binding> 

                <p2:Endpoint.ContractProjection> 

                    <p2:SoapContractProjection> 

                        <p2:SoapContractProjection.Contract> 

                            <p2:ServiceContract Name="IMatService"> 

                                <p2:OperationContract Name="Sum"> 

                                    <p2:OperationArgument Name="x" Type="p1:Double" /> 

                                    <p2:OperationArgument Name="y" Type="p1:Double" /> 

                                    <p2:OperationArgument Direction="Out" Name="SumResult" 

Type="p1:Double" /> 

                                </p2:OperationContract> 

                        </p2:ServiceContract> 

                    </p2:SoapContractProjection.Contract> 

                </p2:SoapContractProjection> 

            </p2:Endpoint.ContractProjection> 

        </p2:Endpoint> 

    </p2:ClientOperation.Endpoint> 

        <p2:ClientOperation.OperationArguments> 

            <p:OutArgument x:Key="SumResult" 

x:TypeArguments="p1:Double">[Total]</p:OutArgument> 

            <p:InArgument x:Key="x" 

x:TypeArguments="p1:Double">[A]</p:InArgument> 

            <p:InArgument x:Key="y" 

x:TypeArguments="p1:Double">[B]</p:InArgument> 

        </p2:ClientOperation.OperationArguments> 

    </p2:ClientOperation> 

    <c:Write DisplayName="Write Result" Result="[Total]" /> 

  </p:Sequence> 

</p:Activity> 

Burada durup aslında biraz soluklanmak belki bir yudum kahve içmek ve 

sonrasında XAML içeriğine yoğunlaşarak düşünmek gerekmektedir. Dikkat edileceği üzere WF' in 
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tüm içeriği, Write, Read, ClientOperation aktiviteleri, global WF değişkenleri 

bu XAML içeriğinde bildirilmektedir. Tabiki bu XAML içeriği çalışma zamanı tarafında 

değerlendirilmektedir. Dekleratif(Declerative) bir yaklaşımdan 

ziyade ClientOperation aktivitesinin XAML içerisine nasıl gömüldüğüne dikkat etmemizde yarar 

vardır. ÖylekiEndPoint ve buna ait AddressBindingContract bilgilerinin 

tamamı XAML elementleri içerisinde oluşturulmuştur. Buna göre XAML içeriği basit bir editor 

yardımıyla değiştirildiği takdirde Workflow örneğinin yeni ortam şartlarına göre adapte edilmesi 

kolayca sağlanabilir. Söz gelimi, servis adresinin değişmesi veya operasyon adında yada parametrik 

yapısında oluşabilecek değişiklikleri koda girmeden düzenleyebilir ve WF' in güncellenmesini 

sağlayabiliriz. Bunun sağlanmasının en büyük etkenlerinden 

birisi Workflow bazlı WCF servislerinin kod yazmadan XAML tabanlı geliştirilip kullanılabiliyor 

olmasıdır. (Bu alt yapıyı ve Workflow bazlı bir WCF servisinin XAML ile dekleratif olarak nasıl 

tanımlanabileceğini ilerleyen makalelerimizde veya görsel derslerimizde incelemeye 

çalışacağız.) Artık örneğimizi test etmeye başlayabiliriz. Bundan önce Solution' ımızın son halinin 
aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer olacağını düşünebiliriz. 

 

Programın çalışmasının sonucu aşağıdakine benzer bir ekran çıktısı oluşacaktır. 

 

Dikkat edilmesi ve unutulmaması gereken noktalardan biriside programın çalışması için servisinde 

çalışıyor olması gerekliliğidir. Nitekim servisin ayakta olmaması halinde istemcilerin taleplerine 
karşılık çalışma zamanı istisnaları(Runtime Exception) alması söz konusudur. 

Peki ClientOperation kullandığımızda .Net 3.5 sürümü ile Workflow Foundation alt yapısına 
kazandırılan SendActivity tipine göre en büyük farklılık(farklılıklar) nedir? 
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Aşağıdaki ekran görüntüsü 17.4.2008 tarihinde yayınlanan WCF ile WF Entegrasyonu 

-1 makalesine aittir. Bu makaleden hatırlanacağı üzere SendActivity tarafından 

kullanılan WCF servisinin Host uygulama üzerinde ela alınabilmesi için Add Service 

Reference(veya svcutil ile komut satırından) ile proxy üretiminin yapılması 

gerekmektedir. 

 

Herşeyden önce servis kullanan bir istemci geliştirilirken, Add Service Reference seçeneği 

ile proxy tiplerinin eklenmesi gerekmektedir. Oysaki geliştirdiğimiz örnekte böyle bir işleme 

başvurulmamıştır. Bunun yerine ClientOperation elementi için XAML tabanlı tanımlamalar 

yapılmıştır. Dolayısıyla yeni çalışma zamanı motorunun bu içeriğe bakaraktan servis ile iletişime 

geçtiğini ve fiziki bir proxy' ye ihtiyaç duymadığını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle örneğin servis 

tarafında oluşabilecek bazı değişikliklerin WFtarafına bildirilmesi için bir referans güncellemesi 
yapılmasına gerek kalmamaktadır. Buda önemli bir avantajdır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde yeni WF 4.0 ve WCF 

4.0 kabiliyetlerinin örnek bir sonucunu değerlendirmeye çalıştık. Bu amaçla yeni gelen aktivite 

tiplerindenClientOperation tipini ele aldık ve bir servis operasyonunun referansını eklemeden, 

dekleratif olarak tanımlanıp XAML ile oluşturulmasını ve kullanılmasını gördük. Tabi bu konuda 

konuşulabilecek farklı vakalarda vardır. En önemli sorunlardan biriside servis operasyonlarının uzun 

süreli(Long Running Workflows) olabileceğidir. Bu durumda WF' 

in kalıcıolarak saklanması(Persistence) gibi durumlar söz konusudur ki bunu WF 4.0 üzerinde 

kurmak ve yönetmek(Management) son derece kolaydır. Özellikle yönetim ve izleme safhasında 

devreye giren Dublin kod adlı Windows Application Server' ın yeteneklerini en kısa sürede 

sizinle paylaşmaya çalışıyor olacağım. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=250
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=250
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Windows Workflow Foundation 4.0 - İlk 

İzlenimler ( 26.03.2009 ) - WF 4.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bundan sadece bir kaç sene önce .Net Framework 3.0 versiyonu ile birlikte iş 

akışlarının(Workflows) kod içerisinde modellenerek farklı uygulamalarda kullanılabilmesini 

sağlamak amacıyla Windows Workflow Foundation(WWF) alt yapısı duyurulmuştu. Paralelinde 

ise, Servis Odaklı Mimarilere(Service Oriented Architecture) yeni bir yaklaşım, Windows 

Communication Foundation(WCF) ile birlikte getirilmişti. Workflow Foundation her ne kadar 

iş akışlarının(çoğu zaman kod akışlarının) kendi içinde modellenmesini sağlasa da, zaman içerisinde 

dış ortamlar ile olan haberleşmesinde WCF ile birlikte hareket etmeye başlamıştır. Bu nedenle .Net 

Framework 3.5 ile birlikte her iki alt yapınında birbirleriyle daha kolay haberleşebilmesi için bazı 

eklentiler yapılmıştır. Bu genişletmelerden en önemlileri Workflow Activity Library içerisine 

eklenen SendActivity ve ReceiveActivity aktivite tipleridir. Böylece bir Workflow uygulamasının 

servisler yardımıyla dış dünya ile tek yönlü(One-Way) mesajlaşabilmesi yada kendi içerisinden 

dış dünyaya servis bazlı operasyonlar sunabilmesi mümkün hale gelmiştir. Ama belkide en önemli 

genişletme WorkflowServiceHost sınıfıdır. Bu sınıf sayesinde, WF uygulamalarının servis olarak 

host edilebilmesi, bir başka deyişle IIS/WAS(Internet Information Services/Windows 

Process Activation Service) içerisinde sunulması mümkün kılınmaktadır. Sonuç olarak artık 

günümüzde, Workflow Tabanlı Servisler(Workflow Based Services) kavramı hayatımızın bir 

parçası haline gelmeye başlamıştır. Yinede özellikle geliştirici açısından bakıldığında halen daha 

eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle WF ile WCF entegrasyonunda karşılaşılan bu zorlukların 

üstesinden gelebilmek için .Net Framework 4.0içerisinde önemli yenilikler bulunmaktadır. İşte bu 

yazımızda halen son sürümü ile yayınlanmamış olsada WF 4.0 ile gelmesi muhtemel yeniliklere 

değinilmeye çalışılacaktır. 

 

Yazımızda yer alan örnekler ve teknik terimlerin çoğu PDC 2008' de yayımlanan Virtual 

PC imajı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayında beta sürümünün yayımlanması 

planlanan Visual Studio 2010' un ilk görüntüsü ele alınmaktadır. Bu nedenle son 

sürümler yayımlandıktan sonra makalede yer alan kavramların bir kısmının değiştiği 

görülebilir ve muhtemeldir. 

WF uygulamaları 3.5 sürümünde XAML(eXtensible Application Markup Language) yardımıyla 

yapılabilsede yinede geliştirici açısından tam anlamıyla oturmuş bir yapı değildi. Örneğin debug 

edilmelerinde sorundu. Ancak 4.0 sürümünde sadece XAML bazlı Workflow örneklerinin 

geliştirilmesi çok daha kolay bir hale getirilmektedir. Aslında buradaki en büyük amaçlardan 

biriside, Workflow tabanlı WCF servislerinin, XAML bazlı 

olaraktan dekleratif(Declerative) tanımlanabilmesinin sağlanmasıdır. Dekleratif şekilde yapılan 

tanımlamalar, kodlamaya girmeden çalışma zamanında bazı değişikliklerin kolayca yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Dolayısıyla 4.0 sürümünde WF tarafında ve WCF tarafındaXAML yapısını çok daha 

yaygın bir şekilde görüyor ve kullanıyor olacağız. XAML tabanlı bu içerikler herhangibir depolama 

alanında(Muhtemelen Oslo kod adlı yapının değerlendireceği saklama-

Repository alanlarında) saklanabileceği gibi, çalışma zamanına devredilerek yürütülebileceklerde. 

Yani bir WF uygulamasının(hatta bir WCF servisinin ve çok doğal olarak bir Workflow 

servisinin) bulunduğu ortamdan Export edilerek başka bir platforma taşınması ve 

orada Import edilerek yürütülmeye başlanması mümkün olabilecek. Diğer taraftan depolanarak 

saklanan bu Workflow Servislerinin veya diğer WCF servislerinin 

kolayca yönetilebilmesi(Management) içinde Dublin(Windows Application Server)kod adlı 

bir çalışma yürütülmektedir. Bu sunucu ve IIS' e gelen eklentiler sayesinde, servislerin kolay bir 
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şekilde Import/ Export edilmesi, izlenebilmesi(Tracking), durumlarının 

denetlenmesi(Monitoring) gibi Admin seviyesindeki işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. 

Tabiki bu konular ile ilişkili detayları önümüzdeki zamanlarda işlemeye çalışıyor 

olacağız. XAML tabanlı WF örnekleri, 4.0 ile gelen yeniliklerden sadece bir tanesi. Bunun dışında 

aşağıdaki şekildende görebileceğiniz gibi pek çok yeni aktivite tipi ile karşı karşıyayız. 

 

Görüldüğü üzere pek çok farklı aktivite tipi yer almakta. Bu şekilde altı mavi çizgi ile işaretlenmiş 

olan aktiviteler(veya Workflow elementleri) WCF odaklı bileşenlerdir. 

Örneğin ClientOperation bileşeni ile, 

bir WCF operasyonunu SendMessage/ReceiveMessage yapısına uygun olacak şekilde çağırmak 

mümkün olmaktadır. ServiceOperationbileşeni ile WF içerisinden dışaryı 

bir WCF operasyonu(Operation) yine SendMessage/ReceiveMessage yapısına uygun olaraktan 

sunulabilmektedir. SendMessage aynen 3.5' tekiSendActivity aktivitesine benzer olacak 

şekilde tek yönlü mesaj(One Way Message) gönderilmesinde kullanılır. Tahmin edileceği 

üzere ReceiveMessage bileşenide tek yönlü olaraktan WCF mesajlarının alınmasında 

kullanılmaktadır. 

WCF tabanlı örnek bu bileşenler dışında dikkat çekici noktalardan biriside FlowChart aktivite 

tipidir. Bu bileşen yardımıyla akış diagramı mantığında basit karar yapıları ve anahtar adımlar ile 

süreçlerin kolayca tasarlanması mümkündür. Geliştiriciler açısından çok yaygın olarak 

kullanılabilecek bir akış tipidir. Bu akış tipi Sequential veState Machine aktivite tiplerinin bazı 

yanlarını kendi içerisinde barındırmaktadır. Buna ek olarak örneğin Assign bileşeni 

ile workflow seviyesindeki bir değişkene değer atanması sağlanabilir. İlgi çekici diğer aktiviteler 

ise DbQuery'1, DbUpdate ve Persist bileşenleridir. Aslında DbQuery'1 bileşeni 

yardımıyla SQL sorgularının çalıştırılması veDbUpdate ile veri kaynağına doğru güncelleştirmelerin 

yapılması mümkündür. Bu belki çok ekstra bir özellikmiş gibi gelmeyebilir ama önemli olan nokta 

söz konusu aktivitelere ait ayarlamaların dekleratif olarak(yani XAML 

bazlı) yapılabilmesidir. Persist bileşeni ise, Workflow' un herhangibir 

noktasında persistence hizmetinin devreye alınarak akışın uzun süreliğine korunabilmesini 
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sağlamaktadır ki Long Running Workflow Service tipleri için önemli bir özelliktir. Bunu 3.5 

versiyonunda kod yardımıyla yaptığımız düşünülürse bir aktivite bileşeninin olması geliştirime 

safhasını kolaylaştırmakta ve yönetimi dahada güçlendirmektedir. (Bu aktivite tiplerini ve nasıl 
kullanıldıklarını ilerleyen görsel derslerimizde ele almaya çalışıyor olacağım) 

Gelelim aktivite kütüphanesine. Artık aktivitelerimiz WorkflowElement isimli yeni bir tipten 

türetilmektedir. Bir başka deyişle Base Activity Library' de yer WF elementlerin ata 

sınıfıWorkflowElement tipi olmaktadır. Yine Visual Studio 2010 Object Browser' dan alınan 
ekran görüntüsünde bu durum aşağıdaki şekildende görüldüğü gibi tespit edilebilir. 

 

Dikkat edileceği üzere DbQuery aktivitesi, Activity tipinden türemiş olmasına 

rağmen, Activity tipinin kendisi WorkflowElement tipinden türediği için dolaylı olarak 

birWorkflowElement' tir. Assign bileşeni ise doğrudan WorkflowElement tipinden 

türemektedir. Burada aslında önemli bir noktayı daha vurgulamak gerekiyor. Eğer var olan bir 

aktivite türünden genişletme yapılarak yeni bir bileşen üretilecekse, Activity tipinden türetilme 

yapılması ve bu yeni sınıf içerisinde, geriye WorkflowElement referansı 

döndürenCreateBody metodunun ezilmesi(override) önerilmektedir. Aynen aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi. 
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Diğer taraftan eğer sıfırdan bir aktivite tipi tasarlanacaksa WorkflowElement tipinden 

türetip Execute metodunun override edilmesi 

gerekmektedir. WorkflowElement aslında abstractbir sınıf ve Execute metodu abstract olarak 

tanımlanmıştır. Bu nedenle implemente eden tip içerisinde Execute metodunun mutlaka ezilmesi 
şarttır.(C# Object Oriented kurallarını hatırlayalım) 
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Execute metodu parametre olarak ActivityExecutionContext tipinden bir referans değeri 

almaktadır. Bu sayede söz konusu aktivitenin çalışma zamanında içinde bulunduğu Activite ile 

konuşabilmesi mümkün olmaktadır. Aktivite tasarlanması ile ilişkili önemli noktalardan biriside dış 

ortama değişken aktarımı veya tam tersidir. Bu 

noktada InArgument<T> veOutArgument<T> tiplerinden yararlanılarak, aktivite içerisine veri 

girişi veya aktiviteden dış ortama veri çıkışı sağlanabilmektedir. Biraz sonra geliştireceğimiz 

örneğimizde iki özel aktivite tipi yazarken bu generic sınıflardan yararlanılacaktır. 

WF 4.0 akışlarının kolay bir şekilde tasarlanabilmesi için Visual Studio 

2010 içerisinde WPF(Windows Presentation Foundation) tabanlı bir arayüz sunulmaktadır. Bu 

arayüz sayesinde akışların daha zengin bir görsellikle hazırlanması mümkündür. Söz 

gelimi zoom özelliği ile büyük akışların ekran içerisinde daha verimli şekilde görülebilmesi 

sağlanmaktadır. Zannediyorum aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durumun kafamızda biraz daha 
netleşmesi için yeterlidir. 
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Dikkat çekici noktalardan bir diğeride örnekte yer alan ProductActivity bileşeni yanında 

bir Breakpoint yer almasıdır. Dolayısıyla debug işlemleri için Workflow elementlerinin 

kendisinin designer içerisinde doğrudan işaretlenebildiğini söyleyebiliriz. Diğer dikkat çekici 

kısımda sol alt tarafta yer alan Arguments ve Variables bölümleridir. Bugün 

yazımızda Variables kısmını kullanarak Sequence aktivitesinin tamamını ilgilendiren değişkenlerin 

nasıl tanımlanabileceğini ve kullanılabileceğinide görmüş olacağız. Önemli noktalarda biriside 

Arguments veya Variables gibi bölümler ile Workflow içerisinde çeşitli tanımlamaların koda girmeye 

gerek duymadan kolay bir şekilde görsel olarak yapılabilmesidir.(Designer tarafının kullanımını 
daha kolay kavramak için yayınlanacak görsel derslerimizi takip etmenizi öneririm.) 

 

Variables ve Arguments; 

WF 4.0' da Variables kavramı verinin depolanmasını ifade eder. 

Değişkenler(Variables) Workflow' un(yada Activity bileşeninin) çalışma zamanı örneği 

boyunca veri depolamak amacıyla kullanılırlar. Tanımlanırken adları ve tipleri belirtilir. 

Yaşamları, Workflow veya Activity örneğinin bellekte kaldığı süre boyunca geçerlidir. 

Yani Workflow sonlandığında veya Activity bileşeni çalışmasını tamamladığında 

referansları bellekten kaldırılmaktadır. 

 

Arguments kavramı ise verinin aktivite içerisine veya aktivite içerisinden dışarıya 

aktarılması anlamında kullanılmaktadır. Her argümanın bir 

yönü(Direction)vardır.(Input, Output, Input/Output) Argümanlar aktivite içerisinde 

tanımlanırken InArgument<T>, 
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OutArgument<T> veya InOutArgument<T> tipinden tanımlanırlar. Tile kullanılacak 

verinin tipi belirtlir. 

Dilerseniz basit bir örnek geliştirerek yenilikleri daha yakından tanımaya çalışalım. Öncelikle Visual 

Studio 2010 ortamında .Net Framework 4.0 şablonunda bir Activity Librarygeliştirerel işe 

başlayacağız. Bu kütüphane örneğimizde kullanacağımız özel aktivite tiplerini barındırıyor olacak. 

 

Bu işlemin ardından projemize bir adet sınıf ekleyerek devam edebiliriz. Sınıfımız içeriği ise 

aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.WorkflowModel; 

 

namespace SampleActiviyLibrary 

{ 

    public class ProductActivity 

        :WorkflowElement 

    { 

        public OutArgument<int> ProductId { get; set; } 

        public OutArgument<int> Count { get; set; } 

 

        protected override void Execute(ActivityExecutionContext context) 

        { 

            Console.WriteLine("ProductId ?"); 

            ProductId.Set(context, Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); 

            Console.WriteLine("Requested count ?"); 

            Count.Set(context, Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); 

        } 

    } 

} 

Burada dikkat edeceğiniz üzere kod yardımıyla özel bir aktivite tipi(Custom 

Activity) geliştirilmektedir. ProductActivity sınıfı WorkflowElement tipinden türemektedir ve 
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içerisinde OutArgument<int> tipinden ProductId ve Count isimli özellikler(Properties) yer 

almaktadır. Override edilen Execute metodu 

içerisinde, OutArgument<T> tipinin Setmetodundan yararlanılarak, Console penceresinden 

okunan değerlerin ProductId ve Count özelliklerine aktarılması 

sağlanır. OutArgument<T> kullanılması nedeniyle, özelliklerin 

değerleri ProductActivity aktivitesinin kullanıldığın Workflow ortamına aktarılabilmektedir. Yani 

bu aktivite içerisinde Console penceresinden alınan bir takım değerler(ki bu sadece örnek olarak 

verilmiştir, gerçek hayat senaryolarında bu değerlerin farklı kaynaklardan gelmesi muhtemeldir.), 

aktivitenin kullanıldığı Workflow içeriğine ProductId ve Countisimleriyle taşınabilir. Gelelim ikinci 
özel aktivitemize. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.WorkflowModel; 

 

namespace SampleActiviyLibrary 

{ 

    public class OrderInformationActivity 

        :WorkflowElement 

    { 

        public InArgument<int> OrderedProductId { get; set; } 

        public InArgument<int> OrderedProductCount { get; set; } 

 

        protected override void Execute(ActivityExecutionContext context) 

        { 

            int orderedId=OrderedProductId.Get<int>(context); 

            int orderedCount = OrderedProductCount.Get<int>(context); 

 

            // TODO: Mail gönderme işlemleri. 

            Console.WriteLine("{0} numaralı üründen {1} adet siparis 

edilmistir",orderedId,orderedCount); 

        } 

    } 

} 

OrderInformationActivity bileşenide ProductActivity sınıfı gibi WorkflowElement tipinden 

türemektedir. Ancak bu 

kez InArgument<int> tipinden OrderedProductId veOrderedProductCount isimli özellikler 

kullanılmaktadır. Yani, Workflow içerisinden bu aktiviteye, InArgument<T> tipinden tanımlanan 

özellikler üzerinden veri taşınabilir. Girilen değerlerin Execute metodu içerisinde elde edilişi 

sırasında InArgument<T> tipinin generic Get<T> metodu kullanılır. Dikkat edileceği üzere 

metodlar parametre olarakActivityExecutionContext tipinden referans almaktadır. Yani, 

aktivitenin kullanıldığı Workflow ortamına ait bir takım 

bilgiler(örneğin InstanceId gibi) Execute metodu içerisinde taşınabilmektedir. Bu aktivite ilede, 

sembolik olarak Console penceresine sipariş edilen ürün numarası ve miktarı bilgileri yazdırılmakta 

ve belkide mail gönderme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Workflow örneğimizi tasarlamadan 

önce arada XAML bazlı bir aktivite tipinin nasıl geliştirileceğine de değinmek isterim. Bu 

amaçla Visual Studio 2010 ortamında, projeye Add New Item ile bir Activity öğesi aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi eklenir. 
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Dikkat edileceği üzere aktivitenin uzantısı XAML' dır. Bununla birlikte açılan pencereden görüleceği 

gibi Activity tipi görsel olarak tasarlanabilir. Buradaki aktivitede aslında birde özellik 

tanımlanmaktadır. DiscountRate isimli bu özellik Argument penceresi kullanılaraktan aşağıdaki 
gibi oluşturulmuştur! Süper. 
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Görüldüğü gibi herhangibir şekilde kod yazılmamıştır. Ardından tasarım ortamında basit 

bir Assign bileşeni sürüklenerek, Discount aktivitemizde aşağıda görüldüğü gibi kullanılması 
sağlanmaktadır. 

 

Assign aktivitesinin yaptığı tek şey DiscountRate isimli özelliğe sabit bir değerin atanmasının 

sağlanmasıdır. Ancak burada önemli olan noktalar Discount bileşeninin tamamen görsel olarak 
tasarlanması ve sonucun XAML olarak aşağıdaki gibi üretilmesidir. 

<p1:Activity x:Class="SampleActiviyLibrary.Discount" xmlns:p="http://schemas.microsoft.c

om/netfx/2008/xaml/schema" 
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xmlns:p1="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/workflowmodel" xmlns:s="clr-

namespace:System;assembly=mscorlib" xmlns:swdx="clr-

namespace:System.WorkflowModel.Design.Xaml;assembly=System.WorkflowModel.Design" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 

    <p:SchemaType.Members> 

        <p:SchemaProperty Name="DiscountRate" Type="s:Decimal" /> 

    </p:SchemaType.Members> 

    <p1:Assign> 

        <p1:Assign.To> 

            <p1:OutArgument 

x:TypeArguments="s:Decimal">[DiscountRate]</p1:OutArgument> 

        </p1:Assign.To> 

        <p1:Assign.Value> 

            <p1:InArgument x:TypeArguments="p:Double">[1.12R]</p1:InArgument> 

        </p1:Assign.Value> 

    </p1:Assign> 

</p1:Activity> 

Görüldüğü gibi, tasarım zamanında geliştirdiğimiz bu aktivite tipi sadece XAML(Only 

XAML) içerikli olacak şekilde üretilmiştir. İşte dekleratif tanımla dediğimizde tam olarak budur. 

Üretilen bu XAML içeriği herhangibir ortamda depolanabilir ve dahada 

önemlisi WF çalışma zamanı tarafından yürütülerek başka Workflow' lar tarafından ele alınıp 
kullanılabilir. 

Bu kısa bilgilerden sonra tekrar örneğimize dönebiliriz. Artık 

geliştirdiğimiz Workflow kütüphanesini basit 

bir Sequential Workflow Console Application projesinde referans ederek 

kullanacağız. Console uygulamasına ekleyeceğimiz ProductOrderFlow.xaml isimli aktivite 

içerisinde bir Sequence bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşen içinde ise ürün numarası ve sipariş 

adedi bilgileri için iki değişken tanımlanmaktadır. Bu sefer Variables kısmını kullanaraktan 
aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi gerekli değişkenleri kolayca belirleyebiliriz. 
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UrunNo ve SiparisAdedi isimli Int32 tipinden olan değişkenler Sequence aktivitesi içerisinde 

tanımlandıklarından, alt aktiviteler tarafındanda erişilip kullanılabilmektedirler. Şimdi Sequence 

aktivitesi içerisine önce ProductActivity sonrada OrderInformationActivity bileşenlerini 

ekleyeceğiz. ProductActivity bileşeni hatırlayacağınız gibi Console penceresinden okuduğu 

değerleri ProductId ve Count isimli output özelliklerine aktarmaktaydı. Dolayısıyla bu 

değerleri Sequence içerisinde tanımlanan UrunNo ve SiparisAdedi isimli değişkenler ile 

eşleştirmemiz mümkündür. Bunun için tek yapılması gereken, ProductActivity bileşeninin 

özelliklerinden ilgili atamaların aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi yapılmasıdır. 
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ProductActivity bileşeninin hemen arkasına OrderInformationActivity bileşenini ekleyerek 

devam edebiliriz. Bu bileşende hatırlayacağınız gibi kullanıldığı ortamdan girdi(Input)değerleri 

almak üzere iki özelliğe sahiptir. Bu nedenle söz konusu aktivitenin özelliklerinde aşağıdaki ekran 
görüntüsünde yer alan ayarları yapmamız yeterlidir. 

 

Böylece bir önceki aktivite ile, Sequence aktivitesindeki SiparisAdedi ve UrunNo isimli 

değişkenlere taşınan değerler, OrderInformationActivity içerisinden elde edilebilirler. İşte bu 

kadar. Tabi şimdilik :) Tüm bu işlemlerin arından ProductOrderFlow.xaml aktivitesine 
ait XAML içeriğine bakıldığında, aşağıdaki kod parçasında yer alan çıktının elde edildiği görülebilir. 

<p:Activity x:Class="HostWFApplication.ProductOrderFlow" xmlns:p="http://schemas.micr

osoft.com/netfx/2009/xaml/workflowmodel"xmlns:p1="http://schemas.microsoft.com/netfx

/2008/xaml/schema" xmlns:s="clr-namespace:SampleActiviyLibrary;assembly= 

SampleActiviyLibrary" xmlns:swd="clr-namespace:System.WorkflowModel.Debugger;assembly= 

System.WorkflowModel" xmlns:swdx="clr-

namespace:System.WorkflowModel.Design.Xaml;assembly= System.WorkflowModel.Design" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 

    <p:Sequence swd:XamlDebuggerXmlReader.FileName="C:\Orneklerim\SampleActiviyLibrary 

\HostWFApplication\ProductOrderFlow.xaml"> 

        <p:Sequence.Variables> 

            <p:Variable x:TypeArguments="p1:Int32" Name="UrunNo" /> 

            <p:Variable x:TypeArguments="p1:Int32" Name="SiparisAdedi" /> 

        </p:Sequence.Variables> 

        <s:ProductActivity Count="[SiparisAdedi]" ProductId="[UrunNo]" /> 

        <s:OrderInformationActivity OrderedProductCount="[SiparisAdedi]" 

OrderedProductId="[UrunNo]" /> 

    </p:Sequence> 

</p:Activity> 
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Harika değil mi? Tüm akış içeriği XAML bazlı olacak şekilde tanımlanmış durumda. Burada durup 

bu XAML içeriğini yorumlayacak programları düşünmek gerekiyor. Daha karmaşık akışlara ait bu 

içerikler çeşitli araçlar yardımıyla yönetilebilir ve akışların değiştirilerek yeni halleriyle devreye 
alınması sağlanabilir.  

Peki akışı devreye sokacak olan çalışma zamanı ortamının hazırlayacısı nerededir? Sonuç itibariyle 

yazılan Workflow örneklerinin mutlaka bir Host uygulama içerisinde ele alınıyor olması şarttır. 

Örneğimiz Visual Studio 2010 içerisine gömülmüş hazır bir Console şablonu olduğundan, .Net 

3.0 ve .Net 3.5' teki WF projelerinde olduğu gibi tüm gerekli kodlar otomatik olarak 

üretilmektedir. Geliştirdiğimiz örnekte bu kodlar Program.cs dosyasının bir parçası olarak aşağıdaki 

gibi üretilir. 

namespace HostWFApplication 

{ 

    using System; 

    using System.Linq; 

    using System.Threading; 

    using System.WorkflowModel; 

    using System.WorkflowModel.Activities; 

 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Sequence s; 

            AutoResetEvent syncEvent = new AutoResetEvent(false); 

 

            WorkflowInstance myInstance = WorkflowInstance.Create(new 

ProductOrderFlow()); 

            myInstance.Completed += delegate(object sender, WorkflowCompletedEventArgs e)  

                {  

                    syncEvent.Set();  

                }; 

            myInstance.Resume(); 

 

            syncEvent.WaitOne(); 

     

        } 

    } 

} 

Görüldüğü gibi ilk olarak ProductOrderFlow tipinden bir WorkflowInstance referansı 

üretilmektedir. Workflow tamamlandığında Completed olay metodu devreye girer. Her zamanki 

gibi WorkflowCompletedEventArgs parametresinden yararlanarak örneğin WF tarafından 

üretilen Output değerleri ele alınabilir. (Bu arada s isimli Sequence tipinden bir değişken yer aldığı 

görülmektedir. Hiç kullanılmayan bu değişkenin final sürümünde zaten ortadan kaldırılacağı 

söyleniyor. Burada kazayla kaldığını sanıyorız ;) ) Uygulamamızı bu son haliyle çalıştırdığımızda 
aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 
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Dikkat edileceği üzere kullanıcıdan ürün numarası ve sipariş adedi istenmiş sonrasında ise buna 
uygun bir işlem yürütülmüş ve tasarlanmış olan akış başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Buraya kadar anlattıklarımız ile aslında Workflow Foundation 4.0 ile gelen yeniliklerin sadece bir 

kısmını inceleme şansını bulduk. Durumu değerlendirdiğimizde aşağıdaki maddeler ile kısa bir özet 
geçebiliriz; 

 WF 4.0 içerisinde XAML kullanımı daha etkili ve yaygın hale getirilmiş, bu 

sayede Workflow Based Service' lerin dekleratif olarak geliştirilmesinin yolu tam olarak 

açılmıştır. Bu konuyu bir sonraki makalemizde(veya görsel dersimizde) incelemeye çalışıyor 

olacağım. 
 WF 4.0 içerisinde WCF 4.0 ile daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni aktiviteler eklenmiştir. 
 Sayısız pek çok yeni aktivite dışında FlowChart tipide göz ardı edilmemelidir. Bu tip 

özellikle geliştiricilerin bildiği akış şemaları mantığına uygun olacak şekilde süreç 

tasarlanmasını olanaklı kılmaktadır. 
 Activity Base Library içerisinde yer alan ata aktivite tipi artık WorkflowElement olarak 

tasarlanmıştır. Buna göre sıfırdan tasarlanacak 

aktivitelerin WorkflowElement abstractsınıfından türemesi, var olanları genişletecek 

olanların ise Activity sınıfından türeyerek CreatBody metodunu ezmesi önerilir. 
 Geliştirici tanımlı bir aktivite, istenirse kod yerine tasarım aracı yardımıyla da üretilebilir. Bu 

durumda bir XAML içeriği oluşturulmaktadır. 
 Visual Studio 2010 tarafında WPF tabanlı yeni tasarım aracı sayesinde, WF geliştirilmesi 

son derece kolay ve zevkli bir hal almaktadır. Özellikle 

aktivitelerin arguman(Argument)veya değişkenlerinin(Variables) görsel olarak 

belirlenebilmesi önemli noktalardan birisidir. 
 XAML tabanlı WF yapıları, Oslo gibi modellerin sağladığı depolama 

alanlarında(Repositories) saklanabilir, başka uygulamalar 

tarafından(Quadrant gibi) yönetilip değiştirilebilir, diğer WF çalışma zamanı 

motorlarına aktarılabilmeleri(Import) için bulundukları ortamlardan çıktı(Export) olarak 
verilebilirler. 

Elbette bahsettiğimiz konuların tamamında değişiklikler olabilir, olması muhtemeldir. Kesinlik ancak 

son sürümler ile ortaya çıkacaktır. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde 

ilk bakışta WF 4.0 ile gelen yeniliklerin bir kısmına değinmeye çalıştık ve konuyu pekiştirmek 

amacıyla bir örnek geliştirdik. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

SQL Persistence Hizmeti ( 06.03.2009 ) - WWF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 
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Workflow Foundation yardımıyla kod akışlarının modellenebilmesi ve herhangibir .Net 

uygulaması içerisinden host edilerek çalıştırılabilmesi mümkündür. Bu kavram işin içerisine 

servisler girdiğinde çok daha genişlemektedir. Nitekim servisler 

yardımıyla Workflow örneklerinin host edildikleri uygulama dışındaki ortamlar ile 

haberleşebilmeleri mümkün olmaktadır. Hatta servislerin kendi içlerinde Workflow aktivitilerini 

kullanabilmeleri ve böylece belirli kod akışlarını yürütebilmeleride mümkündür. Bu cümleden sonra 

durup düşünüldüğünde Workflow Foundation kavramının akışları, platform bağımsız ortamlara 

taşıyabileceği sonucuda ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan Workflow uygulamaları sadece dış 

ortamlar ile haberleşmek için servislerden yararlanmazlar. İlaveten, Workflow çalışma 

zamanını(Runtime) ilgilendiren ve özellikle aktivitilerin dayanıklı olarak saklanmasını(Durable 

Persistence), çalışma hayatlarının izlenmesini(Tracking), adımlar arası geçişlerin özel olarak 

planlanmasını(Scheduling) sağlayan ve.Net Framework içerisinde önceden tanımlanmış 

servislerde söz konusudur. 

 

Workflow servisleri, çalışma zamanına eklenerek workflow örneklerine yeni kabiliyetler 

kazandırılmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. 

ÖrneğinPersistenceServices ve TrackingServices, SQL veritabanlarını varsayılan 

olarak kullanan çalışma zamanı servisleridir. PersistenceServices ile workflow' ların 

kalıcı olarak saklanabilmesi sağlanabilir. TrackingServices yardımıylada çalışma zamanı 

workflow örneklerinin izlenebilmesi mümkündür. Bir başka örnek olarak workflow çalışma 

zamanı davranışlarını değiştirmemizi sağlayan Manual Scheduler servisi göz önüne 

alınabilir. Bu servislerin bir kısmının kullanılabilmesi için, çalışma zamanına bilinçli olarak 

eklenmeleri gerekmektedir. Bir başka deyişle etkinleştirilmeleri gerekir. 

İşte bu yazımızdaki konumuz, uzun süreli çalışma ihtimali olan bir Workflow' un belirli koşullarda 

kalıcı olarak fiziki bir ortamda saklanmasının, SQL Persistence Service yardımıyla nasıl 

gerçekleştirilebileceğidir. SQL Persistence Service sayesinde, bir Workflow' un faaliyetsiz 

kalması(Idle) halinde bellek yerine, tablo bazlı bir ortamda saklanabilmesi ve bu durum sona 

erdiğinde söz konusu depolama alanından tekrar ayağa kaldırılarak çalışmaya devam etmesi 

mümkün olmaktadır. Konuyu daha kolay kavrayabilmek adına ilk 

önceWorkflow çalışma zamanının kendi ve yönettiği WF örnekleri ile ilişkili yaşam döngüsünü 

incelemekte yarar vardır. Bu yaşam döngüsünün kolayca ele alınabilmesi 

için WorkflowRuntime sınıfı içerisine çeşitli olaylar eklenmiştir. 

Bilindiği üzere WorkflowRuntime sınıfı çalışma zamanında WF örneklerinin yönetiminden 

sorumludur. Bu yönetim işlemi sırasında WorkflowRuntime sınıfı üzerinden ele 

alınabilecek 14 farklı olay metodu vardır. Söz konusu olayların bir kısmı sadece çalışma zamanını 

ilgilendirirken, bir kısmıda WF örneklerinin yaşam döngülerine(LifeCycle) adanmıştır. Buna 

göre ServicesExceptionNotHandled, Started ve Stopped olayları Workflow çalışma zamanı 
olayları olarak düşünülebilir. 

Workflow Çalışma Zamanı Olayları 

ServicesExceptionNotHandled 
Workflow çalışma zamanı servislerinden herhangibirinde kontrol 

altına alınmamış bir istisna(Exception) oluştuğunda devreye 

giren olaydır. 

Started 

Workflow çalışma zamanı motoru, üzerine eklenmiş servisler 

ile başarılı bir şekilde başlatıldığında devreye girer. Burada 

çalışma zamanına eklenen servislerin başarılı bir şekilde 

başlatıldıklarına dair bir bilgilendirme yapması söz konusudur. 

Stopped 

Started olayına benzer olaraktan, WF çalışma zamanı 

motorunun, kendi üzerinde yer alan ve çalışmakta olan tüm 

servislerin başarılı bir şekilde durdurulması sonrasında tetiklenir. 

Servisler başarılı bir şekilde durdurulduklarına dair WF çalışma 
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zamanı motoruna bilgilendirmede bulunurlar. 

Aşağıdaki tabloda açıklamaları verilmiş olan olaylar ise, WF çalışma zamanının 

yönettiği Workflow örneklerinin durumlarının(State) değiştiği hallerde tetiklenmektedir. 

Workflow Örneğine Adanmış Olaylar 

WorkflowAborted 

Workflow örneği devre dışı bırakıldığında tetiklenir. 

Özellikle Persistence servisi kullanıldığında önem kazınır. Nitekim devre 

dışı bırakılan servisin kalıcı olarak saklanması ve tekrar kaldığı 

yerden ayağa kaldırılması(Resume) mümkün olabilmektedir. 

WorkflowCompleted 

Bir Workflow örneği tamamlanıp bellekten henüz kaldırılmadan önce 

devreye giren olaydır. Bu olaya ait metod yardımıyla host uygulamaya, 

tamamlanan Workflow örneğinin output parametrelerini döndürmek 

mümkündür. 

WorkflowCreated 
Workflow örneği oluşturulduğunda ancak Start metodu ile çalıştırılmadan 

az önce tetiklenir. 

WorkflowIdled 

Bir workflow örneği dışarıdan beklediği bir etki veya Delay aktivitesi 

nedeni ile içerisinde yer alan herhangibir aktiviteyi işletmediği durumlarda 

tetiklenir. Özellikle Idle olma durumunda Persistence hizmetlerinin 

kullanımı önem kazanır. 

WorkflowLoaded 
Persistence servisi kullanıldığı durumlarda, Workflow örneğinin 

herhangibir aktivitesi çalıştırılmadan önce ve belleğe yüklenmesi 

sonrasında devreye giren olaydır. 

WorkflowPersisted 

Persistence servisin kullanılması halinde bir workflow örneğinin 

saklanmak üzere kaydedilmesi sonrasında tetiklenir. Workflow persistence 

servisi varsayılan olarakSQL veritabanını kullandığından, söz konusu 

kaydetme işlemi tablo üzerinde gerçekleştirilmektedir. 

WorkflowResumed 
Bir erteleme nedeni ile Suspended moda geçen bir örneğin tekrar ayağa 

kalkması sonrasında ve kaldığı yerden devam ederken herhangibir aktivite 

çalıştırılmadan önce devreye giren olaydır. 

WorkflowStarted 
Workflow örneği yürütülmeye başlatıldığında tetiklenir. Bu başlangıç kök 

aktivitenin(Root Activity) çalıştırılması sonrasında meydana 

gelmektedir. 

WorkflowSuspended 
Workflow örneği, Suspend metoduna yapılan çağrı 

veya Suspend aktivitesine gelinmesi nedeniyle Suspended moduna 

geçtiğinde tetiklenen olaydır. 

WorkflowTerminated 

Workflow örneği yok edildikten ama bellekten atılmadan az önce çalışan 

olaydır. Workflow, Terminate metodu 

yardımıyla, Terminate aktivitesine gelinmesi nedeniyle veya 

ele alınmamış bir istisna(Unhandled Exception) yüzünden Terminated 

durumuna geçebilir. Eğer persistence servis kullanılıyorsa, Terminate 

edilen workflow örneğine ait tüm kayıtlar ilgili depolama alanından 

kaldırılır. SQL tabanlı persistence servisi göz önüne alındığında bu, tablolar 

üzerinde gerekli silme işlemlerinin yapılması anlamına gelmektedir. 

WorkflowUnloaded 
Persistence servisleri kullanıldığında, Workflow örneği depolama alanına 

kaydedildikten sonra ama bellekten kaldırılmadan az önce tetiklenen 

olaydır. 
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Aslında WF Çalışma Zamanı Motorunun(WF Runtime Engine) kendisinin bir State 

Machine olduğu rahatlıkla düşünülebilir. Nitekim, yönetmekte olduğu örneklerin durumları 

arasındaki geçişleri kontrol altına almakta ve bununla ilişkili olayları yönetmektedir. Temel olarak 

workflow örnekleri Created, Running, Suspended, Completed ve Terminated olmak üzere 5 

farklı duruma sahip olabilir. Bu durum aşağıdaki diyagram ile özetlenebilir. 

 

İlk etapta, Persistence servisinin devrede olmadığı durumlarda standart olarak çalışan olay 

metodlarını ele alacağımız bir örnek geliştirerek devam edebiliriz. Bu amaçla örnek 

bir Sequential Workflow Console Application oluşturarak başladığımızı düşünebiliriz. Söz 

konusu örnek içerisinde Costflow isimli bir Sequential Activity kullanılmakta olup adımları 
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Söz konusu aktivite aynı zamanda dışarıdan parametre alıp, bir sonuç üretmektedir. 

Aktivitenin faaliyetsiz(Idle) moda geçtiğini görmek için sembolik olarak Delay aktivitesinden 

yararlanılmaktadır. Söz konusu aktivititede sadece duraksama süresi özelliği 10 saniye olarak set 
edilmiştir. 
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Costflow aktivitesine ait kod içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

using System; 

using System.Workflow.Activities; 

 

namespace WFCostFactory 

{ 

    public enum WorkType 

    { 

        Consumer, 

        Corporate 

    } 

    public sealed partial class Costflow  

            : SequentialWorkflowActivity 

    { 

        #region Workflow özellikleri(Properties) 

 

        // Dış ortamdan gelen parametreler 

        public int TotalDays { get; set; } 

        public decimal CostValue { get; set; }  

        public WorkType WorkT { get; set; } // Dış ortama sonuç olarak döndürülen parametre 

 

        #endregion 

 

        public Costflow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        // CodeActivity tarafından çalıştırılan örnek fonksiyonellik 

        private void Calculate(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("Calculate Metodu. Maliyet hesaplama işlemleri yapılır"); 

            switch (WorkT) 

            { 

                case WorkType.Consumer: 

                    CostValue = TotalDays * 1.10M; 

                    break; 

                case WorkType.Corporate: 

                    CostValue = TotalDays * 1.15M; 

                    break; 

                default: 

                    CostValue = 1; 

                    break; 

            } 
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        } 

    } 

} 

Söz konusu aktiviteyi host eden Console uygulamasına ait kod içeriği ise aşağıdaki gibidir. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta WorkflowRuntime örneğine ait tüm olayların yüklenmiş olmasıdır. 

Bu olayların çoğu örneğimizde devreye girmeyecektir. Ancak hangi durumlarda devreye gireceği 
yukarıdaki tablolarda belirtilmiştir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading; 

using System.Workflow.Runtime; 

 

namespace WFCostFactory 

{ 

    class Program 

    { 

        static WorkflowRuntime wfRuntime = null; 

        static AutoResetEvent wHandle = null; 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Workflow Runtime nesnesi örneklenir 

            using(wfRuntime = new WorkflowRuntime()) 

            { 

                wHandle = new AutoResetEvent(false); 

 

                #region Event Tanımlamaları 

 

                wfRuntime.Started += new 

EventHandler<WorkflowRuntimeEventArgs>(wfRuntime_Started); 

                wfRuntime.ServicesExceptionNotHandled += new 

EventHandler<ServicesExceptionNotHandledEventArgs>(wfRuntime_ServicesExceptionNotHandled)

; 

                wfRuntime.Stopped += new 

EventHandler<WorkflowRuntimeEventArgs>(wfRuntime_Stopped); 

                wfRuntime.WorkflowAborted += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowAborted); 

                wfRuntime.WorkflowCreated += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowCreated); 

                wfRuntime.WorkflowIdled += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowIdled); 

                wfRuntime.WorkflowLoaded += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowLoaded); 

                wfRuntime.WorkflowPersisted += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowPersisted); 

                wfRuntime.WorkflowResumed += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowResumed); 

                wfRuntime.WorkflowStarted += new 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowStarted); 

                wfRuntime.WorkflowSuspended += new 

EventHandler<WorkflowSuspendedEventArgs>(wfRuntime_WorkflowSuspended); 

                wfRuntime.WorkflowTerminated += new 

EventHandler<WorkflowTerminatedEventArgs>(wfRuntime_WorkflowTerminated); 

                wfRuntime.WorkflowUnloaded += new 



www.bsenyurt.com Page 43 
 

EventHandler<WorkflowEventArgs>(wfRuntime_WorkflowUnloaded); 

                wfRuntime.WorkflowCompleted+=new 

EventHandler<WorkflowCompletedEventArgs>(wfRuntime_WorkflowCompleted); 

 

                #endregion 

 

                // Workflow nesne örneği oluşturulur 

                // TotalDays ve WorkT özellikleri için ilk değerler set edilir 

                WorkflowInstance instance = wfRuntime.CreateWorkflow( 

                    typeof(WFCostFactory.Costflow) 

                    , new Dictionary<string,object> 

                        {  

                            {"TotalDays",20} 

                            ,{"WorkT",WorkType.Corporate} 

                        } 

                    ); 

                // Workflow örneği başlatılır 

                instance.Start(); 

                // İşlemler tamamlana kadar bekle 

                wHandle.WaitOne(); 

            } 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowUnloaded(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowUnloaded", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

     

        static void wfRuntime_WorkflowTerminated(object sender, 

WorkflowTerminatedEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2} Exception Message : {3}", 

DateTime.Now, "WorkflowTerminated",             e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString(), 

e.Exception.Message); 

            wHandle.Set(); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowSuspended(object sender, WorkflowSuspendedEventArgs 

e) 

        {  

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowSuspended", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowStarted(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowStarted", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowResumed(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowResumed", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 
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        static void wfRuntime_WorkflowPersisted(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowPersisted", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowLoaded(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowLoaded", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowIdled(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, "WorkflowIdled", 

e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowCreated(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowCreated", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowCompleted(object sender, WorkflowCompletedEventArgs 

e) 

        {  

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowCompleted", e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

            Console.WriteLine("Maliyet : {0}", e.OutputParameters["CostValue"].ToString()); 

            wHandle.Set(); 

        } 

 

        static void wfRuntime_WorkflowAborted(object sender, WorkflowEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, InstanceId : {2}", DateTime.Now, 

"WorkflowAborted", e.WorkflowInstance.InstanceId); 

        } 

 

        static void wfRuntime_Stopped(object sender, WorkflowRuntimeEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, IsStarted : {2}", DateTime.Now, 

"WFRuntime_Stopped", e.IsStarted.ToString()); 

        } 

     

        static void wfRuntime_ServicesExceptionNotHandled(object sender, 

ServicesExceptionNotHandledEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} : InstanceId : {1} Event : {2}, Exception Message : {3}", 

DateTime.Now, 

e.WorkflowInstanceId.ToString(),"WF        Runtime_ServicesExceptionNotHandled",e.Exception.Me

ssage); 

        } 

 

        static void wfRuntime_Started(object sender, WorkflowRuntimeEventArgs e) 
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        { 

            Console.WriteLine("{0} : Event : {1}, IsStarted : {2}", DateTime.Now, 

"WFRuntime_Started", e.IsStarted.ToString()); 

        } 

    } 

} 

Örneği ilk etapta bu haliye çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran çıktısı ile karşılaşırız. 

 

İlk analizimi yapabiliriz artık. Dikkat edileceği üzere ilk olarak Workflow çalışma zamanına 

ait Started olayı tetiklenmiş ve IsStarted değeri true olarak set edilmiştir. Hatırlanacağı üzere 

Workflow motorunun kullandığı veya başlattığı tüm servislerin IsStarted özelliğine etkisi vardır ve 

bu özelliğin değeri true kalmadığı sürece çalışma zamanı başlatılamayacaktır. Bu işlemin 

arkasından Workflow nesnesi örneklendiği için WorkflowCreated ve WorkflowStared olayları 

sırasıyla çalışmaktadır. Süreç devam etmekteyken Delay aktivitesi devreye girmiştir. İşte bu 

noktada Workflow örneği faaliyetsiz kalarak, çalışma zamanı moturu tarafından bellekte tutulmaya 
devam edilmektedir. Bu anda WorkflowIdled olayı tetiklenmiştir. 

 

Özellikle olay metodlarının bazıları içerisindeden GUID tipinden InstanceId değerlerinin 

elde edilebiliyor olması önemlidir ki bu sayede hangi WF örneğinin faaliyetsiz kaldığı 

kolayca anlaşılabilmektedir. Tahmin edeceğiniz üzere bu Id değeri persistence ortamları 

içinde benzersiliği sağlamak açısından önemlidir. 

Faaliyetsiz kalma durumu Delay aktitivitesinde belirtilen süre sonlanıncaya kadar devam eder. 

Süre sonunda ise Workflow örneği çalışmasına kaldığı yerden tekrar başlayacaktır. İşte bizim en 

büyük amacımız bu faaliyetsiz kalma anında söz 
konusu WF örneğini SQL Persistence Service yardımıyla fiziki bir ortama kaydetmektir. 

Varsayılan olarak WF örneklerinin durumu bellekte saklanır. Bir başka 

deyişle, workflow herhangibir sebeple faaliyetsiz duruma geçtiğinde söz konusu örnek bellekte 

asılı olarak kalır ve beklemeye başlar. Ancak gerçek hayat senaryolarında çalışmakta 

olan Workflow örneklerinin uzun süre asılı kalmasıda söz konusu olabilir. Bu, özellikle faaliyetine 

devam etmesi için onu bekleten operasyona bağlıdır. Dolayısıyla bu tip vakalarda Workflow 

örneklerinin kalıcı olarak saklanmaları tercih edilebilir. Kalıcılıkta esas olan Workflowörneğinin o 

anki durumu ve değerleri ile fiziki bir depolama alanına atılmasıdır. Bu noktada çoğunlukla SQL gibi 

veritabanı kaynaklarının kullanılması tercih edilir. Diğer taraftan elbetteki Persistence servisleri 

özelleştirilebilir ve farklı veri kaynaklarına kaydetme işlemleri gerçekleştirilebilir.  

 

Workflow Foundation, çalışma zamanındaki WF örneklerinin bellekten kaldırılıp çalışmasının 

durdurulması sonrasında, kalıcı olarak saklanabilmeleri için önceden geliştirilmiş 

bir Persistence servisi sunmaktadır. Hangi tip Persistence kullanılırsa kullanılsın, Workflow çalışma 

zamanı, kalıcı olarak saklanan Workflow örneğine(örneklerine) gelen mesajları takip de eder. Bu 

sayede gerektiği anda, üzerinde yer alan Persistence servisi devreye alarak, ilgili WF örneğinin 

tekrardan belleğe yüklenmesini sağlayabilir. Workflow çalışma zamanı, Persistence servisini belirli 

durumlar gerçekleştirildiğinde çağırmaktadır. Bu durumlar; 
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 WF örneği belirli bir nedenden askıya alındığında yani faaliyetsiz hale geçtiğinde(Idle). 
 WF örneği yok edilmeden(Terminate) önce. 
 WF örneği tamamlanmadan(Complete) önce. 
 Workflow örneği üzerinde Unload, TryUnload metodları çağırıldığında. 
 PersistOnCloseAttribute niteliği ile imzalanmış olan bir aktivitenin tamamlanması 

sonrasında. Özellikle transaction kullanan aktivitiler bu niteliğe sahiptir. Diğer taraftan 
içerisinde transaction kullanılacak olan aktivitilerinde bu nitleği uygulaması gerekir. 

WorkflowPersistenceService abstract sınıfından türetme yapılarak istenirse özel persistence 

sınıflarıda yazılabilmektedir. Biz örneğimizde SqlWorkflowPersistenceServicetipinden 

yararlanarak WF örneklerini SQL veritabanı üzerinde saklamaya çalışacağız. Şimdi bu durumu 

incelememiz gerekiyor. Ancak depolama alanı için SQL tarafında gerekli hazırlıkların yapılması 

gerekmektedir. Bu noktada .Net Framework ile birlikte hazır olarak gelen WF SQL 

betikleri(Scripts) kullanılabilir. Söz konusu SQL betikleri varsayılan olarak örneğin Windows 

XP işletim sisteminin kurulu olduğu bir 

makinede C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Workflow 
Foundation\SQL\EN klasöründe yer almaktadır. 

 

Burada yer 

alan SqlPersistenceService_Logic ile SqlPersistenceService_Schema betikleri, Persistence 

depolama alanı için gerekli tablo(Table), saklı yordam(Stored Procedure) gibi veritabanı 

nesnelerini oluşturmakla görevlidir. Söz konusu betikler, bir SQL sunucusu üzerinde çalıştırılıp 

kullanılabileceği gibi, istenirse ilgili Workflow çalışma zamanınıHost eden uygulamanın erişebileceği 

dosya bazlı bir veritabanı üzerindende çalıştırılabilir. Biz örneğimizde ikinci seçeneği kullanacağız. 

Yani, söz konusu depolama alanı için SQL Express Edition temelli bir veritabanı dosyasını ele 

alacağız. Bu amaçla ilk olarak Solution' ımıza bir Database Project ekleyerek devam edebiliriz. 

Proje eklenmesi sırasında bize aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi kullanmak istediğimiz 
veritabanı sorulacaktır. 



www.bsenyurt.com Page 47 
 

 

Elimizde böyle bir veritabanı olmadığını göz önüne alaraktan Add New Reference seçeneğine 

tıklayalım. Sürekli kullandığımız standart bağlantı ekleme iletişim kutusu ile karşılacağız. Burada 

önemli olan veri kaynağı olarak Microsoft SQL Server Database File (SqlClient) tipinin 
seçilmesidir. Sonrasında ise veritabanımıza bir isim vererek devam edebiliriz. 

 

Ok düğmesine bastığımızda söz konusu veritabanı yoksa eğer, oluşturmak isteyip istemediğimize 

dair bir soru sorulacaktır. Bu oluşturma işlemi sırasında unutulmaması gereken noktalardan 

biriside SQL Express servisinin çalışıyor olması zorunluluğudur. Eğer servis çalışmıyorsa tahmin 

edileceği üzere söz konusu veritabanı oluşturulamayacaktır. Database projesi oluşturulduktan 
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sonra yukarıda değindiğimiz SQL betiklerini Create Scripts klasörü altına ekleyerek devam 

edebiliriz. Bu işlemler sonrasında proje içeriği aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

(Buradaki gibi bir veritabanı projesinin oluşturulması aslında şart değildir. Bu sadece söz konusu 

veritabanının yönetimin kolaylaştırılmasını sağlayan ve belirli bir düzeni tesis eden bir opsiyon 

olarak görülmelidir. Genel olarak gerçek hayat uygulamalarında depolama alanı olarak sunucu bazlı 

veritabanları tercih edilir. Sizlere tavsiyem aynı örneği SQL sunucusu üzerinde gerçekleştirmeye 
çalışmanızdır.) 

Sıradaki işlem, söz konusu SQL betiklerinin çalıştırılmasıdır. Bu betikler çalıştırıldıktan 

sonra CostFactoryPersistenceDb isimli veritabanının içeriği aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 
oluşturulacaktır. 
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Burada temel 

olarak Workflow örneklerinin saklanması(Insert), kilitlenmesi(lock), elde edilmesi(retrieve

) veya silinmesi(delete) ile ilişkili gerekli Stored Procedure' ler ve tablolar yer almaktadır. 

Artık depolama alanıda tanımlandığına göre, Workflow uygulamamız için gerekli kod 

değişikliklerini yapabiliriz. Bu amaçla host uygulama üzerindeSqlWorkflowPersistenceService' in 
oluşturulması ve çalışma zamanına eklenmesi gerekmektedir. İşte örnek kodlarımız; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading; 

using System.Workflow.Runtime; 

using System.Workflow.Runtime.Hosting; 

 

namespace WFCostFactory 

{ 

    class Program 

    { 

        static WorkflowRuntime wfRuntime = null; 

        static AutoResetEvent wHandle = null; 
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        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Workflow Runtime nesnesi örneklenir 

            using(wfRuntime = new WorkflowRuntime()) 

            { 

                // Varsayılan ayarları ile persistence servisi örneklenir 

                SqlWorkflowPersistenceService persistenceService = new 

SqlWorkflowPersistenceService 

                ( 

                    @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Documents and 

Settings\Burak Selim Senyurt\My Documents\CostFactoryPersistenceDb.mdf;Integrated 

Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True" 

                ); 

                // Oluşturulan servis çalışma zamanına bildirilir. 

                wfRuntime.AddService(persistenceService); 

                //Diğer kod satırları... 

İlk olarak System.Workflow.Runtime.Hosting isim alanında(namespace) yer 

alan SqlWorkflowPersistence hizmetine ait bir nesne örneği oluşturulur. Nesne 

örneklenirken yapıcımetod(Constructor) içerisinde persistence için kullanılacak veri depolama 

alanın bağlantı bilgisi verilmektedir. Bu en basit yapıcı metodu versiyonudur. Diğer versiyonlarını 

kullanarak farklı başlangıç ayarlamaları yapılabilir. Söz gelimi Workflow örneklerinin Idle moda 

geçtiklerinde bellekten kaldırılıp kaldırılmayacakları, birden fazla Workflow çalışma zamanı 

moturunun aynı WF örneklerini kullanmaları halinde, birbirlerini kesmemeleri için kilit 
sürelerinin(Lock Time) ne olacağı gibi kriterlerde yapıcı metod parametreleri ile belirlenebilir. 

 

Servis tanımlaması ile ilgili ayarlar istenirse konfigurasyon dosyasında da yapılabilir. 

Bunun için host uygulamaya ait konfigurasyon dosyasında örneğin aşağıdaki 

tanımlamaların yapılması yeterlidir. 
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Tabi host uygulama içerisinde WorkflowRuntime nesne örneği 

oluşturulurken wfRuntime=new WorkflowRuntime("WorkflowRuntime"); şeklinde 

bir kullanım söz konusudur. Burada parametre 

olarak app.config dosyasındaki section adı verilmektedir. Bu ad benzersizdir. Yani farklı 

bir isim olamaz. Diğer taraftan yapıcı metodun bu versiyonunun çalıştırılabilmesi 

için(örneğin geliştirdiğimiz Console uygulamasında) mutlaka System.Configuration 

assembly' ının projeye referans edilmesi gerekmektedir. 

Artık uygulamamızı test etmeye başlayabiliriz. Konuyu kolay takip edebilmek amacıyla 

geliştirdiğiniz örneği Debug ederken adım adım ilerlemenizi öneririm. Öncelikle programın 
çalışması sonrasındaki ekran görüntüsüne bakalım. 

 

Dikkat edileceği üzere Workflow örneği faaliyetsiz hale geçtikten sonra(WorkflowIdled olayının 

tetiklenmesi sonrası) sırasıyla WorkflowPersisted, WorkflowUnloaded olayları çalışmıştır. Bir 

başka deyişle faaliyetsiz kalan Workflow örneği veritabanındaki ilgili tablolara yazılmıştır. Diğer 

taraftan faaliyetsiz kalma süresi dolduğunda ve Workflow akışı tekrar devam etmek istediğinde 

sırasıyla WorkflowLoaded ve WorkflowPersisted olayları tetiklenmiştir. Yani WF örneği 
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tablodan tekrar yüklenerek yürütülmeye devam etmiş ve son olarakta tamamlanmıştır. Özellikle 

Workflow faaliyetsiz hale geldiğinde InstanceState isimli tabloda aşağıdaki ekran görüntüsüne 

benzer olacak şekilde bir satır açıldığı ve Delay süresi sona erdikten sonra ise WF örneğinin tekrar 
ayağa kaldırılmasıyla birlikte söz konusu satırın silindiği görülür. 

 

Tahmin edileceği üzere bu satır saklanan WF örneğine ait bilgileri serileştirerek tutmaktadır. Bu 

nedenle özellikle WF içerisinde kullanılan tiplerin, eğer SQL Persistence hizmeti kullanılıyorsa 

serileştirilebilir olmalarına dikkat etmek gerekmektedir. Bu durumu analiz etmek 
için Costflow aktivitesine Customer isimli tipten bir özellik eklenmiştir. 

using System; 

using System.Workflow.Activities; 

 

namespace WFCostFactory 

{ 

    public enum WorkType 

    { 

        Consumer, 

        Corporate 

    } 

    public class Customer 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public int Id { get; set; } 

    } 

    public sealed partial class Costflow : SequentialWorkflowActivity 

    { 

        #region Workflow özellikleri(Properties) 

 

        // Dış ortamdan gelen parametreler 

        public int TotalDays { get; set; } 

        public decimal CostValue { get; set; }  

        public WorkType WorkT { get; set; } // Dış ortama sonuç olarak döndürülen parametre 

        public Customer Owner { get; set; } 

 

        #endregion 

 

        public Costflow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        // Diğer kod satırları 

Burada hemen bir noktayı vurgulamak isterim. Söz konusu örnek bu haliyle çalıştırıldığında 

serileştirme ile ilişkili herhangibir hata mesajının alınmadığı görülecektir. Bunun 

nedeni Customer tipine ait nesne örneğinin WF içerisinde kullanılmamış olmasıdır. Bu nedenle 

Workflow nesnesi host uygulamada örneklenirken aşağıdaki kod değişikliğini yapmamız çalışma 
zamanında serileştirme hatasını almamız için gerekli ve yeterlidir. 

WorkflowInstance instance = wfRuntime.CreateWorkflow( 



www.bsenyurt.com Page 53 
 

        typeof(WFCostFactory.Costflow) 

        , new Dictionary<string,object> 

        {  

            {"TotalDays",20} 

            ,{"WorkT",WorkType.Corporate} 

            ,{"Owner",new Customer{ Id=1000, Name="Burak Selim Şenyurt"}} 

        } 

); 

Örnek bu haliyle çalıştırıldığında aşağıdaki görüntü ile karşılaşılır. 

 

Dikkat edileceği üzere, WorkflowPersisted olay metodunun hemen 

arkasından WorkflowTerminated olayı tetiklenmiş ve oluşan istisna(Exception) mesajı ekrana 

yazdırılmıştır. Bir başka deyişle Workflow örneği tabloya yazdırılamamış ve istisna fırlatarak 

sonlanmıştır. İşte bu durumun sebebi Owner isimli Customer tipinin binary formatta 

serileştirilebilir tanımlanmamasıdır. Bu nedenle Customer 

tipinin Serializable niteliği(Attribute) ile aşağıdaki kod parçasında görüldüğü gibi işaretlenmesi 

gerekir. 

[Serializable] 

public class Customer 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public int Id { get; set; } 

} 

Uygulama tekrar denendiğinde sorunsuz olarak çalıştığı hatta WF örneği oluşturulurken parametre 

olarak verilen Customer nesnesinin, WorkflowCompleted olayında (tabloda saklanıp tekrar elde 
edilmesi ile birlikte) tedarik edilebildiği görülebilir. 

 

Görüldüğü üzere Workflow örneklerinin, çalışma zamanında belirli koşulların sağlanması şartıyla 

bir depolama alanında saklanması ve sonradan tekrardan ayağa kaldırılıp yürütülmesi SQL 

Persistence Service yardımıyla son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Elbetteki 

gerçek hayat koşullarında SQL dışı kaynakların kullanılmasıda istenebilir. Bu gibi vakalarda söz 
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konusu hizmet için özel bir geliştirme yapılması gerekmektedir. Böylece geldik bir makalemizin 

daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Mesaj Sözleşmeleri(Message Contracts) ( 

09.02.2009 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Servis tabanlı uygulamalarda en önemli noktalardan biriside aradaki bilgi transferlerinin nasıl ve ne 

şekilde gerçekleştirildiğidir. Gerçek şuki, bu bilgi transferinin oluşma şekli çoğu zaman geliştiricinin 

gözünden kaçan yada çok fazla ilgilenmediği bir konu olmaktadır. Nitekim çoğu servis geliştirme 

aracı buradaki söz konusu içeriğin hazırlanmasını , gönderilmesini veya alınmasını 

otomatikleştirmektedir. Özellikle Windows Communication Foundation tarafında, bilginin 

istemci ve servis arasındaki dolaşımında bağlayıcı tiplerin(Binding Type) seçilmesi ile zaten 

arka tarafta ne şekilde bir haberleşme olacağı ve paketlerin nasıl hazırlanacağı belirlenmiş olur. 

Aslında servis ve istemci tarafında mesaj bazlı bir iletişim olduğu son derece açıktır. Farklı 

platformlar üzerinde koşan servislerin haberleşmeleri yada farklı tipteki istemci uygulamaların 

servisleri kullanabilmeleri gerektiğinde ise, aradaki haberleşmenin bir standart üzerinde ve esnek 

olması beklenir. Bu nedenle özellikle SOAP bazlı web servisleri göz önüne alındığında mesajın tipi 

ve içeriğide bellidir. İşte burada SOAP(Simpe Object Access Protocol) tarzı mesajlardan söz 

edilebilir. Tipik olarak SOAP mesajları bir zarf olarak temsil edilmekte(SOAP 

Envelope) veHeader, Body isimli iki parçadan oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu içerik temsil 
edilmeye çalışılmıştır. 

 

Peki bu mesajların makalemize konu olmasının sebebi nedir? Bilindiği üzere WCF mimarisinde 

çeşitli tipte sözleşmeler(Contracts) söz konusudur. Örneğin servislerin ne iş yaptığının, nasıl 

fonksiyonellikler sunduğunun ifade edilmesinde Sevis Sözleşmeleri(Service 

Contracts) kullanılmaktadır. Benzer şekilde istemci tarafına 

aktarılacakserileştirilebilir(Serializable) tipler söz konusu ise Veri Sözleşmeleri(Data 

Contracts) tanımlanır. Yine istemci tarafına aktarılacak istisna mesajlarının çeşitli durumlar için 

özelleştirilmesi düşünüldüğünde Hata Sözleşmeleri(Fault Contracts) kullanılır. Ancak bu 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/PersistenceInceleme.rar
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sözleşme çeşitleri dışında birde Mesaj Sözleşmeleri(Message Contracts) bulunmaktadır. İşte bu 

yazımızın konusuda budur. 

Yazımıza servis odaklı uygulamalarda mesajların yerini konumlandırmaya çalışarak başladık. 

Özellikle SOAP tabanlı bu mesajlar gerektiğinde özel olarak tasarlanabilirler. WCFtarafında bunu 

gerçekleştirebilmek için Mesaj Sözleşmelerinden yararlanılır. Mesaj sözleşmelerinin ne zaman 

kullanılacağına karar verilmesi genellikle zordur. Farklı platformlar için destek verebilme 

imkanı(Interoperability) ve mesaj kontrolü çoğunlukla karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. 

Gerçektende servis tarafından istemciye gönderilecek veya alınacak mesajların farklı platformlara 

destek verebilecek şekilde tasarlanması gerektiği durumlarda özel Mesaj Sözleşmeleri göz önüne 

alınabilir. Diğer taraftan Mesaj Sözleşmeleriile taşınacak bilginin değişik 

parçalarının SOAP paketinin Header veya Body kısmına ayrıştırılması ve bu sayede de, gerekli 

olmayan parçaların mesaj ile birlikte taşınmaması sağlanabilmektedir. Bu tam anlamıyla aradaki 

mesajlaşmanın kontrol altına alınması anlamına gelmektedir. Hatta, istemci ve servislerin belirli 

olduğu vakalarda, arada özel bir mesaj formatına göre veri içeriğinin taşınmasıda mümkün olabilir. 

Diğer taraftan göz ardı edilmemesi gereken bir noktada, mesaj seviyesinde güvenliktir. Mesaj 

Sözleşmeleri kullanılırken bir tipin SOAP zarfının içerisindeki yayılımı belirlenebildiği gibi(hangi 

kısımları Header' da olacak vb...) verinin şifrelenmeside(Encryption) özelleştirilebilir. Böylece 
vakaya göre bir mesaj deseninin oluşturulması ve kullanılması mümkün olabilmektedir. 

 

Çoğu durumda Mesaj Sözleşmeleri yerine Veri Sözleşmelerininde aynı işi yapıyor 

olduğu görülür. Ancak genel kanıya göre, eğer bir tip n sayıda mesaj içerisinde 

kullanılacaksa(yani reusable type olarak düşünülebilirse) Veri Sözleşmesi olarak 

tanımlanması önerilmektedir. 

Ancak tip(type) sadeceistek/cevap(Request/Respone) modeline göre bir kereliğine 

kullanılıyorsa, Mesaj Sözleşmesi olacak şekilde tanımlanır. 

Mesaj sözleşmelerinin uygulanması son derece kolaydır. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar 

vardır. Herşeyden 

önce MessageContract, MessageHeader, MessageBodyMember,MessageHeaderArray gibi n

iteliklerinden(attributes) yararlanılarak Mesaj Sözleşmesi tanımlanabilmektedir. Bununla 

birlikte servis operasyonlarında Mesaj Sözleşmelerinin kullanılması söz konusu ise metod 

yapısında uyulması gereken kurallar vardır. Buna göre metod desenleri aşağıdaki örnekler olduğu 

gibi olmalıdır. Bu tablodaki örnek kullanımlarda yer 

alan ProductOrderResponse ve ProductOrderRequest isimli tipler örnek Mesaj Sözleşmesi 
sınıflarıdır. 

Geçerli Mesaj Sözleşme Kullanımları 

[OperationContract] 

ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(ProductOrderReques

trequest); 

Operasyonun dönüş tipi 

ve parametresi Mesaj 

Sözleşmesi tipindendir. 

[OperationContract] 

ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(); 

Operasyon parametre 

almamakta ve Mesaj 

Sözleşmesi tipinden 

referans 

döndürmektedir. 

[OperationContract] 

void CompleteOrderPrococes2(ProductOrderRequest request); 

Operasyon Mesaj 

Sözleşmesi tipinden 

parametre almakta ama 

değer 

döndürmemektedir. 

Geçersiz Mesaj Sözleşme Kullanımları 

[OperationContract] Parametrenin Mesaj 
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int CompleteOrderProcess(ProductOrderRequest request); Sözleşmesi olduğu 

durumlarda dönüş tipi 

olarak Mesaj Sözleşmesi 

harici bir tip 

kullanılamaz. Exception

 üretir. 

[OperationContract] 

void 

ComplteOrderProcess(ProductOrderRequest request1,ProductOrderR

equest request2); 

Birden fazla Mesaj 

Sözleşmesi parametre 

olarak 

kullanılamaz. Exception

 üretir. 

Bu kısa teorik bilgileri devam ettireceğiz ancak dilerseniz basit bir örnek üzerinden ilerleyerek 

devam edelim. Öncelikli olarak bir WCF Sınıf Kütüphanesi projesi oluşturduğumuzu düşünelim. 
Bu projemizde yer alacak olan tiplerin sınıf diygramındaki görüntüsü aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

 

Sınıf diyagramı(Class Diagram) gözümüzü korkutmasın. Senaryomuz aslında 

sadece Mesaj Sözleşmelerinin nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik olduğundan çok anlamlı 

olmayan operasyonlar içermekte. Bu yüzden örnek olarak bir sipariş sürecine özel mesajları 
tasarladığımız bir durum söz konusu. Kullanılan tiplerin içerikleri sırasıyla aşağıdaki gibidir; 

Product Sınıfı. (Veri Sözleşmesi-Data Contract olarak tanımlanmıştır) 
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using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = "http://Northwind/ProductTransferService/Product")] 

    public class Product 

    { 

        [DataMember(Order=0)] 

        public int ProductId { get; set; } 

        [DataMember(Order=1)] 

        public string Name { get; set; } 

        [DataMember(Order=2)] 

        public double ListPrice { get; set; } 

        [DataMember(Order=3)] 

        public DateTime OrderDate { get; set; } 

    } 

} 

CustomerNumber yapısı-struct.(Veri Sözleşmesi-Data Contract olarak tanımlanmıştır) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = 

"http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber")] 

    public struct CustomerNumber 

    { 

        [DataMember] 

        public char Region { get; set; } 

        [DataMember] 

        public int Number { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string LastName { get; set; } 

    } 

} 

Receiver Sınıfı(Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace="http://Northwind/ProductTransferService/Receiver")] 

    public class Receiver 

    { 

        [DataMember] 

        public int ReceiverId { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Name { get; set; } 

        [DataMember] 

        public CustomerNumber Number { get; set; } 

        [DataMember] 

        public int RequestedProductCount { get; set; } 
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    } 

} 

Sender Sınıfı.(Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = "http://Northwind/ProductTransferService/Sender")] 

    public class Sender 

    { 

        [DataMember] 

        public int SenderId { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Name { get; set; } 

        [DataMember] 

        public CustomerNumber SenderNumber { get; set; } 

    } 

} 

RequestStatus Enum sabiti.(Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Enum sabiti söz konusu 

olduğu için değerler DataMember yerine EnumMember isimli nitelik ile işaretlenmiştir.) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = 

"http://Northwind/ProductTransferService/RequestStatus")] 

    public enum RequestStatus 

    { 

        [EnumMember] 

        Ok, 

        [EnumMember] 

        Error, 

        [EnumMember] 

        Waiting 

    } 

} 

Buraya kadar tanımladığımız tipler içerisinde sınıf, yapı ve enum sabiti tipleri söz konusudur. Bu 

tipler birer Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır ve MesajSözleşmeleri içerisinde ele 

alınmaktadır. Yazımızın konusu olan Mesaj Sözleşmelerinden iki adet tanımlanmalıdır. Bu 

tanımlamalardan birisi istek(Request) diğer isecevap(Response) içeriklerinin yapısını işaret 

etmektedir. Bir başka deyişle, istemciden servise gelecek veya geriye döndürülecek 

olan SOAP zarflarının içerikleri kod yardımıyla belirlenmektedir. İstemci tarafından gelecek olan 
taleplere ait Mesaj Sözleşmesi aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi tanımlanmıştır. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 
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    [MessageContract] 

    public class ProductOrderRequest 

    { 

        #region Header Kısmına yazılacak özellikler 

 

        [MessageHeader] 

        public Guid OrderNumber { get; set; } 

        [MessageHeader] 

        public DateTime OrderDate { get; set; } 

        [MessageHeader] 

        public Product OrderedProduct { get; set; } 

 

        #endregion 

 

        #region Body kısmına yazılacak özellikler 

 

        [MessageBodyMember(ProtectionLevel=System.Net.Security.ProtectionLevel.None)

] // ProtectionLevel için varsayılan değre None' dur. 

        public Sender OrderSender { get; set; } 

        [MessageBodyMember] 

        public Receiver[] Receivers { get; set; } 

 

        #endregion 

    } 

} 

ProductOrderRequest isimli sınıf bir Mesaj Sözleşmesi olacak şekilde tanımlanmıştır. Bu 

nedenle MessageContract niteliği ile imzalanmıştır. Bu nitelik 

sadece sınıf(Class) veya yapılara(Structs) uygulanabilir. Yazımızın başında 

mesajın Header ve Body kısımlarından bahsetmiştik. Header kısmında taşınacak 

olan alan(Field)veya özellikleri(Property) belirtmek için MessageHeader niteliği 

kullanılmaktadır. Örnektende görüldüğü gibi, Header kısmında Guid, DateTime gibi bilinen tipler 

dışındaProduct isimli geliştirici tanımlı bir sınıfada yer verilmiştir. Söz konusu tipler mesaj içerisine 

alınırken serileştirilmektedir. Bu nedenle Product sınıfı ve diğer geliştirici tanımlı tipler 

birer Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Body kısmında yer alacak özellik veya alanlar 

ise MessageBodyMember niteliği ile tanımlanırlar. 

Yine Body kısmındada, Sender ve Receiver isimli geliştirici tanımlı Veri Sözleşmelerine yer 

verilmektedir. Özellikle Receiver tipinden bir Array kullanıldığınada dikkat edilmelidir. 

 

Header veya Body kısımlarında Array' ler 

kullanılıyorsa MessageHeader ve MessageBodyMember nitelikleri bu dizilerin 

elemanlarını bir elementin alt elementleri(Child Element) olacak şekilde 

konumlandırır. Örneğin; 

<diziAdi> 

    <diziElemanTipiAdi>içeriği</diziElemanTipiAdi> 

    <diziElemanTipiAdi>içeriği</diziElemanTipiAdi> 
</diziAdi> 

Ancak istenirse her bir dizi elemanının ayrı birer boğum olarak ele alınması sağlanabilir. 
Bunun için MessageHeaderArray niteliği kullanılır. 

<diziAdi>içeriği</diziAdi> 
<diziAdi>içeriği</diziAdi> 
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Yanlız bu nitelik sadece dizilere uygulanabilir. Bir başka 
deyişle koleksiyonlara uygulanamamaktadır. 

Eğer SOAP içeriğinde byte tipinden bir diziye yer 

verilmişse MessageHeader veya MessageBodyMember niteliklerinin kullanılması 

halinde bunlar doğrudan Base64 tipine dönüştürülürler.  Ancak, 

eğer MessageHeaderArray niteliği kullanılıyorsa, ele alınan serileştirme tipine 

göre(DataContractSerializer, XmlSerializer gibi) bir aktarım gerçekleştirilir. 

MessageHeader ve MessageBodyMember niteliklerinde yer alan ProtectionLevel özelliği 

kullanılarak dijital olarak 

imzalama(Sign) veya şifreleme(Encryption) sağlanabilir.ProtectionLevel özelliği System.Net

.Security.ProtectionLevel enum sabiti tipinden bir değer alabilir. Bu 

değerler None, EncryptAndSign, Sign olabilir. Varsayılan değeri None' dur. Signseçilirse dijital 

imzalama söz konusudur. EncryptAndSign seçilirsede şifreleme ve dijital imzalama söz 

konusudur. Elbette None dışındaki değerlerin işe yaraması için WCF çalışma ortamına yönelik 

olaraktan gerekli Binding ve Behavior ayarlamalarının yapılması gerekir. Aksi durumda çalışma 

zamanında doğrulama işlemi sırasında bir istisnası alınır. ProtectionLevel, Header kısmında her 

bir eleman için ayrı ayrı uygulanmaktadır. Body kısmı söz konusu olduğunda ise kaç eleman olursa 

olsun hepsi için aynıProtectionLevel seviyesi söz konusudur. Buna 

göre MessageBodyMember niteliği içinde seviyesi yüksek olan ProtectionLevel değeri, diğerleri 

içinde uygulanır. Söz gelimi 3 farklıMessageBodyMember için 

sırasıyla None, EncryptAndSign, Sign değerleri belirlenmişse, tüm mesaj gövdesi 
için EncrptyAndSign seçeneği göz önüne alınmaktadır. 

 

SOAP ile ilişkili web servisi standartlarında 1.1 versiyonu için Actor ve 1.2 için Role adı 

verilen bir özellik yer almaktadır. Bu özelliğin değerini WCF tarafında ele almak 

için MessageHeader niteliğinin Actor özelliği kullanılır. Bunun 

dışında MustUnderstand ve Relay özelliklerindende yararlanılarak, SOAP standarlarına 

göre bazı niteliklerin mesajlaşma süreçlerine kazandırılması da sağlanabilir. 

İstemciye gönderilecek cevap mesajının içeriği ise ProductOrderResponse isimli Mesaj Sözleşmesi 

ile tanımlanmaktadır. 

using System.ServiceModel; 

using System; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [MessageContract] 

    public class ProductOrderResponse 

    { 

        [MessageBodyMember] 

        public RequestStatus Status { get; set; } 

 

        [MessageBodyMember] 

        public DateTime ProcessDate{ get; set; } 

 

        [MessageBodyMember] 

        public byte[] OrderPicture { get; set; } // Burada byte[] tipinden bir dizi söz konusu olduğu 

için SOAP body' si içerisinde Base64 tipinden bir kodlama(encoding) söz konusu olacaktır 

 

        [MessageHeader] 

        public int OrderdProductCount { get; set; } 
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    } 

} 

ProductOrderResponse tipi Mesaj Sözleşmesi olarak tanımlanırken amaç istemci tarafına 

gönderilecek olan SOAP mesajının Header ve Body kısımlarında neler olacağına karar 

verilmesidir. Dikkat edileceği 

üzere Body kısmında RequestStatus enum sabiti, DateTime ve byte[] dizisi tipinden bir içerik 

yer almaktadır. Diğer taraftan Header kısmında ise örnek olarak int veri tipinden bir değer 

döndürülmektedir. 

 

Bir tipin hem MessageContract hemde DataContract olacak şekilde tanımlanması da 

mümkündür. Böyle bir vakada, WCF çalışma zamanında servis operasyonları 

uygulanırken, söz konusu tip için Mesaj Sözleşmesi kriterleri göz önüne alınmaktadır. 

Artık istemci ve servis arasında dolaşacak olan SOAP mesajlarına ait içerikler tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla bu mesajlaşma modelini kullanacak bir Servis Sözleşmesi ve uygulayıcı sınıfı 

tasarlanabilir. Dikkat edileceği üzere Servis Sözleşmesinde yer 

alan CompleteOrderProcess isimli operasyonun dönüş tipi ve parametresi 
birer MesajSözleşmesidir. 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [ServiceContract( 

                                Name="ProductTransferService" 

                                ,Namespace="http://Northwind/ProductTransferService")] 

    public interface IProductTransferService 

    { 

        [OperationContract] 

        ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(ProductOrderRequest request); 

    } 

} 

Operasyonun uygulanışı içinse aşağıdaki gibi bir kod örneği geliştirilebilir. 

using System; 

using System.IO; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

public class ProductTransferService 

    :IProductTransferService 

{ 

    #region IProductTransferService Members 

 

    public ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(ProductOrderRequest request) 

    { 

        DateTime requestDate = request.OrderDate; 

        Guid requestOrderNumber = request.OrderNumber; 

        Sender requestSender = request.OrderSender; 

        Receiver[] requestReceivers = request.Receivers; 
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        int orderedProductCount = 0; 

        foreach (Receiver receiver in requestReceivers) 

        { 

            orderedProductCount += receiver.RequestedProductCount; 

        } 

 

        // Not : XP_HDD.gif resminin byte içeriğinin dizi boyutu istemci tarafına gönderilebilecek 

varsayılan dizi limini aşabilir. Bu nedenle istemci tarafındaki konfigurasyon ayarlarında 

maxArrayLength değerinin bilinçli olarak arttırılması gerekebilir. 

        return new ProductOrderResponse 

                        { 

                            ProcessDate=DateTime.Now, 

                            Status= RequestStatus.Ok, 

                            OrderPicture=File.ReadAllBytes(System.Environment.CurrentDirectory 

+ "\\XP_HDD.gif"), 

                            OrderdProductCount=orderedProductCount 

                        }; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Burada request değişkeninden yararlanılarak istemci tarafından gelen SOAP paketindeki mesaj 

içeriği ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Sembolik olarak paket içerisinde 

gelenReceivers dizisindeki her bir Receiver nesne örneğinin sipariş sayısının toplamı tespit 

edilmektedir. Ayrıca örnek byte[] içeriği döndürülmesi için küçük bir resim 

dosyasından(XP_HDD.gif) yararlanılmaktadır. İşlemin tarihi, durumu, sipariş ile ilişkili resim ve 

toplam sipariş sayısı bilgileri kullanılaraktanda bir cevap mesajı oluşturulmakta ve istemci tarafına 
gönderilmektedir. 

 

SOAP mesajlarının içerikleri aslında XML tabanlıdır. Bu içeriği 

yönetirken Mesaj Sözleşmeleri, nesne tabanlı bir modeli ele alabilmemizi 

sağlamaktadır. Bir başka deyişle, kod tarafında XML yapısı ile uğraşmak yerine, nesne 

tabanlı bir modeli kullanarak mesaj içeriğini kolayca oluşturabilmemiz olanaklı hale 

gelmektedir ki bu geliştirme süreci için önemli bir avantajdır. 

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından servis kütüphanesini Host edecek basit bir uygulama 

geliştirilebilir. Biz örneğimizde her zaman olduğu gibi, sunucu ve istemci tarafları için 

birer Console uygulaması geliştiriyor olacağız. Sunucu uygulama kodları ve konfigurasyon içeriği 

aşağıdaki kod parçalarında olduğu gibi tanımlanabilirler. 

Sunucu uygulama kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ProductTransferLib; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 
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            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(ProductTransferService)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Servis dinlemede.\nKapatmak için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Sunucu tarafı konfigurasyon içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="ProductTransferServiceBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                    <serviceMetadata /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="ProductTransferServiceBehavior" 

name="ProductTransferLib.ProductTransferService"> 

                <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" 

bindingConfiguration="" name="ProductTransferServiceHttpEndPoint"contract="Produc

tTransferLib.IProductTransferService" /> 

                <endpoint address="Mex" binding="mexHttpBinding" 

bindingConfiguration="" name="ProductTransferServiceMexEndPoint" contract="IMeta

dataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="http://buraksenyurt:1000/ProductTransferService" 

/> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Sunucu uygulama basit olarak HTTP tabanlı bir sunum yapmakta ve BasicHttpBinding bağlayıcı 

tipini ele almaktadır. Bununla birlikte istemci tarafının, servise ait Metadata bilgisini çekebilmesi 

için IMetadataExchange arayüzünü kullanan bir MexHttpBinding EndPoint' ide 
kullanılmaktadır. 

İstemci uygulamamızı kullanırken yine Add Service Reference seçeneği ile 

aynı solution içerisinde yer alan örnek servise ait referans üretimini gerçekleştirebiliriz. İstemci 

tarafına ait konfigurasyon içeriği aşağıdaki gibidir(Bu içerik Add Service Reference seçeneğinin 
kullanılması sonucunda otomatik olarak üretilmektedir.) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 
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        <bindings> 

            <basicHttpBinding> 

                <binding name="ProductTransferServiceHttpEndPoint" closeTimeout="00:01:00" 

openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" 

allowCookies="false" bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard" 

maxBufferSize="65536" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536" 

messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered" 

useDefaultWebProxy="true"> 

                    <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" 

maxArrayLength="163840" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384"/> 

                    <security mode="None"> 

                        <transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None" realm="" 

/> 

                        <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </basicHttpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="http://buraksenyurt:1000/ProductTransferService" 

binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ProductTransferServiceHttpEndPoint

" 

contract="ProductTransferServiceReference.ProductTransferService" 

name="ProductTransferServiceHttpEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci tarafındaki örnek kod içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.IO; 

using ClientApp.ProductTransferServiceReference; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ProductTransferServiceClient client = new 

ProductTransferServiceClient("ProductTransferServiceHttpEndPoint"); 

 

            Sender sndr = new Sender 

                                { 

                                    Name="Burak Selim", 

                                    SenderId=10001, 

                                    SenderNumber=new CustomerNumber{ Number=1, Region='A', 

LastName="SENYURT"}  

                                }; 

 

            Receiver[] receivers = { 

                new Receiver{ Name="Bil", Number=new CustomerNumber{ LastName="Geyts", 

Region='B', Number=1}, ReceiverId=10002, RequestedProductCount=100}, 

                new Receiver{ Name="Deyv", Number=new CustomerNumber{ LastName="Masteyn", 

Region='C', Number=2}, ReceiverId=10003, RequestedProductCount=150}, 
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                new Receiver{ Name="Co", Number=new CustomerNumber{ LastName="Satriyani", 

Region='C', Number=3}, ReceiverId=10055, RequestedProductCount=75} 

            }; 

 

            RequestStatus requestStatus; 

            DateTime processDate; 

            byte[] orderPicture; 

 

            Console.WriteLine("Sipariş için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

     

            int result=client.CompleteOrderProcess( 

                                                                        DateTime.Now, 

                                                                        Guid.NewGuid(), 

                                                                        new Product{ ProductId=1, Name="Her 

Yönüyle WCF", ListPrice=10, OrderDate=DateTime.Now}, 

                                                                        sndr, 

                                                                        receivers, 

                                                                        out orderPicture, 

                                                                        out processDate, 

                                                                        out requestStatus); 

 

            Console.WriteLine("result {0}",result.ToString()); 

            File.WriteAllBytes(System.Environment.CurrentDirectory + "\\ResponsePicture.gif", 

orderPicture); 

 

            Console.WriteLine("İşlemler tamamlandı. Çıkmak için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İstemci uygulamada servise ait proxy nesnesi örneklendikten 

sonra CompleteOrderProcess metodunun ihtiyacı olan parametreler 

hazırlanmaktadır. CompleteOrderProcess metodu 

aslında ProcessOrderResponse Mesaj Sözleşmesi tipinden bir parametre almaktadır. Ne varki 

istemci tarafında metodun uygulanış şekli biraz farklıdır. Herşeyden önce, servise 

gönderilecek SOAP paketi içerisinde yer alacak Header ve Body elementlerinin her biri, istemci 

tarafında ayrı birer metod parametresi şekline ele alınmaktadır. Metodun çağırılması sonucu 

istemciye dönecek olan SOAP mesajındaki Header kısmında yer alan int değer aslında istemci 

tarafında, CompleteOrderProcess' in dönüş değeridir. Yine istemciye döndürülen 

ve Body kısmında yer alan orderPicture,processDate ve requestStatus değişkenleri 

ise, CompleteOrderProcess metodunun out tipinden parametreleri olarak ele 

alınmaktadır. orderPicture değişkeni bir byte[] dizisi olarak mesaj içeriğinden toparlanmakta ve 

fiziki olarak istemci tarafındaki bir dosyaya yazdırılmaktadır. Bu tahmin edileceği üzere servis 

tarafından gönderilen resimdir. Projemizde hem sunucu hemde istemci uygulamamızı 
çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçları elde ederiz. 
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Aslında burada şaşırtıcı bir sonuç yoktur. Nesne tabanlı olacak şekilde istemci ve servis arasındaki 

tipler kolay bir şekilde kullanılmıştır. Ancak bizim için önemli olan arka planda hareket 

eden SOAP mesajlarının içeriklerinin ne hale geldiğidir. Bu 

amaçla Fiddler isimli HTTP Debugging aracından yararlanırsak, örneğin çalıştırılması sonrasında 

ağ trafiğinde, aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan mesajlaşmanın oluştuğunu görürüz. 

 

Dikkat edileceği üzere, Mesaj Sözleşmelerinde Header ve Body kısımlarında hangi bilgilerin yer 

almasını istiyorsak buna göre bir ağaç yapısı oluşmuştur. Request kısmına ait 
olan SOAP zarfının XML içeriği tam olarak aşağıdaki gibidir. 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

    <s:Header> 
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        <h:OrderDate xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService">2009-02-

08T01:53:03+02:00</h:OrderDate> 

        <h:OrderNumber xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService">9476df3d-0f74-4643-

9fcf-b7344d5da37d</h:OrderNumber> 

        <h:OrderedProduct xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <ProductId xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">1</ProductId> 

            <Name xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">Her Yönüyle 

WCF</Name> 

            <ListPrice xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">10</ListPrice> 

            <OrderDate xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">2009-02-

08T01:53:03+02:00</OrderDate> 

        </h:OrderedProduct> 

    </s:Header> 

    <s:Body> 

        <ProductOrderRequest xmlns="http://Northwind/ProductTransferService"> 

            <OrderSender xmlns:a="http://Northwind/ProductTransferService/Sender" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

                <a:Name>Burak Selim</a:Name> 

                <a:SenderId>10001</a:SenderId> 

                <a:SenderNumber 

xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                    <b:LastName>SENYURT</b:LastName> 

                    <b:Number>1</b:Number> 

                    <b:Region>65</b:Region> 

                </a:SenderNumber> 

            </OrderSender> 

            <Receivers xmlns:a="http://Northwind/ProductTransferService/Receiver" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

                <a:Receiver> 

                    <a:Name>Bil</a:Name> 

                    <a:Number xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                        <b:LastName>Geyts</b:LastName> 

                        <b:Number>1</b:Number> 

                        <b:Region>66</b:Region> 

                    </a:Number> 

                    <a:ReceiverId>10002</a:ReceiverId> 

                    <a:RequestedProductCount>100</a:RequestedProductCount> 

                </a:Receiver> 

                <a:Receiver> 

                    <a:Name>Deyv</a:Name> 

                    <a:Number xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                        <b:LastName>Masteyn</b:LastName> 

                        <b:Number>2</b:Number> 

                        <b:Region>67</b:Region> 

                    </a:Number> 

                    <a:ReceiverId>10003</a:ReceiverId> 

                    <a:RequestedProductCount>150</a:RequestedProductCount> 

                </a:Receiver> 

                <a:Receiver> 

                    <a:Name>Co</a:Name> 

                    <a:Number xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                        <b:LastName>Satriyani</b:LastName> 

                        <b:Number>3</b:Number> 

                        <b:Region>67</b:Region> 

                    </a:Number> 
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                    <a:ReceiverId>10055</a:ReceiverId> 

                    <a:RequestedProductCount>75</a:RequestedProductCount> 

                </a:Receiver> 

            </Receivers> 

        </ProductOrderRequest> 

    </s:Body> 

</s:Envelope> 

Bu XML içeriği incelendiğinde tam olarak Mesaj Sözleşmesinde belirttiğimiz kriterlere uyulduğu 

görülmektedir. Söz 

gelimi Header kısmında OrderDate, OrderNumber veOrderProduct elementleri yer 

almaktayken, Body kısmında ProductOrderRequest elementi tarafından sarmalanmış 

olan, OrderSender ve Receivers elementleri 

bulunmaktadır.Receivers aslında Receiver[] dizisinin kullanılması nedeni ile kendi içerisinde 

birden fazla Receiver alt elementi içermektedir. Burada geliştirici tanımlı 

tiplerin(Product,Receiver,Sender gibi) Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmaları 

nedeniyle XML elemetleri içerisine aktarılmış olmalarıda gözden kaçırılmamalıdır. Yine 

istemciye dönen mesajın(Response)tam içeriğine bakıldığında aşağıdakine benzer 
bir SOAP çıktısı ile karşılaşılmaktadır. 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

    <s:Header> 

        <h:OrderdProductCount 

xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService">325</h:OrderdProductCount> 

    </s:Header> 

    <s:Body> 

        <ProductOrderResponse xmlns="http://Northwind/ProductTransferService">                  

        <OrderPicture>R0lGODlhIAAgAPcAAAAAAB8hNR4hODMpHCQgLiIkNyYqRysvUC4wQy 

0wTi0xUzU3SzE1VjE1WzU5Xjs 

+VDw/WDU6Yzk+ZTk/bDg5dTFILDl0FzpGRz5BXD5CYz1CbD5EdVYzLXI/SF9OMF1 

WP05tK0JoN0pxNVF5JVR1M2lfPn 

FHKn5GP3VpL31vN31wL3d0OEZIVkZUSUFFY0FGbURIZEZKaklLYExPaEJIek1SaEx 

Td1VWalNXd1prWFp1Rl96bWRcS 

2JNYGtrRnhuRGdlaGNkdmh5eTc3mDxDxT5P2Dxdxj5d3T9g1z9r40VMg0pRiVZbhFR 

bl1hkilljl0Nxr0h2t1tlqFVzqGFmjW 

ZpgWtthGlti2Npl25xiGd6l25xkG1ym3ByhnN0inl2h3N2kXF2m3R4lnR5mXp8lWNqq2p 

zp2xzsXN5q3l+pXp/qnR7tEFW0E 

Jt0EN85l+fGkmLJ0mSIVOKJFWJNVeXJFqpH1y2GFqiJGOWKWK3Hm2oIV6KVFnFGGn 

NF3POGnrSGWHJIHbNInvQIHiDiH 

qAonyCuH6Qr0qK3kOF7EeP8EqU8Vua6lWb8miW1XGYzWWk8XSq73et8H+x8YM2N 

5oxJ7MsG4pfPIN4K5J7LpR0OKFV 

KaB2HbB+FYNtQpp8eKRNR7JyRtAqE+UsEfg+D/Q2ENRNE9dyH8F0NuxHD/pJDfxWDO 

1+HP1lDv12EbeDC7OaFKmUIqm 

XNruDK72nEKyMfoHSHYTRJMeKCMiRCN+GH9WWBc2xDNqjA8GnIv2GE/uaF/CGIf2W 

IOCrBOS1BfqlHPq0HfysIfu3I+vG 

A/fXBPrcFvzeKfzeOP3gOIKDj4yDlZCCkYaKrYGHs4CGu4SJtYWLvYqPtIiNuo6TvJWXp 

pGVu5+ivoiOwIySwpGWxJSZxJ 

ecyJmdxJmeyJ2hw52iy4i28JK88aGlxqGmzKSpzqmsyaar0Kmt0a6xzK2x07a4zbG11bS4 

17a52Lq907m92ZzC8b7B3K3J 

7aXH8MTG3MjL4c7R5dHT5gAAAAAAAAAAACH5BAEAAP8ALAAAAAAgACAAAAj/AP8JH 

EiwoMGDCNvNsCcvHjx37tixW 

5cuHTpy5MSB++atW7UM2BDaszduGxkyXrp0AWMFTBYrYqpY+8bxmxpu0xDSs5eGTIIX 

DjRIcCBBgoYAWxCE4ditG45 

q1Q7mo0ePEJkFCAoM8GCCA4ECBWAsCAOuo1OPB/nJgzdP3z5auY4Ra6UK1ad3+aaKa1r 

NBreoBvM5hLf21K9jv+iOCu 

VlkLhv1TxWe1ponsF58DK707bKWDFfrFKRopRDzpwdY8II2QMHS2WD9B5C9BRMri9Vojvo 
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oGOnT58/f/pYoFLonMF0E 

CeCClZsLm5RN0bw/g2cTwUsa74ZRAdP4jhTxIr9/2KlalSlG3Tq8KHeh88DJ2uobU+QThw0YLI 

yWdJUitSk0nX4VosgfcT 

BhAsNoGHQQ9es8wwLNzjhhA01nNADCXTk0YcftgQCSAhmwGeGQe6MQ006UjhyTzmPJGLEEl 

yAcIeGgXTIBwtrPLHGG 

QXls04Y6URziDn4lMMIIkcM8cUNLcjxhh54iHABE2tg8QSPBOmDDhbsmPFIPfVEwogbR1CQyS2Y 

8LAACx9ckoIZa5SBA 

5YDtUMOF+JAAQk+5jyiSBJEBMEJL8Mko0wzyiRTghlnYNFEGe0Q5A453VATRTlFPoLkEEDowgsyh 

jKTDDIxnHHGE2WU 

oQ5BF4lDyCL14P8jphtsUNCJLsIkY+gyybzChKlnpGoNQdpoNEUjhmjxBBRtEPHCJroUmswyia5wJTep 

SiHfQN885gQLz4 

BBhRMwUHDDLZ/q2oyuLEgjTqplSFEGQeBsRA013dCTDzloUBGEK8KAqgyvu1hRDbxSSPEEQZA11c01 

3HTjDj/6qNPFD 

7DM0kssKDzwaLwJN9HEQO9QY8A13fxVzTTTFFJIN95EcwUONdCwBKogS6GEAiMPhFxEE1Fk0UXhFB

0 

OTdqEow022i 

zN9IgDMbCBEgUYoEADEUQwAQ00NKCAAgd8DfbUSpQ9NQ4EZUCDElZnPcEGG3DttQNifz01EzgoYfM

VB 

ME9sLYBAhj 

QgAZxr+2113XH7cMKeivhBUHZxBADBA9U/gAGGLjgAgYZYO555pprHgMNCJVu+umop6766gcFBAA7 

        </OrderPicture> 

        <ProcessDate>2009-02-08T01:53:03.46875+02:00</ProcessDate> 

        <Status>Ok</Status> 

        </ProductOrderResponse> 

    </s:Body> 

</s:Envelope> 

Gözden kaçmayacak olan nokta OrderPicture elementinin içeriğidir :) Tahmin edileceği üzere bu 

elementin içeriği, servis tarafındaki resmimizin byte[] dizisi haline geldikten sonra, SOAPmesajı 

içeriğine Base64 kodlamasına göre serileştirilmiş halidir. Bu içerik, istemci tarafında ters 

serileştirilme işleminden sonra yine byte[] dizisi olacak şekilde ele alınabilmektedir. Bunların 

haricinde Header kısmında OrderProductCount elementinin, Body kısmında 

ise ProductOrderResponse elementi ile sarmalanmış 
olan OrderPicture, ProcessDate ve Statusalt elementlerinin olduğu görülmektedir. 

Mesaj Sözleşmelerinde ele alınan bir diğer durumda türlendirilmemiş versiyonların 

kullanılmasıdır(Untyped Message Contracts). Burada System.ServiceModel.Channels isim 

alanında yer alan Message sınıfı ele alınmaktadır. SOAP 1.1 ve SOAP 1.2 uyumlu mesajları işaret 

edebilen bu sınıf yardımıyla, istemciden gelen talepler ele alınabilir ve cevaplar 

oluşturularak Message tipinden örnekler üzerinden karşı tarafa gönderilebilir. Son olarak bu 

durumu değerlendirip makalemizi tamamlayalım. Bu amaçla Servis Sözleşmemizeaşağıdaki 
ekran görüntüsünde yer alan yeni bir operasyon ilave ettiğimizi düşünelim. 
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RunProcess isimli operasyon parametre ve dönüş değeri olarak Message tipini kullanmaktadır. Söz 

konusu operasyon metodunun ProductTransferService içerisindeki uyarlaması ise aşağıdaki gibi 
yapılabilir. 

// Untyped Message alıp veren örnek servis operasyonu metodu. 

public Message RunProcess(Message request) 

{  

    // Servise gelen Untyped Message ' ın Body kısmında yer alan Product dizi içeriğini elde etmek 

için GetBody metodunun generic versiyonundan yararlanılır. 

    Product[] products = request.GetBody<Product[]>(); 

 

    // İstemciye döndürelecek Untyped Message' ın Body kısmında yer alacak örnek Product içeriği 

için dizi oluşturulur. 

    Product[] resultSet=new Product[products.Length]; 

 

    // Gelen mesajın Body kısmından elde edilen dizi üzerinde örnek işlemler yapılır. 

    // Örnekte ListPrice bilgisi 1 birim arttırılmıştır. 

    for (int i = 0; i < products.Length; i++) 

    { 

        products[i].ListPrice += 1; 

        resultSet[i] = products[i]; 

    } 

 

    // Operasyondan döndürelecek olan Untyped Message oluşturulur. 

    // İlk parametre SOAP versiyonunu belirtir. Örneğin "SOAP 1.1". 

    // İkinci parametre servis operasyonunda ReplyAction özelliğine atanan değerdir. 

    // Üçüncü parametre ise Body kısmında yer alacak olan nesne örneğidir. 

    Message response = Message.CreateMessage(request.Version, 

"ReplyAction",resultSet); 

 

    // Untyped Message geriye döndürülür. 

    return response; 

} 

RunProcess isimli servis operasyonu, istemciden gelen mesajın Body kısmında yer 

alan Product nesne verilerini ele almakta ve örnek olarak ListPrice değerlerini 1 birim arttırarak 

geriye döndürmektedir. Metoda gelen türlendirilmemiş mesajın gövdesindeki veri içeriğini ele 

alabilmek için GetBody<T> metodundan yararlanılır. Tahmin edileceği üzere metodun kullandığı 
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generic tip üzerinden bir XML ters serileştirme işlemi söz konusudur. Nitekim istemciden gelen 

mesaj XML tipindedir ve kod içerisinde nesnel olarak kullanılması gerekmektedir. Bunlara ek 

olaraktan, servisin istemciye göndereceği türlendirilmemiş mesajın üretimi 

için, Message sınıfının static CreateMessage fonksiyonundan yararlanılır. Metodun aşırı 

yüklenmiş(overload) 11 farklı versiyonu bulunmaktadır. Örneğimizde kullandığımız halinde, ilk 

parametre ile SOAP versiyonu, ikinci parametre ile SOAP Action adı ve son olarak üçüncü 

parametre ilede Body kısmına gelecek olan nesne örneği belirtilmiştir. Eklenen bu yeni 

fonksiyonellik nedeniyle istemci tarafında yer alan servis referansınında güncellenmesi 

gerekmektedir. Bu güncelleme işleminin ardından RunProcess isimli operasyon istemci tarafında 
örnek olarak aşağıdaki kod parçasında görüldüğü gibi kullanılabilir. 

Console.WriteLine("\nUntyped Message\n"); 

 

// Güncel kanal implementasyonundan yararlanarak OperationContextScope nesnesi örneklenir. 

// OperationContextScope nesnesinden yararlanarak gelen ve giden mesajların içerikleri 

yönetilebilir, Header, Body gibi kısımlarına müdahale edilebilir. 

using (new OperationContextScope(client.InnerChannel)) 

{ 

    // Untyped mesaj içerisinde gönderilecek olan Product nesneleri için bir dizi hazırlanır. 

    Product[] products =  

        { 

            new Product{ Name="Programming WCF", ListPrice=12, OrderDate=DateTime.Now, 

ProductId=19}, 

            new Product{ Name="Programming C# 3.0", ListPrice=16, OrderDate=DateTime.Now, 

ProductId=21} 

        }; 

 

    // İstemciden servise gönderilecek olan Untyped Message hazırlanır. 

    // İlk parametre mesaj versiyonudur. (SOAP 1.1 gibi). 

    // İkinci parametre servis sözleşmesinde RunProcess operasyonunda belirtilen Action özelliğinin 

değeridir. 

    // Üçüncü parametre ise mesaj içeriğinde gönderilecek olan serileştirilebilir nesne örneğidir. Bu 

örnekte Product tipinden bir dizi kullanılmaktadır. 

    Message request = 

Message.CreateMessage(OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.MessageV

ersion, "RequestAction", products); 

 

    // Operasyon çağrısı yapılır ve parametre olarak hazırlanan Untyped Message örneği gönderilir. 

    // Çağrı sonucu yine bir Untyped Message örneğidir. 

    Message reply = client.RunProcess(request); 

 

    // Servisten gelen Untyped Message içerisindeki Body kısmında tutulan Product topluluğunu dizi 

olarak ele almak için GetBody metodunun generic versiyonu kullanılır.     Bunun sonucu olarak elde 

edilen sonuç Product tipinden bir dizi olacaktır. 

    Product[] response = reply.GetBody<Product[]>(); 

 

    foreach (Product product in response) 

    { 

        Console.WriteLine(product.Name+" "+product.ListPrice); 

    } 

} 

İstemci tarafında RunProcess metodu çağırılmadan önce gönderilecek mesajın oluşturulması için 

yine CreateMessage static metodundan yararlanılmaktadır. Yine ilk parametre 

olarak SOAP versiyonu, ikinci parametre olarak SOAP Action değeri ve üçüncü parametre 

olarakta Body kısmına serileştirilecek nesne örneği belirtilmiştir. Servis tarafından gelen mesaja ait 
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Body bilgisinin okunması içinde GetBody<T> metodundan yararlanılmaktadır. İstemci tarafında 

dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside tüm bu işlemleri içerisine 

alan Using bloğunda OperationContextScope nesnesinden yararlanılması ve o 

anki kanal(Channel) bilgisinin kullanılmasıdır. Örnek uygulamamız bu haliyle test edildiğinde 

çalışma zamanı görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Ancak elbetteki arka planda yer alan mesaj içeriğine Fiddler aracı yardımıyla 

bakıldığında Body kısmında hareket eden Product verilerinin içeriği açık bir şekilde 

görülebilmektedir. 
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Dikkat edileceği üzere Request mesajında gönderilen Product nesnelerine 

ait ListPrice değerleri, Response mesajı içerisinde 1 birim arttırılmıştır. Eğer 

mesajların RAWiçeriklerine bakılırsa SOAP Action bilgisininde set edilmiş olduğu görülebilir. (Size 

tavsiyem GetBody metodlarına olan 

çağrılarda BreakPoint kullanarak request ve responsedeğişkenlerinin çalışma zamanı 
içeriklerini QuickWatch ile izlemenizdir.) 
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Eğer istemciden talep gönderildikten sonra varsayılan olarak 1 dakikalık zaman dilimi 

içerisinde servis tarafından cevap gelmezse aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 

alan TimeoutException istisnası ile karşılaşılır. 

 

Bu sorun SendTimeout değeri arttırılarak çözümlenebilir. Bu sorun, uzun süren 

operasyonların söz konusu olduğu durumda dikkate alınması gereken istisnaların başında 

gelmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 75 
 

Buraya kadar yaptıklarımıza baktığımızda, istemci ve sunucu arasındaki Mesaj içeriklerinin 

yönetiminin Mesaj Sözleşmeleri yardımıyla ele alınabildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna göre 

istenirse, istemci ve sunucu arasında taşınacak bir veri tipinin belirli parçalarının SOAP zarfı 

içerisindek Header veya Body bölümleri arasında ayrıştırılması mümkün olabilmektedir. Hatta, 

istemci ve servis arasında özel mesaj desenlerinin oluşturulması da söz konusu ve olasıdır. Elbette 

bu işi tamamlayıcı en önemli noktaşifreleme(Encryption) işlemlerininde hesaba katılmasıdır. 

Buda yapıldığı takdirde mesajın daha güvenilir bir şekilde ele alınması ve korunması mümkün hale 

gelmektedir. Diğer taraftan istemci ve servis arasındaki mesajların türlendirilmemiş olmaları 

halindede ele alınabildikleri ve içeriklerinin yönetilebildikleride ortadadır. MesajSözleşmeleri ile 

ilişkili olarak daha detayı bilgi almak için, MSDN' de yayınlanan içeriği takip etmenizi öneririm. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Ado.Net Data Services Ders Notları - 7 (Security) 

( 02.02.2009 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yazılım dünyasının en önemli zorluklarından biriside uygulamanın kapsamına göre güvenliğin etkili 

bir şekilde nasıl sağlanacağı ile ilişkilidir. Burada hassas bilgilerin korunması, kullanıcıların 

tanınması ve yetkilendirilmesi, kodun erişim ilkelerinin belirlenmesi, verinin şifrelenmesi gibi pek 
çok faktör söz konusudur. Genel anlamda günvelik farklı şekillerde göz önüne alınabilir. 

 Kimi zaman uygulama içerisinde kullanılan parametrik dış ortam değişkenlerini korumak 

gerekir. Örneğin uygulamanın kullandığı değişkenlerin konfigurasyon(app.config, 

web.config gibi) dosyasında şifrelenerek saklanması önemlidir ki bu pek çok uygulama 

standardınında ilkeleri arasında yer almaktadır. 
 Kimi zaman uygulamanın içerisindeki kodların ne tür işlemler yapabileceğinin 

belirlenmesi(Kode Erişim Güvenliği-Code Access Security) önemlidir. Örneğin 

uygulamanın, kurulduğu sistem üzerinde dosya yazma yetkisi olmamasının sağlanması, 

yada sadece dosya okuma yapmasına izin verilmesi veya uygulama içerisinden ağ ortamına 

bağlantıya izin verilmemesi gibi. 
 Kimi zaman uygulamayı açan kişilerin doğrulanması ve yapabileceklerinin sınırlandırılması 

gerekir(Authentication/Authorization). Örneğin uygulamayı açma yetkisi olan bir 
kullanıcının sahip olduğu role göre her menü seçeneğini kullanamaması gibi. 

Vakalar ve gereklilikler çoğaltılabilir. Tek bir makine üzerinde kendi başına çalışan uygulamalar için 

güvenliğin sağlanması nispeten daha kolaydır. Ancakistemci/sunucu(Client/Server) bazlı 

mimariye geçildiğinde güvenliği sağlamak her zamankinden dahada zor bir hal almaktadır. Bunun 

en büyük nedenlerinden birisi farklı ortamlar arasında verinin, çeşitli protokollere göre mesajlar 

üzerinden transfer edilmesi gerekliliği ve bu nedenle iletişiminde güvenli hale getirilmesinin 

zorluğudur. Öyleki, mesajların şifrelenmesi, iletişim kanalının güvenli hale getirilmesi, aradaki 

mesajların yakalanması ve değiştirilmesi ihtimaline karşılık gerekli tedbirlerin alınması gibi kıstaslar 

söz konusudur. Yine durum istemci ve sunucu tarafındaki uygulamaların belirli olmaları halinde 

biraz daha kolay bir şekilde ele alınabilir. Oysaki sunucu tarafında bir servis uygulamasının 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms730255(printer).aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingMessageContracts.rar
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bulunması ve buna herhangibir istemcinin bağlanabilecek olması gibi durumlarda ulusal bir takım 

güvenlik ilkelerine uygun olacak şekilde iletişimi sağlamak ve mesajlaşmak gerekmektedir. 

Web servisleri göz önüne alındığında bu tip güvenlik konularını kolay bir şekilde tesis etmek 

adına WSE(Web Service Enhancements) alt yapısından yararlanılmaktadır..Net 

Remoting tabanlı dağıtık çözümlerde sorumluluk neredeyse geliştiricinin kendisine aittir. 

Ancak Windows Communication Foundation uygulamaları göz önüne alındığında güvenlik, daha 

kolay ve etkili bir şekilde iletişim(Transport) veya mesaj(Message) seviyesinde ele 
alınabilmektedir ki bu kriterler şu anda konumuz dışındadır :) 

Ado.Net Data Service' lerde temel olarak birer WCF servisidir. Bununla birlikte söz konusu 

servisler bilindiği üzere istemcilere RESTful modele göre hizmet vermektedir. 

Yani HTTPprotokolünün GET,HEAD,DELETE,PUT gibi metodlarını ele alıp ATOM,XML,JSON gibi 

standartları kullanmaktadır. Basit bir servis olarak göz önüne alındığında güvenlik konusunda 

henüz yeteri kadar gelişmiş olmadığı düşünülebilir; mi acaba? İşte bu makalemizde daha çok bu 
soruya cevap bulmaya çalışacağız. 

Her şeyden önce en önemli nokta Ado.Net Data Service' lerin veri kaynaklarını 

istemciye RESTful modeline göre sunmasıdır. Bu açıdan bakıldığında geliştiricilerin daha çok 

üzerinde duracağı nokta verinin erişilebilirliğinin güvenli hale getirilmesidir. Dolayısıyla Ado.Net 

Data Service' leri kullanan istemcilerin, servis tarafında bir 

şekilde doğrulanması(Authenticate) ve sonrasında durumlarına 

bakılarak yetkilendirilmeleri(Authorization) güvenliğin sağlanması adına önemlidir. 

Oysaki Ado.Net Data Service örnekleri, aslında herhangibir uygulama üzerinde host edilebilecek 

şekilde kullanılabilir. WCF kadar geniş bir konsepti yoktur. Bu nedenle kural basittir; doğrulama 

işlemlerinin sorumluluğu aslında Ado.Net Data Service örneğini host eden uygulamaya aittir. Bu 

anlamda, servisin bir WCF projesinde veya bir ASP.NET uygulamasında barındırılması doğrulama 

ve yetkilendirme işlemlerinin daha kolay ele alınabilmesi açısından önemlidir. Ado.Net Data 
Service' lerinde güvenlik 4 farklı alanda değerlendirilmektedir. 

Kriter 
Güvenlik 

Alanı 
Açıklama 

Host uygulamaya ait 

doğrulama modeli 
Authentication 

(Doğrulama) 

Servisi kullanacak olan istemcilerin doğrulanması 

için Host uygulama ortamı ele alınır. Söz 

gelimiz ASP.NET uygulaması üzerinde yapılan bir hosting 

işleminde built-in Membership API' si kullanılarak svc 

dosyalarına olan erişim kısıtlandırılabilir. 

Servis Operasyonları 

(Service 

Operations) 

Authorization 

(Yetkilendirme) 

Metod bazlı operasyonlar yazılarak veriye olan erişim 

kısıtlandırılabilir. Örneğin HTTP Get metoduna göre 

sadece tek bir sonuçun elde edilmesine izin 

verilmesi(Single Result) sağlanabilir. 

Veri Kesmeleri 

(Data 

Interceptors) 

İstemcinin talep ettiği verinin elde 

edilmesinden(Read) veya 

değiştirilmesinden(Update,Insert,Delete) önce işlemin 

kesilerek kısıtlamaların yapılması sağlanabilir. Örneğin 

kullanıcının yetkisine göre sadece görebileceği ürün 

listesinin verilmesi gibi. 

Entity Görünürlüğü 

(Entity Visibility) 

Servisin dış ortama sunduğu Entity örneklerinin işlenme 

şekillerinin sınırlandırılmasıdır. 

Örneğin Product isimli Entity üzerinde sadece yazma 

işlemlerine izin verilmesi gibi. 
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Buradaki kriterlerin uygulanması ile bir Ado.Net Data Service ve içeriğine olan erişim 

yetkilendirilebilir. Aslında teknik detayları, geliştireceğimiz örneğin aralarına serpiştirerek devam 

edebiliriz. İlk olarak bize bir test servisi gerekmektedir. Konuyu kolay işlemek adına Ado.Net 

Entity Framework öğesini kullanaraktan Northwind veritabanındaki tüm tabloları ele aldığımızı 

düşünelim. Sonrasında ise basit bir Ado.Net Data Service öğesi geliştireceğiz. Peki ama bu öğeyi 

nerede barındıracağız? İşte burada kullanıcı doğrulamasını(Authentication) kolayca tesis 

edebileceğimiz bir Asp.Net uygulamasını göz önüne alabiliriz. Elbetteki Asp.Net Web Site 

Administration Tool' unu kullanaraktan bir kaç test kullanıcısı ve rolü oluşturmaktada yarar 

olacaktır. Örneklerimizde kullanacağımız kullanıcı bilgileri aşağıdaki gibidir.(Örnekte SQL Express 

Edition kullanılmış ve bu nedenle ASPNETDB.MDF dosyası web sitesinin 
olduğu App_Data klasörü altında oluşturulmuştur.) 

Kullanıcı Şifre Rol 

dealer1 dealer1. 

Dealer dealer2 dealer2. 

dealer3 dealer3. 

region1 region1. 
Region 

region2 region2. 

Önemli unsurlardan biriside siteye olan ve amacımız gereği özellikle Ado.Net Data 

Service öğelerine olan erişimi kısıtlamaktır. Yani siteye isimsiz kullanıcı(Anonymous User)girişi 

kesin olarak engellenmelidir. Aşağıdaki ekran görüntüsüde, web.config dosyasında söz konusu 
engelleme için yapılmış olan değişikliler açık bir şekilde görülebilir. 

 

Dikkat edileceği üzere Form tabanlı doğrulama kullanılmaktadır ve isimsiz kullanıcıların sisteme 
girmeleri yasaklanmıştır. 

 

Elbetteki Form Tabanlı Doğrulama(Form Based Authentication) şart değildir. 

Özellikle Intranet sistemlerde Windows tabanlı doğrulama(Windows Based 

Authentication)' da ele alınabilir. Hatta istenirse Passport Tabanlı Doğrulama da 

etkinleştirilebilir. Hangisi kullanılırsa kullanılsın, servisi host eden web sisteminin 

doğrulama yetenekleri, Ado.Net Data Service çalışma zamanı tarafından ele 

alınabilmektedir. 

Form tabanlı doğrulama söz konusu olduğundan varsayılan olarak aksi belirtilmedikçe(Asp.Net 

Güvenlik konularını hatırlayalım) Login.aspx isimli bir giriş sayfasına ihtiyacımız olacaktır. Bu sayfa 

üzerinde yine Asp.Net bileşenlerinden olan Login kontrolü kullanılabilir. 



www.bsenyurt.com Page 78 
 

 

Sonuç olarak servis tarafındaki projenin durumu aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. 

 

Dikkat edileceği üzere servisi kullanacak olan kişilerin doğrulanması işlemini host uygulamanın 

kendisine vermiş bulunmaktayız. Buna göre kullanıcılar herhangibir şekilde servis dosyasını talep 

ettiklerinde, eğer bir bilete sahip değillerse, otomatik olarak Login.aspx sayfasına 

yönlendirileceklerdir. ASPNETDB.MDF veritabanı dosyasında yer alan ve etkin olan bir kullanıcı ile 

sisteme girildiğnde ise, kodlama tarafında karar vereceğimiz yetkilendirmeler devreye girecektir. 

Yani veriye olan erişim istenirse kullanıcıya göre kısıtlandırılabilecektir. Şimdi bu durumları analiz 

etmeye çalışalım. Konuyu son derece basit bir şekilde ele 

alacağımızdan NorthwindDataService.cs kod içeriğini aşağıdaki gibi yazmamız şimdilik yeterli 
olacaktır. 

using System; 

using System.Data.Services; 

using System.Linq; 

using System.Linq.Expressions; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Web; 

using NorthwindModel; 

using System.Collections.Generic; 
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public class NorthwindDataService  

    : DataService<NorthwindEntities> 

{  

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        // Rol tabanlı veri çekişi işlemleri örnek olarak gösterilebilir; 

HttpContext.Current.User.IsInRole(); 

 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All); 

        config.SetEntitySetAccessRule("Employees", EntitySetRights.ReadMultiple); 

        config.SetEntitySetAccessRule("Orders", EntitySetRights.WriteAppend); 

        config.SetEntitySetAccessRule("Customers", EntitySetRights.None); 

 

        config.SetServiceOperationAccessRule("CustomerCities", 

ServiceOperationRights.All); 

        config.SetServiceOperationAccessRule("MySuppliers", ServiceOperationRights.All); 

 

        // Eğer alttaki satır açılırsa FilterForProducts metodu devre dışı sayılır ve Products entity' sine 

hiç bir şekilde erişilemez. 

        //config.SetEntitySetAccessRule("Products", EntitySetRights.None); 

 

    } 

 

    [QueryInterceptor("Products")] 

    public Expression<Func<Products, bool>> FilterForProducts() 

    {  

        string name = HttpContext.Current.User.Identity.Name; 

     

        if (name == "dealer1") 

            return p => p.Suppliers.SupplierID == 1 || p.Suppliers.SupplierID == 2; 

        else if (name == "dealer2") 

            return p => p.Suppliers.SupplierID == 3; 

        else if (name == "dealer3") 

            return p => p.Suppliers.SupplierID == 1 || p.Suppliers.SupplierID == 2 || 

p.Suppliers.SupplierID == 7; 

        else 

            return p => p.Suppliers.SupplierID != null; 

    } 

 

    [ChangeInterceptor("Products")] 

    public void ProductChange(Products p, UpdateOperations operation) 

    { 

        switch (operation) 

        { 

            case UpdateOperations.Add: 

                break; 

            case UpdateOperations.Change: 

                if(!HttpContext.Current.User.IsInRole("Region"))  

                    throw new DataServiceException(405,"UnitPrice için bu değişikliğe izin 

verilmedi"); 

                break; 

            case UpdateOperations.Delete: 

                break; 

            case UpdateOperations.None: 

                break; 

            default: 
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                break; 

        } 

    } 

 

    #region Service Operations 

     

    [WebGet]  

    public IQueryable<string> CustomerCities() 

    { 

        return (from c in this.CurrentDataSource.Customers 

            select c.City).Distinct(); 

    } 

 

    // filter, orderby gibi operatörler ve key bazlı erişim gibi sorgulara izin verilmez. Sadece entity 

bazlı erişim söz konusudur 

    [WebGet] 

    public IEnumerable<Suppliers> MySuppliers() 

    { 

        return from c in this.CurrentDataSource.Suppliers 

                orderby c.CompanyName 

                select c; 

    } 

 

    #endregion 

} 

İlk olarak uygulamamızı test etmeye çalıştığımızda Login.aspx sayfasına yönlendirildiğimizi 

göreceğiz. Bir başka deyişle herhangibir isimiz kullanıcı,  servise doğrudan erişilmek 

istendiğinde http://localhost:1000/SecuritySolutions/login.aspx?ReturnUrl=%2fSecurity

Solutions%2fNorthwindDataService.svc adresine gönderilecektir ve dolayısıyla doğrulama 

sürecine girilmiş olacaktır. Eğer geçerli bir kullanıcı bilgisi ile giriş yapabilirsek bu durumda standart 

olarak servise erişebildiğimizi ve izin verilen sorgulamaları yapabildiğimizi göreceğiz. Şimdi kodu 

biraz analiz etmeye çalışalım. InitializeService metodu içerisine bakıldığında Entity seviyesinde 
bazı yetkilendirmeler yapıldığı görülmektedir. 

config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All); 

config.SetEntitySetAccessRule("Employees", EntitySetRights.ReadMultiple); 

config.SetEntitySetAccessRule("Orders", EntitySetRights.WriteAppend); 

config.SetEntitySetAccessRule("Customers", EntitySetRights.None); 

config.SetServiceOperationAccessRule("CustomerCities", ServiceOperationRights.All); 

config.SetServiceOperationAccessRule("MySuppliers", ServiceOperationRights.All); 

Buna göre tüm Entity kümelerine erişim hakkı izni, ilk satırdaki kod ile verilmiştir. Bu 

yetkilendirme, ilk satırdaki * ve EntitySetRights.All ile sağlanmaktadır. Ne varki ikinci 

satırdaEmployees Entity içeriği için, ReadMultiple kısıtlaması yapılmıştır. Buna 

göre Employees kümesi üzerinde örneğin anahtar bazlı sorgulara izin verilmeyecektir. 

YaniEmployees(2) gibi bir talepte bulunulursa HTTP 403 Forbidden hatası alınır. Gerçektende 

durum Fiddler aracı yardımıyla izlendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçlar ile 

karşılaşılır. 
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Dikkat edileceği üzere istemci taraına döndürülen XML içeriğinde Forbidden mesajı yazılmaktadır. 

Aynı zamanda hata kodu 403' tür. Bu durum istemci uygulama tarafından değerlendirilmelidir. Şu 

anda ilk yetkilendirmemizi Entity seviyesinde yapmış bulunuyoruz. Görüldüğü üzere, tüm Entity' 

lere erişim hakkı verilmiş olmasına rağmen Employeesüzerinde bir kısıtlama uygulanmıştır. 

Üçüncü satırdaki kısıtlamaya göre Orders kümesi için sadece yeni öğe eklenmesine izin 

verilmektedir. Bu nedenle Orders entityiçeriği yine tarayıcı üzerinden sorgulanmak 

istendiğinde HTTP 403 Forbidden hatası alınacaktır. Ancak istemci bir uygulama tarafından, 

Orders isimli veri kümesine yeni öğelerin eklenmesi işlemine izin verilecektir. Son 

olarak Customers Entity' sine herhangibir şekilde erişim izni kesinlikle verilmemektedir. 

Nitekim EntitySeyRights enum sabiti için None değeri verilmiştir. 

Lakin burada CustomerCities isimli bir operasyon için izin verildiği 

gözlemlenmektedir. CustomerCities isimli operasyon string tabanlı IQueryable tipinden bir 

referans döndürmektedir. İçerideki sorgu cümlesine bakıldığında Customers Entity' si 
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içerisindeki City adlarının Distinct fonksiyonu ile benzersiz olacak şekilde döndürüldüğü 

görülmektedir. Dolayısıyla Customers veri kümesini dış ortama tamamen kapatıp, kendisine ait 

şehir adlarını istemciye sunan bir operasyon tanımlaması söz konusudur ki buda bir güvenlik tedbiri 

olarak düşünülebilir. Yine devam eden satırda MySuppliers isimli bir servis operasyonuna tüm 

haklar ile erişim izni verilmiştir. Bu servis operasyonuna bakıldığında 

iseIEnumerable<Suppliers> tipinden bir referans döndürdüğü görülmektedir. Operasyon 

içerisindeki LINQ sorgusunda özel bir ifade yoktur. Ancak metodun dönüş 

tipininIEnumerable olmasının bir anlamı vardır. Buna göre Suppliers tablosu 

sorgulanırken filter, orderby gibi operatörler kullanılamaz. Ayrıca anahtar bazlı erişimlere de 

(örneğinSuppliers(2) gibi) izin verilmez. Sadece sonuç kümesinin ham hali istemciye sunulur. 

Buda sonuç itibariyle bir kısıtlamadır. Nitekim çalışma zamaında 

örneğin, SupplierId değeri 3olan Supplier bilgisini almak istediğimizde HTTP 400 Bad 

Request hatasını aldığımız görebiliriz. 
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Bu IQueryable ve IEnumerable arasındaki farkı biraz daha net bir şekilde görmüş bulunuyoruz. 

Yanlız dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Servis operasyonunun döndürdüğü 

bir Entity içeriği var iken(örneğin IEnumerable<Suppliers>) InitializeService metodu 

içerisinde söz konusu tip için EnititySetRights.None değerinin kullanılması sonrasında servis 

çalışmayacaktır. Örneğimizde Customers için yapılan kısıtlamaya dikkat 

edildiğinde MyCustomers isimli operasyonun geriye string bazlı bir sonuç kümesi döndürdüğü 
görülmektedir. Bu servisin çalışmasına engel olmamaktadır. 

Özellikle Entity tipleri ve servis operasyonları için yapılan erişim kısıtlamalarında devreye 
giren EntitySetRights enum sabitinin alabileceği değerler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

EntitySetRights Değerleri 

None 
Entity kümesine erişilmesi yasaklanmıştır. Metadata içerisinde görünmez ve üzerine okuma yazma 

işlemleri yapılamaz. 

ReadSingle Entity üzerinde anahtar bazlı(Key Based) aramalara izin verilir. (Customers('ALFKI') gibi ) 

ReadMultiple 
Entity içeriğinin sorgulanmasına izin verilir, ancak anahtar bazlı erişimlere izin verilmez. 

Örneğin Employees(2) için sonuç kümesi elde edilemez. 

WriteAppend Yeni Entity örnekleri eklenebilir. 

WriteMerge Var olan Entity içeriği güncellenirken birleştirilme işlemi uygulanır. 

WriteReplace Var olan Entity içeriği yenisi ile değiştirilerek güncellenir. 

WriteDelete Silme işlemine izin verilir. 

AllRead ReadSingle ve ReadMultiple değerlerinin birleşimidir. 

AllWrite WriteInsert, WriteUpdate ve WriteDelete değerlerinin birleşimidir. 

All Tam okuma ve yazma erişimine izin verilir. 

Servis operasyonlarında erişim kısıtlamalarını belirleyen ServiceOperationRights enum sabitinin 

alabileceği değerler ise aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

ServiceOperationRights Değerleri 

None Servis operasyonuna erişim izni yoktur. 

ReadSingle Tek bir veri öğesinin okunmasına izin verilir. 

ReadMultiple Servis operasyonu kullanılarak birden fazla veri öğesinin okunmasına izin verilir. 

AllRead Tekil veya çoğul veri öğelerinin okunmasına izin verilir. 

All Servis operasyonu için tüm haklar sağlanır. 

Kodumuzda ilerlediğimizde, FilterForProducts ve ProductChange isimli iki metod ile 

karşılaşmaktayız. Bu metodlar veri kesme(Data Interceptor) fonksiyonellikleridir. Dikkat 

edileceği üzere FilterByProducts metodu içerisinde o anki kullanıcının adına bakılaraktan örnek 

bir içeriğin döndürülmesi sağlanmaktadır. Söz gelimi dealer2 isimli kullanıcı ile sisteme girildiğinde 

ve Products içeriği talep edildiğinde koddaki kesme metodunun içeriğine 

göre SupplierID değeri 3 olan listenin elde edildiği görülür. Özellikle durumu SQL Server 
Profiler aracı yardımıyla incelendiğinde gerçektende kesme metodunun devreye girdiği aşikardır. 
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Burada belkide en önemli nokta kesme işlemi sırasında, kullanıcı 

bilgisinin HttpContext.Current.User.Identity.Name ifadesi ile alınmasıdır. Bu tahmin edileceği 
üzere servisi kullanmak için Login olan kullanıcının adıdır. 

Örneğimizde senaryoyu çok basit bir şekilde ele almak istediğimizden kullanıcı adlarının dealer1, 

dealer2, dealer3 olması halleri ele alınmıştır. Oysaki gerçek hayat senaryolarında daha faydalı bir 

kesme işlemi yapılabilir. Bununla ilişkili olaraktan sizlere bir alıştırma senaryosu örneği vermek 

isterim. Söz gelimi, kullanıcının hangi ürünlere bakacağı bilgisi, kullanıcının dahil olduğu bölgeye 

bağlı olabilir. Bu durumda ASPNETDB.MDF veritabanında yer alan kullanıcı bilgisi ile, kullanıcıların 

dahil olduğu bölgeleri tutan başka bir eşleştirme tablosu bu senaryo için çok yararlı olabilir. Böylece 

kesme metodu içerisinde, eşleştirme tablosundan yararlanılarak, giren kullanıcının sadece dahil 

olduğu bölgeye ait ürünleri görmesi sağlanabilir. Bunu kendi başınıza denemenizi ve yapmaya 
çalışmanızı öneririm. 

 

Örneğimizdeki veri kesme metodları(Data Interceptors) içerisinde servisin host edildiği 

uygulama ortamının içeriğinin kullanıldığı görülmektedir. Burada Webortamında 

olunmasının büyük bir avantaj sağladığı çok açıktır. Nitekim, o 

anki HTTP içeriğine HttpContext özelliği üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu sebepten 

sisteme giriş yapmış olan kullanıcıyı tespit etmek son derece kolaydır. Ayrıca Ado.Net 

Data Service' lerin host edildiği web ortamlarında, Application,Session, Caching gibi 

yapılarında ele alınması mümkün hale gelmektedir. 

Gelelim ProductChange metoduna. Bu metod içerisinde giriş yapan kullanıcın Region rolünde 

olması halinde değişiklik yapabilmesine müsade edilmektedir. Eğer giren kullanıcıRegion rolünde 

değilse istemci tarafına HTTP Statu Code 405 mesajı gönderilmektedir. Aslında kesme 

operasyonlarını daha net bir şekilde ele alabilmek için bir istemci uygulama yazılmasında yarar 

vardır. Veri değiştirme işlemleri sırasında devreye giren bu metodda önemli olan noktalardan 

biriside UpdateOperations enum sabitinin kullanılmasıdır. Bu sabitin değerine göre kullanıcının 

nasıl bir operasyon gerçekleştirmek istediği kolayca tespit edilebilir. Metodun ilk parametresi kesme 

operasyonunun kime uygulanacağını işaret etmektedir. Buna göre söz konusu kesme 

operasyonları Products tipine uygulanabilir. Diğer önemli bir noktada istemci tarafına HTTP 

405 mesajının DataServiceException tipinden bir nesne örneği fırlatılarak gönderiliyor olmasıdır. 

Çok doğal olarak bu istisna tipinin istemci uygulama tarafından ele alınıyor olması 

gerekmektedir. (Yani istemci tarafında try...catch...finally blokları kullanılarak istisna yönetimi 

yapılmalıdır.) 
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Söz konusu sistemde istemci uygulamanın, servisten talepte bulunurken belirli bir kullanıcı bilgisini 

göndermesi de şarttır. Aslında bu noktada Client Application Services' lerden 

faydalanılabilinir.(Bu konu ile ilişkili olarak daha önceki makalemi takip etmenizi 

öneririm) Özellikle .Net tabanlı istemcilerde İstemci Uygulama Servisinin kullanılmasını öneririm. 

Tabi bunun için servis tarafındaki konfigurasyon dosyasında bir takım değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Bu sebeple host uygulamanın web.config dosyasında aşağıda yer alan eklemeleri 
yapabiliriz. 

... 

<appSettings/> 

 

<system.web.extensions> 

    <scripting> 

        <webServices> 

            <authenticationService enabled="true"/> 

            <roleService enabled="true"/> 

        </webServices> 

    </scripting> 

</system.web.extensions> 

 

<connectionStrings> 

... 

İstemci uygulama tarafında ise proje özelliklerinden(Properties), Services kısmına geçmemiz 

ve geliştirdiğimiz web uygulamasının adresini işaret etmemiz yeterlidir. 

 

Bölyece istemci uygulamanın doğrulama(authentication) ve rol(role) yönetimi için geliştirilen 

web uygulamasının üyelik sistemini(Membership API) kullanılacağı belirtilmiş olur. Örnek 

http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=267
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içerisinde Membership sınıfını kullanarak doğrulama yapacağımızdan System.Web.dll assembly' 

ının servis referansı ile birlikte istemci uygulamaya ekleniyor olmasıda gerekmektedir. 

 

Servis tarafında isimsiz kullanıcıların(Anonymous Users) sisteme girişini kapattığımız 

için Add Service Reference kısmından servise ait WSDL içeriğini elde edemediğimizi 

görürüz. Nitekim Visual Studio ortamında söz konusu servis talep edildiğinde 

otomatikman web uygulamasının authentication kuralı devreye girmekte ve 

bizi Login.aspx sayfasına yönlendirmeye çalışmaktadır. Hal böyle oluncada servise 

ulaşılamamakta ve referansı elde edilememektedir. 

Örnekte servisin host edildiği web uygulamasındaki deny user="?" kısmı, istemci 

uygulamayla aynı solution içerisindeki servis referansı eklendikten sonra etkin hale 

getirilmiştir. Bu elbetteki istenen çözüm değildir ve ayrıca daha sonrada servisin 

güncelleştirilmesi sırasında problemlere neden olmaktadır. 

Diğer taraftan datasvcutil aracı yardımıylada istemci tarafı için gerekli tipler üretilmek 

istendiğinde benzer sonuçlar ile karşılaşılacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde ilk 

denemede anonymous kullanıcıların geri çevrildiği senaryo sonrası alınan uyarı mesajı 

görülmektedir. İkinci deneme yapılmadan önce iseweb.config dosyasındaki deny 

users="?" kısmı allow users="?" olarak değiştirilmiş ve gerekli tiplerin üretildiği 
görülmüştür. Elbetteki buda istenen bir aktarım şekli değildir. 

 

Bu noktada belkide servisin kullanılabilmesi için, istemci tarafınca gerek duyulan proxy 

tiplerinin önceden üretilip, kullanacak olan uygulamalara dağıtılması yöntemi tercih 

edilebilir. Açıkçası bu, servisi kullanacak olan istemcilerin belli olduğu durumlarda 

düşünülebilecek bir senaryodur ki pek çok büyük çaplı şirket içi projede göz önüne 

alınabilir. 

Bu arada istemci tarafındaki Console uygulamasının içeriğini aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz. 

using System; 

using System.Data.Services.Client; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using ClientApplication.NorthwindServiceReference; 

using System.Web.ClientServices; 

using System.Threading; 

using System.Web.Security; 
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namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            NorthwindEntities entities = new NorthwindEntities( 

                new Uri("http://buraksenyurt:1000/SecuritySolutions/NorthwindDataService.svc") 

                ); 

 

            entities.SendingRequest+=delegate(object sender,SendingRequestEventArgs e) 

            { 

                ClientFormsIdentity identity = Thread.CurrentPrincipal.Identity as 

ClientFormsIdentity; 

                HttpWebRequest webRequest = e.Request as HttpWebRequest; 

                if (identity != null) 

                    webRequest.CookieContainer = identity.AuthenticationCookies; 

            }; 

 

            try 

            { 

                if (Membership.ValidateUser("dealer1", "dealer1.")) 

                { 

                    // QueryInterceptor için istemci kodu 

                    var tumUrunler = from urun in entities.Products 

                                                select urun; 

     

                    foreach (var urun in tumUrunler) 

                    { 

                        Console.WriteLine(urun.ProductName); 

                    } 

 

                    // Http durum kodları(Http Status Code) için link-

> http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes  

         

                    // ChangeInterceptor için istemci kodu 

                    var u = (from urun in entities.Products 

                        where urun.ProductID == 1 

                            select urun).First<Products>(); 

                    u.UnitPrice +=1; 

 

                    entities.UpdateObject(u); 

                    entities.SaveChanges(); 

                } 

            } 

            catch (DataServiceRequestException excp) 

            { 

                string excpMessage = String.Format("Status Code : {0}\n Inner Exception Message : 

{1} ", 

                        ((DataServiceClientException)excp.InnerException).StatusCode.ToString()

, excp.InnerException.Message 

                    ); 

                Console.WriteLine(excpMessage); 

            }             

        } 

    } 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
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} 

Burada belkide en can alıcı nokta doğrulama için istemci tarafından kullanıcı ve şifre bilgilerinin 

nasıl gönderildiğidir. Dikkat edilecek olursa servise talep gönderilmeden önce ilgili doğrulama 

bilgileri yollanmaktadır. Membership sınıfının ValidateUser metodu yardımıyla kullanıcı 

doğrulandıktan sonra ise entity talebinde bulunulmakta ve bir güncelleştirme işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 

 

Ürün bilgileri alınırken servis tarafındaki FilterForProducts isimli veri kesme metodu devreye 

girmiş ve delaer1 için SupplierID değerleri 1 veya 2 olanlar getirilmiştir. Yine dikkat edilecek 

olursa SaveChanges metodundan sonra servis tarafındaki ProductChange kesme metodunun 

devreye girmesi sonucu istemciye hata mesajı döndürülmüş ve biristisna(exception) oluşmuştur. 

Bu son derece doğaldır nitekim dealer1 kullanıcısı Region rolünde değildir. Ancak 

örneğin region1 kullanıcısı ile giriş yaparsak bu durumdaSupplierID değeri null olmayan ürünleri 

çekebildiğimizi ve aynı zamanda bunlardan ilkinin UnitPrice değerlerinide değiştirebildiğimizi 

görürüz. Hatta SQL Server Profiler aracı ile arka plandaki sorgu durumunu izlersek aşağıdakine 
benzer bir sorgunun işletildiğini kolayca izleyebiliriz. 

exec sp_executesql N'update [dbo].[Products] 

set [ProductName] = @0, [QuantityPerUnit] = @1, [UnitPrice] = @2, [UnitsInStock] = @3, 

[UnitsOnOrder] = @4, [ReorderLevel] = @5, [Discontinued] = @6 

where ([ProductID] = @7) 

',N'@0 nvarchar(4),@1 nvarchar(18),@2 decimal(19,4),@3 smallint,@4 smallint,@5 smallint,@6 

bit,@7 int',@0=N'Chai',@1=N'10 boxes x 20 

bags',@2=22.0000,@3=39,@4=0,@5=10,@6=0,@7=1 

Örneklerdende görüldüğü üzere Ado.Net Data Service' lerde güvenliği 

sağlarken doğrulama(Authentication) ve yetkilendirme(Authorization) adına yapılabilecek 

belirli işlemler söz konusudur. Bu işlemler için bazı kuralların uygulanması gerekmektedir. Söz 

gelimi servis operasyonları göz önüne alındığında, yazılacak olan metodlarda dikkat edilmesi 
gereken kurallar şunlardır. 

 Metodun public erişim belirleyicisine sahip olması gerekmektedir. 
 Metodun dönüş tipi IQueryable<T> veya IEnumerable<T> olabilir. 

Buradaki T, Entity tipidir. Eğer operasyonun döndürdüğü sonuç kümesi 

üzerinde sıralama,sayfalama, filtreleme gibi işlemler 

yapılacaksa IQueryable<T> tipinin döndürülmesi gerekir. 
 HTTP Get metoduna uygun çağrılar için WebGet, HTTP Post,Delete,Put gibi talepler 

içinse WebInvoke niteliği(Attribute) kullanılmalıdır. 
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Benzer şekilde okuma işlemleri sırasındaki kesme fonksiyonelliklerininde uygulaması gereken bazı 

kurallar vardır. Buna göre; 

 Metodun public erişim belirleyicisine sahip olması gerekir. 
 Metoda [QueryInterceptor("EntityName")] niteliğinin uygulanması 

gerekir. EntityName yerine kesme işleminin uygulanacağı Entity tipinin adı verilir. 
 Metodun dönüş tipi Expression<Func<T,bool>> olmalıdır. Func temsilcisinde yer 

alan T entity tipidir. 
 Metod parametre almaz. 
 Metodun işleyişi sırasında bir istisna(Excpetion) oluşsa bile istemci talebi tamamlanır ve 

kendisine hata mesajı uygun HTTP Statu Code değeri ile döndürülür. 

Eğer kesme operasyonu veri güncellenmesi,eklenmesi veya silinmesi işlemleri sırasında 
yapılacaksa, izlenilmesi gereken kurallar aşağıdaki gibidir. 

 Metodun public erişim belirleyicisi olmalıdır. 
 Metoda [ChangeInterceptor("EntityName")] niteliği uygulanmalıdır. 

Buradaki EntityName, entity tipinin adıdır. 
 Metodun dönüş tipi yoktur. Bu nedenle void olarak tanımlanır. 
 Metodun iki parametresi vardır. İlki entity tipi ikincisi 

ise UpdateOperations enum sabitidir. Bu enum sabiti ile metodu içerisinde değiştirme, 

silme, ekleme operasyonları ele alınabilir. 
 Metodun işleyişi sırasında bir istisna oluşursa, istemciden gelen talep tamamlanır ve 

kendisine uygun olan Http Statu Code değerine sahip hata gönderilir. Bu istisna 
sonrasında sunucu tarafındaki asıl veri kaynağında herhangibir değişiklik kesinlikle olmaz. 

Makalemizi sonlandırmadan önce önemli bir noktayı daha vurgulamakta yarar vardır. Servisin 

doğrulanması için istemci tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri açık metinler olarak 

gitmektedir. Eğer örnekler test edilirken Fiddler aracı yardımıyla arka plandaki paketler izlenirse 
aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan durum ile karışalışır. 
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Bu nedenle en uygun çözüm servisin HTTPS tabanlı bir iletişim üzerinden hizmet vermesinin 
sağlanması olarak düşünülebilir. 

Bu yazımızda Ado.Net Data Service' lerde doğrulama ve yetkilendirme işlemlerinin nasıl ele 

alınabileceğini, bir başka deyişle güvenliğin nasıl sağlanabileceğini en temel hatlarıyla incelmeye 

çalıştık. Ado.Net Data Service konusunda geliştirmeler devam etmektedir. Güvenlik ile ilişkili 

olaraktan farklı yaklaşımların getirilmeside bu nedenle söz konusu olabilir. Ancak en azından, host 

uygulamanın bu işte önemli bir rol üstlendiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu yazıda kullanılan tekniğe 

göre, doğrulama işleminiAsp.Net Web uygulaması devralmıştır. Size tavsiyem bunu 

bir WCF sitesinden host ederkende gerçekleştiriyor olmanızdır. Konunun daha kolay pekişmesi 

adına aşağıdaki görsel dersleride izlemenizi tavsiye ederim. Böylece geldik bir makalemizin daha 

sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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Ado.Net Data Services-Security(1) 

Ado.Net Data Services-Security(2) 

Ado.Net Data Services-Security(3) 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın (Boyutun küçük olması için ASPNETDB.MDF ve log dosyası 

çıkartılmıştır. Bu nedenle örneği deneyebilmek için söz konusu veritabanını Asp.Net Web Site 
Administration Tool ile oluşturmanız gerekmektedir.) 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Dayanıklı WCF Servisleri(Custom Persistence 

Providers) ( 23.01.2009 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hatırlayacağınız üzere bir önceki makalemizde, dayanıklı WCF servislerinin(Durable WCF 

Services) nasıl geliştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. Kısaca hatırlatmak gerekirse dayanıklı 

WCF servislerini şu şekilde tanımlayabiliriz; belirli bir süre için durumlarını bir depolama alanında 

saklayarak koruyabilen ve t süre sonrasında istemci uygulama tarafından bırakıldığı haliyle 

kullanılabilen servisler. Konunun ilk aşamasında, varsayılan olarak SQL sunucusu üzerindeki bir 

depolama alanının kullanıldığı senaryo üzerinde durmuştuk. (Hatırlayaım, SQL sunucusu üzerinde 

veriyi saklamak yönetsel açıdan pek çok işi kolaylaştırmaktadır.) Bu makalemizde ise kaldığımız 

yerden devam edeceğiz ve aşağıdaki iki soruya yönelik çözümler geliştirmeye gayret edeceğiz. 

1- İstemci uygulama servis örneğini kullandıktan sonra kapatılır(İstemcinin kapatma işlemi 

sırasında servis örneğinin saklama alanından silinmesini sağlayacak metodu çağırmadığı varsayılır). 

Bu durumda t süre sonrasında istemci uygulama aynı servis örneğinin içeriğini kullanmak isterse 
nasıl bir süreç izlenmeli ve kodlama yapılmalıdır? 

2- Varsayılan olarak kullanılan SqlPersistenceProviderFactory tipinin sağladığı SQL tabanlı 

saklama stratejisi yerine özelleştirilmiş başka bir sağlayıcı kullanılabilir mi?(Örneğin servis örnekleri 

dosya tabanlı bir sistemde veya farklı bir veritabanı üzerinde saklanabilirler mi? Oracle, 
Access vb.) 

İlk olarak 1nci sorumuza cevap arayarak yazımıza devam edelim. Bilindiği üzere istemci uygulama, 

servise ait bir proxy nesnesi ürettiğinde ve bunun üzerinde bazı uzak operasyonları çağırdığında, 

her iki taraf arasında oturum(Session) bazlı olarak dolaşan bir InstanceId değeri söz 

konusudur. Buna göre istemci uygulamanın daha önceden depolama alanına attığı bir servis 

içeriğini tekrardan kullanabilmesi için, depolama alanında duran bu servis 

örneğinin InstanceId değerine ihtiyacı vardır. Bu değer bilindiği üzere servis tarafında üretilip 

istemciye içerik ile birlikte gönderilir ve operasyon çağrılarında karşılıklı olarak kullanılır. Dolayısıyla 

istemci uygulama, kullanmak istediği dayanıklı WCF servisine ait GUID tipinden 

olan  InstanceId değerine sahip ise, saklanan veri içeriğini kullanıp işlemlerine bıraktığı yerden 

devam edebilir. Bu noktada tabiki istemcinin doğruInstanceId değerine sahip olması önemlidir. 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=144
http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=145
http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=146
http://www.bsenyurt.com/makale/images/guvenlik.rar
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Diğer taraftan Exception oluşmasına neden olabilecek pek çok durum vardır. Söz gelimi istemci 

uygulama servis örneğinin depolama alanından kaldırılmasına neden olan bir operasyon çağrısı 

yaptıktan sonra, InstanceId değerini kullanarak aynı servisin içeriğine kesinlikle ulaşamaz. Çünkü 

servis tarafındaki depolama alanında bu InstanceIddeğerine sahip içerik artık 

bulunmamaktadır.(Hemen hatırlayalım, varsayılan olarak CompleteInstance=true değerine sahip 

olan servis operasyonu, Instance içeriğinin depolama alanından silinmesine neden 

olmaktadır.) Geliştirme sırasında bu ve benzeri istisnai durumlara dikkat edilmesi önemlidir. En 

azından istisna yönetim mekanizmalarından yararlanılmalı ve sistemin işleyişi çok fazla 

aksatılmamalıdır. 

Şimdi dilerseniz ilk sorumuzun cevabını bulmak için kodlamaya yavaş yavaş geçelim. Bu noktada 

işlemleri daha kolay izleyebilmek adına bir önceki makalede geliştirdiğimizCommonService isimli 

serviste küçük bir değişiklik yapıyoruz. Söz konusu değişiklikler ile en büyük amacımız, istemci 

tarafında CommonValue değerini takip ederek, ilk sorumuzu daha kolay analiz edebilmektir. Buna 

göre IncreaseValue metodunun, servis içerisindeki CommonValue alanının değerini geriye 

döndürmesini sağlıyoruz. Tabi bu değişikliğin hem servis sözleşmesinde hemde servis sözleşmesini 
uyarlayan tipin içerisinde yapılması gerekmektedir. 

 

Servis tarafındaki sözleşmelerde değişiklik olması halinde(örneğin operasyonun dönüş tipi 

veya parametrelerinde değişiklik yapılması yada yeni operasyonların eklenmesi vb...) bu 

hizmeti kullanan istemci uygulamaların, servis referanslarını Update etmeleri mutlak 

suretle gereklidir. 

Örneğimizde servis kütüphanesinde yapmış olduğu basit değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

ICommonService isimli servis sözleşmesinde yapılan değişiklik; 

[OperationContract] 

int IncreaseValue(int value); 

Servis sözleşmesini uyarlayan CommonService sınıfında yapılan değişiklik; 

[DurableOperation()] 

public int IncreaseValue(int value) 

{ 

    commonValue += value; 

    return commonValue; 

} 

Gelelim istemci tarafına. İstemci tarafında bu kez basit bir Windows uygulaması kullanıyor 

olacağız. (İstemci uygulamamız sadece test amaçlıdır bu nedenle çok fazla beklentimiz olmamalıdır 
:) İstemcimizin Form1 tasarımı aşağıdaki gibidir. 
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İstemci uygulamamızın kod içeriği ise şu şekildedir; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Windows.Forms; 

using WinClientApp.CommonServiceReference; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Channels; 

 

namespace WinClientApp 

{ 

    public partial class Form1  

        : Form 

    { 

        private ServiceCommonClient client=null; 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            // Proxy nesnesi örneklenir. 

            client = new ServiceCommonClient("WSHttpContextBinding_ServiceCommon"); 

            lblStatus.Text = "Servis için proxy nesnesi örneklendi"; 

            Text += " (" + DateTime.Now.ToLongTimeString() + ")"; 

        } 

 

        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // Start metodu çağırılır. Bu metod çağrısı ile servis tarafında InstanceData tablosuna kayıt 

atılır. 

            client.Start(); 

            lblStatus.Text = "Start metodu çağırıldı"; 

            txtInstanceId.Text = client.GetInstanceId().ToString();  

        } 

 

        private void btnIncreaseValue_Click(object sender, EventArgs e) 

        {  

            // Sembolik olarak değer arttırımı servis üzerinden yapılır 

            lblCommonValue.Text=client.IncreaseValue(10).ToString(); 

            lblStatus.Text = "IncreaseValue metodu çağırıldı"; 
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        } 

 

        private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e) 

        {  

            // Stop metodu çağırılır. Bu metod çağırıldığında servis tarafında InstanceData tablosunda 

saklanan satır silinir 

            client.Stop(); 

            lblStatus.Text = "Stop metodu çağırıldı"; 

        } 

 

        // Daha önceden kayıt edilmiş bir instance' ı kullanmak için aşağıdaki kod parçası kullanılır 

        private void btnGetContext_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // IContextManager için System.WorkflowServices.dll assembly' ının referans edilmesi 

gerekir 

            IContextManager conMng = 

((IContextChannel)client.InnerChannel).GetProperty<IContextManager>(); 

            IDictionary<string, string> context = conMng.GetContext(); 

         

            if (!context.ContainsKey("instanceId")) 

            { 

                context.Add("instanceId", txtInstanceId.Text); 

                conMng.SetContext(context); 

            } 

        } 

    } 

} 

Bu uygulamada daha önceden depolanan bir servis örneğine ulaşılmak 

istendiğinden, System.ServiceModel.Channels isim alanındaki IContextManager isimli 

arayüzden yararlanılmaktadır. Bu arayüz System.WorkflowServices.dll assembly' ı içerisinde 

yer aldığından söz konusu .Net Framework 3.5 kütüphanesinin istemci uygulamaya referans 

edilmesi gerekmektedir. Örneğimiz tabiki geliştiriciler için yazılmıştır. Son kullanıcıya verildiği 

takdirde çalışma zamanında pek çok istisnanın oluşması muhtemel ve kaçınılmazdır.(Unutmayın şu 

anda bir test uygulaması geliştiriyoruz ve analiz yapmaya çalışıyoruz.) 

İlk olarak servis kütüphanesini(Bir önceki makalemizden hatırlayacağınız gibi WCF kütüphaneleri 

otomatik olarak WcfSvcHost programı yardımıyla host edilebilmekte ve WcfTestClient ile test 

edilebilmektedir.) ve windows uygulamamızı çalıştıralım. Sonrasında ilk olarak Start düğmesine 

basacağız. Ardından IncreaseValue değerini arttırmak için bir kaç işlem yaptırılabiliriz. Ancak hiç 

bir şekilde Stop düğmesine basmayacağız. Bu en önemli test noktamız. Nitekim Stop düğmesine 

basılması sonrasında servis tarafında çağırılan operasyon, sahip 

olduğu DurableOperation niteliğinin CompleteInstace özelliğinin true değerine sahip olması 

nedeni ile instance' ın kaldırılmasına neden olacaktır. Testin bu aşamasında uygulamamızın ekran 

görüntüsüde aşağıdakine benzer olacaktır. Yine burada testin ikinci aşaması için önem arz eden 

konulardan biriside servis tarafından üretilen InstanceId değeridir. Bu değeri saklamamız 
gerekiyor.(Lütfen Form üzerindeki tarihe dikkat edin.) 
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Testimizin ikinci aşamasında uygulamamızı kapatıp çıktığımızı düşünelim. Eğer veritabanına gider 

ve InstanceData tablosuna bakacak olursak, servis örneğinin satır bazında eklenmiş olduğunu 

rahatlıkla görebiliriz. 

 

XML verisinde ise servis tarafındaki CommonValue değişkeninin aşağıdaki şekilde görüldüğü 

gibi 41 olarak tutulduğu gözlemlenebilir. 

 

Gel zaman git zaman aradan uzunca bir süre geçer ve biz aynı uygulamayı bir kere daha çalıştırırız. 

Ancak bu sefer, Start metodu yerine daha önceden sakladığımız 

servisInstanceId değerini TextBox kontrolüne ekleyip GetContext isimli metodu çağırmalıyız. 

Buna göre daha önceden kayıt edilmiş olan servis örneğin içeriğinin kullanılması için ilk adımı atmış 

oluruz ki uygulamanın çalışma zamanı ekran görüntüsüde aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Dikkat edilecek olursa uygulamayı çalıştırdığımıda Form' un Text' i üzerinde saat bilgisi 

olarak 00:16:51 yazmaktaydı.(Gerçektende aynı günün akşamında örneği tekrardan çalıştırdığımı 

söyleyebilirim). Ancak şu anda saat 21:31:45 ve servis örneğinin veritabanında kayıtlı olan 

içeriğini kullanaraktan, CommonValue değişkeninin son değerini 51 olarak değiştirmiş 

bulunuyoruz. Dolayısıyla bir servisin nasıl dayanıklı hale getirilebileceğini ve bununla birlikte 
istemcilerin daha önceki instance' lara nasıl ulaşabileceklerini görmüş olduk. 

Elbetteki gerçek hayat vakalarında söz konusu instanceId değerlerini istemci tarafında daha 

düzenli bir şekilde saklamak gerekebilir. Belikde uygulama kapatılırken instanceId değeri 

konfigurasyon düzeyinde saklanabilir ve bir sonraki açılışta değerlendirilerek istemcinin, servis 

içeriğinin son hali üzerinden otomatik olarak devam etmeside sağlanabilir. Tahmin edeceğiniz üzere 

dayanıklı WCF servisleri, Workflow tarzındaki uygulamalarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Nitekim WF uygulamaları kendi içlerinde zaten var olan bir sürerlik yapısına sahiptir ve bir akışın 

anlık olarak uzun süreliğine saklanması mümkündür. Öyleki WCF servislerini dayanıklı hale 

getirmek içinde Workflow' un ana assembly' larından olan System.WorkflowServices.dll' dan 

yararlanılmaktadır. 

Gelelim makalemize konu olan ikinci sorumuza. Özelleştirilmiş bir sürerlik 

sağlayıcısını(Custom Persistence Provider) nasıl geliştirebiliriz? Burada iş biraz daha 

zorlaşmaktadır. Bu konudaki en güzel örnek Microsoft tarafından geliştirilmiş olup MSDN den 

indirip inceleyebilirsiniz. Biz çok daha basit haliyle ele alacağız ve bu nedenle özellikle asenkron 

yaklaşımları göz ardı edeceğiz. 

İlk olarak PersistenceProviders isimli bir sınıf kütüphanesi(Class Library) oluşturarak işe 

başlayabiliriz. Söz konusu kütüphane içerisinde özel bir sürerlik sağlayıcısı(Persistence 

Provider) kullanacağımız için System.ServiceModel.dll, System.WorkflowServices.dll 

assembly' larını referans etmemiz gerekiyor. Bunların haricinde örneğimizde kullanacağımız özel 

sağlayıcı, çalışma zamanındaki servis örneklerine ait 
verileri SOAP(SimpleObjectAccessProtocol) serileştirme yaparak saklayacaktır. 

 

Elbetteki özel sürerlik sağlayıcısının hangi tipte veri kaynağı ile çalışacağı tamamen 

geliştiriceye ve ortam şartlarına bağlıdır. Sadece dosya sistemi 

değilOracle gibi SQL Server harici veritabanları da kolaylıkla ele alınabilir. 

Biz örneğimizde SOAP serileştirmesini 

kullanacağımızda System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll assembly' ınında sınıf 

kütüphanesine referans edilmesi gerekmektedir. Model temel 
olarak Abstract Factory tasarım desenine uygun olarak geliştirilmelidir. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87352
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Doğruyu söylemek gerekirse biraz karmaşık görünen bir yapı. Ancak incelendiği takdirde 

içerisinde asenkron operasyonların dahi yer aldığını(ki bunun uyarlamalarını eklemedik 

kodlarımıza), Abstract Factory deseninin uygulandığını rahatlıkla görebiliriz. Bir başka 

deyişle XmlPersistenceProviderFactory sınıfı, özel depolama işlemleri 

için XmlPersistenceProvider tipini örneklemektedir. Bu, WCF servislerinde özel sağlayıcıların 

üretimi sırasında kullanılan standart yoldur. Örnekte 

kullandığımızXmlPersistenceProviderFactory tipi, abstract PersistenceProviderFactory tipin

den türemektedir. Bu sınıfın içerisinde ezilmek(override) zorunda olan CreateProvider isimli 

metod isePersistenceProvider tipinden bir referans döndürmektedir. Örneğimizde söz konusu 

dönüş referansı olarak PersistenceProvider sınıfından türetilen XmlPersistenceProvidertipi 

kullanılmaktadır. Buna ek olarak PersistenceProviderFactory tipi CommunicationObject' ten 

türemektedir ve bu sebeptende CreateProvider haricinde ek metodlarıda uyarlamaktadır. Söz 

gelimi OnBeginClose, OnEndClose gibi metodlar 

veya DefaulfCloseTimeout, DefaultOpenTimeout gibi özellikler CommunicationObject tipi 

içerisinde abstract olarak tanımlandıklarından otomatik 

olarak XmlPersistenceProviderFactory sınıfınada uygulanmaktadırlar. Ek 

olarak, XmlPersistenceProvider tipinin ortaklaşa kullanacağı Create,Load,Update,Deletegibi 

işlevselliklere ait metodlar, XmlPersistenceProviderFactory tipi içerisinde yer almaktadır. İki 

sınıf arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla XmlPersistenceProvider tipininyapıcı 

metodu(Constructor Method) içerisine, XmlPersistenceProviderFactory sınıfının çalışma 

zamanı referansı aktarılmaktadır. Böylece XmlPersistenceProvidertipi içerisinden, factory 



www.bsenyurt.com Page 98 
 

sınıfında tanımlanan genel üyelere erişilebilir. (PersistenceProvider türevli sınıf 

istenirse ProviderPersistenceFactory türevli sınıf içerisinde dahili tip-inner type olarakta 

tasarlanabilir. Microsoft'un örneğinde bu tarz bir kullanım söz 

konusudur.) XmlPersistenceProviderFactory tipi ile ürettiği XmlPersistenceProvider sınıfının 

içerikleri ise aşağıdaki gibidir. 

XmlPersistenceProviderFactory içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel.Persistence; 

using System.IO; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap; 

 

namespace PersistenceProviders 

{ 

    public class XmlPersistenceProviderFactory 

        : PersistenceProviderFactory 

    { 

        #region Gerekli Sınıf Değişkenleri 

 

        // Servis örneklerinin saklanacağı varsayılan klasörü tutan değişken 

        private string fileStoragePath = Path.Combine(System.Environment.CurrentDirectory, 

"Instances"); 

        // Soap serileştirmesini yapacak olan SoapFormatter değişkeni 

        SoapFormatter sFrmtr = null; 

        Logger lgr = null; 

        Guid InstanceId; 

 

        #endregion 

 

        #region Yardımcı Metodlar 

 

        private string InstanceFileName() 

        { 

            // Dosya adı belirlenir. Ad belirlenirken ayırt edici olması için base sınıftan Id özelliğinin 

değeri kullanılır 

            string fileName = Path.Combine(fileStoragePath, InstanceId.ToString() + ".sxml"); 

            return fileName; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region XmlPersistenceProvider sınıfı için kullanılan ortak CRUD metodları 

     

        // Servis örneği için depolama kaynağının oluşturulması ve içeriğinin serileştirilmesi amacıyla 

kullanılır 

        public object CreateInstance(object instance, TimeSpan timeout) 

        { 

            string fileName = InstanceFileName(); 

         

            // Soap formatter tipinden yararlanılarak servis örneğinin serileştirilmesi sağlanır 

            using (FileStream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write)) 

            { 

                sFrmtr.Serialize(stream, instance); 

            } 
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            lgr.AddEventEntry(fileName + " için Create işlemi yapıldı, Serileştirme gerçekleştirildi.", 

System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information); 

            return null; 

        } 

 

        // Servis örneğinin depolama kaynağının silinmesi amacıyla kullanılır 

        public void DeleteInstance(object instance, TimeSpan timeout) 

        { 

            // Dosya adı elde edilir 

            string fileName = InstanceFileName(); 

            // Eğer dosya sistemde var ise 

            if (File.Exists(fileName)) 

            { 

                // Dosya silinir 

                File.Delete(fileName); 

                // Silme bilgsi loglanır 

                lgr.AddEventEntry(fileName + " için Delete işlemi yapıldı.", 

System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information); 

            } 

            else // yok ise 

            { 

                // Dosya sistemde bulunamadıysa normal şartların aksine başka bir nedenle silinmiş 

olabilir. Bu durum loga aktarılır 

                lgr.AddEventEntry(fileName + " sistemde bulunamadığından Delete işlemi yapılamadı", 

System.Diagnostics.EventLogEntryType.Warning); 

            } 

        } 

 

        // Kaydedilmiş olan servis örneğinin kaynaktan alınıp kullanılabilir object haline getirilmesi 

için kullanılır 

        public object LoadInstance(TimeSpan timeout) 

        { 

            string fileName = InstanceFileName(); 

            object result = null; 

            if (File.Exists(fileName)) // dosya mevcutsa 

            { 

                // loglama yap 

                lgr.AddEventEntry(fileName + " için Load işlemi yapıldı", 

System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information); 

                // servis örneğinin dosya içerisinde tutulan serileştirilmiş örneğini deSerialize ederk 

geriye döndür 

                using (FileStream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read)) 

                { 

                    result = sFrmtr.Deserialize(stream); 

                    stream.Close(); 

                } 

                return result; 

            } 

            else // dosya bulunamıyorsa 

            { 

                // uyarı mesajı niteliğinde loglama yap 

                lgr.AddEventEntry(fileName + " sistemde bulunamadığından Load işlemi 

gerçekleştirilemedi", System.Diagnostics.EventLogEntryType.Warning); 

                return null; 

            } 

        } 
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        // Kaynakta tutulan servis örneğinin güncellenmesi işlemini gerçekleştirir. 

        public object UpdateInstance(object instance, TimeSpan timeout) 

        { 

            // Dosya adı alınır 

            string fileName = InstanceFileName(); 

             

            // Soap formatter tipinden yararlanılarak servis örneğinin serileştirilmesi sağlanır 

            using (Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write)) 

            { 

                // Güncellenen servis örneği tekrardan aynı dosya üzerine serileştirilir 

                sFrmtr.Serialize(stream, instance); 

            } 

 

            lgr.AddEventEntry(fileName + " için Update işlemi yapıldı, Serileştirme gerçekleştirildi.", 

System.Diagnostics.EventLogEntryType.Information); 

            return null; 

        } 

 

        #endregion 

     

        public XmlPersistenceProviderFactory() 

        { 

            // Eğer servis örneklerinin saklanacağı varsayılan klasör yoksa oluştur 

            if (!Directory.Exists(fileStoragePath)) 

                Directory.CreateDirectory(fileStoragePath); 

 

            // Soap Formatter değişkeni oluşturulur 

            sFrmtr = new SoapFormatter(); 

     

            // Loglama işlemini yapacak olan sınıf örneği oluşturulur 

            lgr = new Logger("CustomXmlPersistenceProvider", "Custom Xml Persistence Log(WCF)"); 

     

            lgr.AddEventEntry("XmlPersistenceProviderFactory örneği oluşturuldu", 

System.Diagnostics.EventLogEntryType.SuccessAudit); 

        } 

 

        public override PersistenceProvider CreateProvider(Guid id) 

        { 

            InstanceId = id; 

            return new XmlPersistenceProvider(id, this); 

        } 

 

        protected override TimeSpan DefaultCloseTimeout 

        { 

            get { return TimeSpan.FromSeconds(10); } 

        } 

 

        protected override TimeSpan DefaultOpenTimeout 

        { 

            get { return TimeSpan.FromSeconds(10); } 

        } 

 

        protected override void OnAbort() 

        { 

        } 
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        protected override IAsyncResult OnBeginClose(TimeSpan timeout, AsyncCallback 

callback, object state) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        protected override IAsyncResult OnBeginOpen(TimeSpan timeout, AsyncCallback 

callback, object state) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        protected override void OnClose(TimeSpan timeout) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnEndClose(IAsyncResult result) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnEndOpen(IAsyncResult result) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnOpen(TimeSpan timeout) 

        { 

        } 

    }  

} 

Görüldüğü gibi basit serileştirme(Serialization) ve ters-

serileştirme(DeSerialization) işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte örneğin bizim 

için(en azından benim için) kolay anlaşılabilir olması adına asenkron metodların içerikleri 

uyarlanmamıştır. 

XmlPersistenceProvider sınıfının içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel.Persistence; 

 

namespace PersistenceProviders 

{ 

    public class XmlPersistenceProvider 

        : PersistenceProvider 

    { 

        XmlPersistenceProviderFactory XmlPrsFactory; 

 

        public XmlPersistenceProvider(Guid id, XmlPersistenceProviderFactory xmlFactory) 

            : base(id) 

        { 

            XmlPrsFactory = xmlFactory; 

        } 

 

        #region PersistenceProvider ve CommunicationObject Üyeleri 
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        // Servis örneği depolama alanında ilk oluşturulduğunda çalışır. 

        public override IAsyncResult BeginCreate(object instance, TimeSpan timeout, 

AsyncCallback callback, object state) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        // Silme işlemi başladığında devreye girer. 

        public override IAsyncResult BeginDelete(object instance, TimeSpan timeout, 

AsyncCallback callback, object state) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        // Yükleme işlemi başladığından devreye girer. 

        public override IAsyncResult BeginLoad(TimeSpan timeout, AsyncCallback callback, 

object state) 

         { 

            return null; 

        } 

 

        // Servis örneği güncellemeye başladığında devreye girer 

        public override IAsyncResult BeginUpdate(object instance, TimeSpan timeout, 

AsyncCallback callback, object state) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        // Depolama alanında servis örneğinin kayıt altına alınmasında kullanılır 

        public override object Create(object instance, TimeSpan timeout) 

        { 

            return XmlPrsFactory.CreateInstance(instance, timeout); 

        } 

 

        // Servis örneğinin depolama alanında silinmesinin ele alındığı metoddur 

        public override void Delete(object instance, TimeSpan timeout) 

        { 

            XmlPrsFactory.DeleteInstance(instance, timeout); 

        } 

 

        // Servis örneğinin veri içeriğinin depolama alanına ilk kayıt edildiği aşamanın sonunda 

devreye giren metoddur 

        public override object EndCreate(IAsyncResult result) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        // Servis örneğine ait veri içeriğinin depolama alanında silindiği aşamının sonunda devreye 

giren metoddur 

        public override void EndDelete(IAsyncResult result) 

        { 

        } 

 

        // Servis örneği verisinin depolama alanında ortama yüklendiği aşamın sonunda devreye 

giren metoddur 
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        public override object EndLoad(IAsyncResult result) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        // Servis örneği verisinin depolama alanında güncelleştirilmesi sonrasında devreye giren 

metoddur 

        public override object EndUpdate(IAsyncResult result) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        // Servis örneği verisinin depolama alanından yükenmesi aşamasının ele alındığı metoddur 

        public override object Load(TimeSpan timeout) 

        { 

            return XmlPrsFactory.LoadInstance(timeout); 

        } 

 

        // Servis örneği verisinin depolama alanında güncelleştirilmesi aşamasının ele alındığı 

metoddur 

        public override object Update(object instance, TimeSpan timeout) 

        { 

            return XmlPrsFactory.UpdateInstance(instance, timeout); 

        } 

 

        // Kapatma operasyonun tamamlanması için gereken varsayılan sürenin belirlendiği özelliktir 

        protected override TimeSpan DefaultCloseTimeout 

        { 

            get 

            { 

                return TimeSpan.FromSeconds(10); 

            } 

        } 

 

        // Açma operasyonunun tamamlanması için gereken varsayılan sürenin belirlendiği özelliktir 

        protected override TimeSpan DefaultOpenTimeout 

        { 

            get 

            {     

                return TimeSpan.FromSeconds(10); 

            } 

        } 

 

        protected override void OnAbort() 

        { 

        } 

     

        protected override IAsyncResult OnBeginClose(TimeSpan timeout, AsyncCallback 

callback, object state) 

        { 

            return null; 

        } 

 

        protected override IAsyncResult OnBeginOpen(TimeSpan timeout, AsyncCallback 

callback, object state) 

        { 
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            return null; 

        } 

 

        protected override void OnClose(TimeSpan timeout) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnEndClose(IAsyncResult result) 

        { 

        } 

     

        protected override void OnEndOpen(IAsyncResult result) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnOpen(TimeSpan timeout) 

        { 

        } 

     

        #endregion 

    } 

} 

Dikkat edileceği üzere XmlPersistenceProvider tipi ağırlıklı olarak CRUD işlemleri için gerekli 

olan zorunlu metod çağrılarını PersistenceProvider abstract sınıfından 

devralmaktadır. Create, Update, Delete ve Load isimli zorunlu olarak ezilen 

metodlar, XmlPersistenceProviderFactory tipi içerisinde tanımlanmış 

olan CreateInstance, UpdateInstance,DeleteInstance ve LoadInstance fonksiyonelliklerini 

çağırmaktadır. Aslında Factory sınıfı kendisini kullanan birden fazla PersistenceProvider türevli 

tipide ele alabilir. Hepsi için ortak olabilecek pek çok fonksiyonellik fabrika tipi içerisinde 

toplanabileceği gibi, PersistenceProvider türevli tiplerede yayılabilir. (Bence bu konuyu 

araştırabilirsiniz. Tek birPersistenceProviderFactory türevli tip üstünden birden 
fazla PersistenceProvider türevli tipi kullanabilmek ve bunları farklı vakalar için ele alabilmek.) 

Son olarak, kütüphanemizde süreci, oluşabilecek çalışma zamanı hatalarını loglamak 

amacıyla Logger isimli birde yardımcı sınıfımız bulunmaktadır. Bu sınıf yardımıyla kodun gerekli 

yerlerinde ilgili bilgileri günlüklere işleme şansına sahip oluyoruzki, geliştirme(Development) ve 

özellikle test aşamalarında bu oldukça işimize yarayacak bir özelliktir. Söz 

gelimi WCF kütüphanesinin bir Windows Servisi içerisinde host edilmesi halinde, hataların 

ayıklanması için ekstra çaba sarfetmek gerekmektedir. Bu 

nedenle WindowsServisinin host olarak kullanıldığı bir senaryoda log kayıtları hayati bilgiler 
verebilir ve hataların tespit edilmesi çok daha kolaylaşabilir. 

 

Logger sınıfımızın içeriği ise aşağıdaki gibidir; 
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using System.Diagnostics; 

 

namespace PersistenceProviders 

{ 

    /// <summary> 

    /// Loglama işlemleri için yardımcı sınıftır 

    /// </summary> 

    public class Logger 

    { 

        private string LogSource; 

 

        /// <summary> 

        /// Event Viewer içerisinde ayrı bir log sekmesi oluşturur 

        /// </summary> 

        /// <param name="logSource">Log verisinin kaynağı(Genellikle işlem adı yada program adı 

olarak kullanılabilir)</param> 

        /// <param name="logName">Event Viewer altındaki boğumun adıdır</param> 

        public Logger(string logSource, string logName) 

        { 

            LogSource = logSource; 

            if(!EventLog.Exists(logName)) 

                 EventLog.CreateEventSource(logSource, logName); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Yapıcı metodda oluşturulan log kaynağına event yazdırır 

        /// </summary> 

        /// <param name="mesaj">Event ile ilişkili bilgi</param> 

        /// <param name="entryType">Event in EventLogEntryType tipinden değeridir</param> 

        public void AddEventEntry(string mesaj, EventLogEntryType entryType) 

        { 

            EventLog.WriteEntry(LogSource, mesaj, entryType); 

        } 

    } 

} 

Örnek sürerlik sağlayıcımız, uygulamanın olduğu yerde(yada serivis host eden uygulamanın olduğu 

yerde) Instances adlı bir klasör açmaktadır. 

 

Uygulamada dosyaların kaydedileceği klasör bilgisi konfigurasyon seviyesinde de 

tutulabilir. Hatırlayalım, SqlPersistenceProviderFactory sağlayıcısı kullanıldığında 

örneklerin saklanması için kullanılacak veritabanı 

bağlantısı, ConnectionString elementinin üzerinden alınmaktadır. 

Çalışma zamanındaki servislere ait örnekler bu klasör altında sxml uzantılı olarak tutulmaktadır. 

İçerikleri tahmin edileceği üzere SOAP formatındadır. Dosya adları servis örneğine 

ait InstanceId değerleri olarak verilmektedir. Akış son derece 

basittir. DurableOperation niteliğinin CanCreateInstance özelliğinin değeri true olan operasyon 

çağrısı ile bu klasörde bir dosya oluşturulmakta ve servis örneğine ait içerik serileştirilmektedir. 

Sonrasında yapılan operasyon çağrılarında bu dosya içeriğinin ters serileştirilerek objectolarak elde 

edilmesi ve içeriğinin kullanılması söz konusudur. 

Yine DurableOperation niteliğinin CompleteInstance özelliği true olan operasyon çağırıldığında 

söz konusu servis örneğine ait dosya, Instances klasöründen silinmektedir. Tabi istenirse söz 

konusu dosyanın silinmeyip yeniden isimlendirilerek örneğin belirli süreliğine sistemde tutulması 

gibi işlemlerde yapılabilir. 
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Bu teorik akışı elbette test ederek onaylamamız gerekmektedir. Bunun için basit bir istemci ve 

servis host uygulaması yazabilir yada özel sürerlik sağlayıcılarını kullanan servis kütüphanesini 

doğrudan Visual Studio 2008 ortamında çalıştırabiliriz. Hangisi kullanılırsa kullanılsın servis 

tarafındaki konfigurasyon içeriğinde bir önceki makalemizde yaptığımız 

gibi PersistenceProviderFactory türevli tipin belirtilmesi gerekmektedir. Örnek uygulamada bu 

amaçla geliştirilmiş olan CustomServiceLib isimli servis kütüphanesi bir önceki makalede 

geliştirdiğimiz ICommonService sözleşmesi ile CommonService tipini 
kullanmaktadır. App.config dosyasının içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="CommonServiceBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                    <persistenceProvider 

type="PersistenceProviders.XmlPersistenceProviderFactory,PersistenceProviders, 

Verison=1.0.0.0" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="CommonServiceBehavior" 

name="CustomServiceLib.CommonService"> 

                <endpoint address="" binding="wsHttpContextBinding" bindingConfiguration="" 

name="CommonServiceWsHttpEndPoint" contract="CustomServiceLib.ICommonService" /> 

                <endpoint binding="mexHttpBinding" bindingConfiguration="" name="MexEndPoint" 

contract="IMetadataExchange" address="Mex" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="http://localhost:40001/CommonServiceV2" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Görüldüğü üzere, persistenceProvider elementi içerisinde özelleştirilmiş 

olan XmlPersistenceProviderFactory tipi belirtilmektedir. Söz konusu tipin bulunduğu 

kütüphane referans etme yoluyla kullanıldığından br önceki örnekte olduğu 

gibi Culture veya public key bilgileri bulunmamaktadır. Elbetteki özelleştirilmiş depolama 

sağlayıcısını bünyesinde barındıran kütüphaneyi Global Assembly Cache' e atabiliriz. Bu durumda 
konfigurasyon içerisinde Full Qualified Name' in belirtilmesi gerekmektedir. 

CustomServiceLib kütüphanesini direkt olarak Visual Studio 2008 üzerinden çalıştırarak 

ilerleyebiliriz. WcfSvcHost ve paralelinde Wcf Test Client çalıştırıldıktan sonra ilk yapmamız 

gereken Start metodunu çağırmak olmalıdır. Bu noktada uygulamanın çalıştığı 

yerdeki Instances klasörüne baktığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi sxml uzantılı 
ve GUID değeri ile adlandırılmış bir dosyanın oluşturulduğunu görürüz. 
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Bu adımdan sonra test olarak IncreaseValue metodu değişik değerler ile çağırlabilir. Operasyonun 

her çağırılmasında, servis örneğine ait içeriğin oluşturulan dosyadan yüklenmesi, ters 

serileştirildikten sonra içeride yer alan CommonValue değerinin arttırılması ve örneğin son halinin 

tekrardan aynı dosya üzerine serileştirilmesi adımları gerçekleşir. Örneğin şu noktada sxml isimli 

dosyanın içeriğine bakılırsa aşağıdaki XML bilgisinin tutulduğu görülebilir. 

 

Bu andan itibaren Stop metodu çağırılmadan Wcf Test Client uygulamasından çıkılabilir. Hatta 

aynı örnek defalarca çağırılıp Stop operasyonu kullanılmadan test edilebilir. Her 

durumda Instances klasöründe birer dosya oluşturulacak ve herhangibir nedenle silinene kadar 

sahip oldukları InstanceId değerleri için servis tarafı istemcilere hizmet verebilecektir. Ancak Stop 

metodu çağırılırsa bu durumda Instances klasöründe bununla ilişkili olan dosyanın silindiği açık bir 
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şekilde görülebilir. İşleyişi daha net bir şekilde anlayabilmek için kodu debug ederek çalıştırmanızı 

öneririm. Bu durumda Create, Update, Delete, Load metodları arasındaki geçişleri çok daha 

kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz. Son olarakta servis kütüphanesini kullanan bir sunucu 

uygulama ve istemci geliştirerek yeni sağlayıcıyı test etmenizi ve sistemin düzgün yürüdüğünden 

emin olmanızı öneririm. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde dayanıklı WCF servisleri ilişkili iki 

önemli soruya cevap bulmaya çalışltık. İlk olarak istemcilerin var olan InstanceId' leri kullanarak 

servislerin, sunucu üzerinde uzun süreliğine saklanabilen hallerini nasıl kullanabileceklerine değinik. 

Sonrasında ise özel bir sürerlik sağlayıcısının(Custom Persistence Provider) nasıl yazılabileceğini 

gördük. Tabiki buradaki örnekleri geliştirmek, genişletmek tamamen sizin elinizdedir. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Dayanıklı WCF Servisleri (Durable WCF 

Services) ( 16.01.2009 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun zamandır Windows Communication Foundation(WCF) konulu bir araştırma üzerinde 

durmamıştık. Aslında WCF 4.0 ve WF 4.0 ile ilgili yeniliklerin uzun süredir konuşulduğu şu 

günlerde, WCF tarafında oldukça önemli bir yere sahip olan ve hatta Workflow Foundation 

açısından da değer arz eden bir konuya değiniyor olacağız. Dayanıklı WCF Servisleri(Durable 

WCF Services). 

Durable deyince aklıma gelen ilk şey, uzun ömürlü bir pil markası oluyor :) 

Sürer...Sürer...Sürerrr...İşin mizahi yanı bir tarafa dursun, Servis Yönelimli 

Mimari(ServiceOrientedArchitecture) uygulamalarında, bir servisin herhangibir zaman 

dilimindeki konumunun içeriği ile birlikte uzun süreliğine saklanabiliyor olması bazen elzem olan 

gereksinimlerden bir tanesidir. Nitekim bazı servis operasyonlarının gerçekleştirilmesi sırasında 

servisin kapanması veya istemcinin tekrardan başlatılması gibi vakaları olasıdır. Yada çok uzun 

süren, içerisinde insan faktörü olan bir sürecin ele alındığı herhangibir servisin, belirli zaman 

dilimlerinde son içeriğinden yüklenerek çalıştırılması gerekebilir. Normal şartlarda WCF servisleri 

istemci ile oturum bazlı(Session Based) haberleşmektedir. Buna göre istemciler her proxy 

nesnesi örnekleyip servise bağlandıklarında bir oturum açmış olurlar. Ne varki servisin herhangibir 

nedenle düşmesi, istemcinin programı kapatması gibi durumlarda bu oturum bilgileri çok doğal 

olarak kaybolabilir. Servisin düşmesi sonrasında, üzerinde taşıdığı tüm veriler bir tedbir alınmadığı 

sürece yok olabilir. İstemci uygulama yeniden başlatıldığında, servis ayakta bile olsa yeni 

bir proxyörneği oluşturduğundan, daha önceki servis verilerine çok doğal olarak ulaşılamayadabilir. 

Halbuki belkide istemci tarafından çağırılan operasyonların bazıları, kendisini zaman dilimleri 
içerisinde koruyan verilerin son haline ihtiyaç duyabilir. 

Özellikle WF yapısı içerisinde de, bu tip durağansızlıklar oldukça önemli vakalar arasında yer 

almaktadır. Öyleki bir WF içerisinde çok uzun süren operasyonların(Long Running 

Operations) olması çok daha yüksek bir ihtimaldir. Bu nedenle WF' in kendi doğasında olan akışın 

herhangibir zamandaki durumunu o anki verileri ile saklamak gibi bir misyonuda 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/CustomDurableProviders.rar
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var(Persistence). Günümüzde WF ile WCF' in özellikle .Net Framework 3.5 sürümünden itibaren 

birbirleri ile daha sıkı fıkı olduklarıda göz önüne alındığında, konunun önemi bir kat daha 

artmaktadır. Bu basit bilgiler dahi, bir servisin içerisindeki operasyon bazlı verilerin kalıcı olarak 

saklanabilmesinin gerekliliğinide ortaya çıkarmaktadır. Öyleyse biraz daha derinlere dalmaya ne 

dersiniz? 

Herşeyden önce servis tarafında kalıcı olarak saklanacak olan nesne nedir? Bu çok doğal olarak 

servis sınıfına ait sunucu tarafından üretilen örneğin kendisi olmalıdır. Diğer bir noktada, servis 

nesnesinin nerede saklanacağıdır? Burada akla gelen en pratik çözüm çok doğal olarak bir 

veritabanıdır. Nitekim veritabanı içerisinde fiziki olarak servis verilerin saklanması, saklanan 

satırların kolayca yönetilmesi ve daha pek çok avantaj söz konusudur. Çok şükürki veritabanı 

tarafında gerekli tabloların(Tables) ve saklı yordamların(Stored Procedures) 

betikleri(scripts) .Net Framework 3.5 ile birlikte gelmektedir.(.Net Framework 3.0 içerisindede 

bu script dosyalarını olduğunu vurgulayalım. Ancak 3.5 tarafında pek çok bug' ın düzeldiğide bir 

gerçektir.) Her ne kadar buradaki veritabanı yapısını kurmak düşünüldüğünde çok zor 

olmasada, .Net Framework 3.5içerisinde bu işlem için gerekli tipler(Types) ve veritabanı 
oluşturma betiklerinin hazır olarak gelmesi geliştiricilerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır. 

 

Servis nesnelerinin depolanması için bir SQL veritabanının kullanılması şart değildir. 

Varsayılan olarak System.WorkflowServices.dll assembly' ı 

içerisindekiSystem.ServiceModel.Persistence isim alanı(Namespace) altında yer 

alan SqlPersistenceProviderFactory tipi kullanılmaktadır.Bu tip doğrudan 

belirtilen SQL bağlantı cümlesindenki depolama alanını kullanmaktadır. Ancak 

istenirse, PersistenceProviderFactory abstract sınıfından türetme yapılarak özel bir 

depolama alanının kullanılmasıda sağlanabilir. 

Depolama alanının belirtilmesi elbetteki yeterli değildir. Bununla birlikte WCF çalışma 

zamanının(Runtime), niteliklerden(Attributes) yararlanarak depolama alanına servis 

örneklerini ekleme veya kaldırma gibi işlemleri hangi operasyonlar gerçekleştiğinde yapacağının 

bildirilmesi gerekmektedir. Hatta hangi servis tipinin durable olarak bırakılacağınında WCF çalışma 

zamanına söylenmesi önemlidir. Bu noktada 

devreye Durable, DurableOperation gibi nitelikler(Attribute) girmektedir. 

Aslında SQL depolama alanı varsayılan olarak kullanıldığında, sistem son derece basit bir çalışma 

mantığına sahiptir. Dayanıklı WCF servislerinde istemcinin servis tipine ait bir proxy oluşturmasının 

ve Durable hale gelme özelliğini başlatan operasyonu çağırmasının ardından, sunucu tarafındaki 

depolama alanında servis örneğinin serileştirilmiş bir örneği hemen ilgili tabloya kayıt olarak 

eklenmektedir. Bu kayıt bir GUID ile ilişkilendirilmekte ve böylece istemci söz konusu GUID' e 

sahip olduğunda, istediği zaman(elbetteki tablodaki verinin başına bir şey gelmediği, istemci ile 

servis arasındaki ağ bağlantısında bir aksaklık olmadığı sürece vb...) aynı servis örneğinin verisine 

erişip operasyonlarında kullanabilir. Anlattığımız bu çalışma sistemi varsayılan 

olarak SQL depolama alanı kullanıldığı durum için geçerlidir. Nitekim GUID üretimi, serileştirilen 

servis nesne örneğinin tabloya eklenmesi, bilgisinin güncellenmesi, silinmesi gibi adımlar veritabanı 
bağımlı işlemlerdir. Bu durumu aslında aşağıdaki şekil ile kafamızda biraz daha netleştirebiliriz. 
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Bu görselde sadece iki farklı zaman dilimi için örnek bir durum göz önüne alınmaktadır. İlk olarak 

istemci proxy örneğini oluşturduktan sonra bir operasyon çağrısı gerçekleştirir. Bu operasyon 

çağrısı sonrasında, servis örneğinin depolama alanına atılması ve bir GUID' in üretilerek sonraki 

zaman dilimleri için istemciye gönderilmesi söz konusudur. Senaryo gereği ileri bir zaman diliminde 

istemci aynı servis örneğini daha önceden kaydettiği içeriği ile yeniden kullanmak istemektedir. Bu 

durumda servisin T zamanındaki örnek içeriği depolama alanında durduğundan ve istemcinin bu 

servisi bulması için gerekli GUID değeri var olduğundan(ki bu değer aynı zamanda servisin 

instanceId değeri ile eşittir), T+N zamanında istemci uygulama, daha önceki servis içeriğini son 

haliyle kullanmaya devam edebilir. Elbette zaman dilimi ilerledikçe servisin durağanlığı devam 

ettirilebilir. Ne zamanki istemci, servis örneğinin tablodan silinmesi için gerekli talepte bulunursa(ki 
bunu ilerleyen kısımlarda göreceğiz), ilgili örnek depolama alanından kaldırılır. 

Dilerseniz bu kadar konuşmayı bir kenara bırakalım ve adım adım dayanıklı, sapa sağlam bir WCF 

Servis örneği nasıl yazılabilir öğrenmeye ve en önemliside anlayama çalışalım. İlk olarak veritabanı 

tarafındaki gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bir başka deyişle depolama tablolarını, 

ve CRUD(CreateReadUpdateDelete) işlemleri için gerekli Stored Procedure' lerin 

oluşturulması lazım. Bu amaçla varsayılan olarak Windows XP tabanlı bir sistemde varsayılan 

olarakC:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\SQL\EN adresinde 

bulunan SqlPersistenceProviderSchema ve SqlPersistenceProviderLogic isimli SQL betiklerin

i sırasıyla çalıştırıyoruz. Hemen belirtelim, ilk olarak şemaları 

oluşturan SqlPersistenceProviderSchema betiğinin çalıştırılması gerekiyor. 
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Yine önemli bir noktada şu. Aman Master veritabanı altında çalıştırmayın :) Depolama alanının 

veritabanı adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Örnekte söz konusu 

betikler, SQL Server 2008 üzerinde(ki 2005 üzerindede 

yapabilirsiniz) WCFPersistenceStore isimli veritabanı altında çalıştırılmaktadır. Sonuç olarak 
aşağıdaki şekilde görülen nesneler oluşur. 

 

Görüldüğü gibi servis örneklerini tutacak olan InstanceData isimli basit bir tablo 

ve CRUD operasyonları ile kilit açma işlemleri için birer saklı yordam oluşturulmuştur. Tablo 

alanları şöyle bir gözden geçirildiğinde uniquidentifier tipinden bir id alanının olduğunu görüyoruz 

ki bu aslında istemci tarafı içinde önem arz eden instanceId değeri olacaktır. Öyleki istemcinin 

uygulamayı kapatıp tekrar açtıktan sonra daha önceden var olan bir instance' a ait servis ve 

verisine erişebilmesi istenebilir. Bu durumu bir sonraki makalemizde ele almaya çalışacağız. 

Bunlara ek olarak instanceXML isimli XML veri tipindeki alanında bizim için şu aşamada dikkate 

değer olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim servis örneğinin veri içeriği bu alanda serileştirilmiş olarak 

tutulacaktır. Dolayısıyla servisin serileştirilebilir olmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. (Bu durum 
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göz önüne alındığında aklıma hep web tarafında Session' ların veritabanında tutulması gelmektedir. 

Nitekim bu durumdada Session içeriğinin veritabanındaki küçük bir alana olduğu gibi 
aktarılabilmesi için serileştirilebilir olması şarttır :) ) 

Veritabanı tarafındaki hazırlıklarıda bu şekilde tamamlandıktan sonra artık örnek bir servisin 

yazılmasına başlayabiliriz. Örnek WCF servisimiz .Net Framework 3.5 tabanlı birWCF Service 

Library' dir ve kütüphane için belkide en önemli nokta System.WorkflowServices (.Net 

Framework 3.5) assembly' ını referans edilmesi gerekliliğidir. 

 

Bu nedenle sınıf kütüphanesine söz konusu assembly' ı ekleyerek yolumuza devam edebiliriz. 

Servis kütüphanesi içerisinde yer alan tiplerin kod içerikleri, sınıf diagramı görüntüsü ve app.config 
içeriği ise aşağıda olduğu gibidir. 

Sınıf diagramı; 

 

ICommonService isimli servis sözleşmesi içeriği; 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ServiceLib 

{ 

    [ServiceContract( 

        Name="ServiceCommon" 

        ,Namespace="http://www.bsenyurt.com/CommonService")] 

    interface ICommonService 

    { 

        [OperationContract] 

        void Start(); 

 

        [OperationContract] 

        void IncreaseValue(int value); 

     

        [OperationContract] 

        Guid GetInstanceId(); 

 

        [OperationContract] 

        void Stop(); 

    } 

} 

Görüldüğü üzere servis sözleşmesi içerisinde sembolik olarak 4 farklı operasyon tanımı 

bulunmaktadır. Şu anda amacımız sadece dayanıklı bir WCF servisi yazmak olduğundan bize çokda 

anlamlı gelmeyen operasyonlarımızın mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Operasyonların uyarlamasının 
yapıldığı CommonService isimli sınıf içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

CommonService sınıfının içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel.Description; 

 

namespace ServiceLib 

{ 

    [Serializable] 

    [DurableService] 

    class CommonService 

        :ICommonService 

    { 

        int commonValue; 

 

        #region ICommonService Members 

 

        [DurableOperation(CanCreateInstance=true)] 

        public void Start() 

        { 

            commonValue = 1;  

        } 

 

        [DurableOperation()] 

        public void IncreaseValue(int value) 

        { 

            commonValue += value; 
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        } 

 

        [DurableOperation()] 

        public Guid GetInstanceId() 

        { 

            return System.ServiceModel.Dispatcher.DurableOperationContext.InstanceId; 

        } 

 

        [DurableOperation(CompletesInstance=true)] 

        public void Stop() 

        {  

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Aslında burada daha önceki servis geliştirmelerimizden farklı olarak dikkate değer bir kaç nokta 

bulunmaktadır. Herşeyden önce sınıfın Serializable ve DurableService nitelikleri ile imzalandığını 

görüyoruz. Serileştirilebilir olması bir gereklilik. Nitekim servis tipinin çalışma zamanı 

örneğinin, InstanceData tablosundaki instanceXML veya instance alanlarına serileşmesi söz 

konusudur. Hangi alana serileşeceği bilgisi ise konfigurasyon dosyasında belirtilebilir. Yani servis 
nesne örneğinin veri içeriğinin XML olarak yada binary formatta tutulması sağlanabilir. 

Dayanıklı bir servis tanımlamasında en önemli 

noktalar DurableService ve DurableOperation nitelikleridir. Örneğin servis operasyonlarında 

olan Start metodu çalıştığında SQLüzerinde CommonService örneği için bir satır oluşturulacaktır. 

Diğer taraftan bu satırın devamlılığı herhangibir istisnai durum oluşmassa Stop operasyonuna 

yapılan çağrı ile son bulacaktır. 

Nitekim Stop operasyonundaki DurableOperation niteliğinde CompleteInstance özelliğine true 

değeri verilmiştir. Dayanıklı servisler tasarlanırken oturum bazlı çalışma önemlidir. Bu nedenle 
aşağıdaki koşullara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Dayanıklı WCF servislerinde içerik bazlı bağlayıcı tipler(Content Based Binding 

Types) kullanılmalıdır. 

Örneğin WSHttpContextBinding, BasicHttpContextBindingveya NetTcpContextBindin

g gibi. 
 InstanceContextMode özelliğinin değeri PerSession olmalıdır ki varsayılan olarak 

örneğimizde böyledir. 
 ConcurrencyMode özelliğinin değeri Multiple olmamalıdır. 
 Eğer sözleşmede sessionlar desteklenmiyorsa tüm operasyonlara 

ait DurableOperation niteliklerinin CanCreateInstance özelliklerine true değeri 

atanmalıdır ve eğer böyle bir durum söz konusu ise IsOneWay true olarak set 

edilmemelidir. 
 Eğer DurableService niteliğinin SaveStateInOperationTransaction değeri true olarak 

belirlenirse, tüm operasyonların OperationBehavior niteliği ile imzalanması 

veTransactionScopeRequired özelliklerinede true değeri atanması gerekmektedir. 

Yada, TransactionFlowOption özelliğinin değerinin Mandatory olması gerekir. Tüm 

bunlara ilavetende ServiceBehavior niteliğinin ConcurrencyMode özelliğinin 

değerinin Single olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi oldukça kafa karıştırıcı bir şartname dizisi ile karşı karşıyayız. Ancak gerçek hayat 

vakalarında bu durumlar altın değerinde önem taşımaktadır. Gelelim servis tarafındaki 
konfigurasyon dosyası içeriğine. 

Servis tarafındaki App.config içeriği; 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <connectionStrings> 

        <add name="WCFPerstConStr" connectionString="data 

source=.;database=WCFPersistenceStore;integrated security=SSPI"/> 

    </connectionStrings> 

    <system.web> 

        <compilation debug="true" /> 

    </system.web>  

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="ServiceLib.CommonService" 

behaviorConfiguration="ServiceLib.CommonServiceBehavior"> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress = 

"http://localhost:8731/Design_Time_Addresses/ServiceLib/CommonService/" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

                <endpoint address ="" binding="wsHttpContextBinding" 

contract="ServiceLib.ICommonService">  

                    <identity> 

                        <dns value="localhost"/> 

                    </identity> 

                </endpoint>  

                <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" 

contract="IMetadataExchange"/> 

            </service> 

        </services> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="ServiceLib.CommonServiceBehavior">  

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="True"/> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="False" /> 

                        <persistenceProvider 

                            type="System.ServiceModel.Persistence.SqlPersistenceProviderFactory

, System.WorkflowServices, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 

                            connectionStringName="WCFPerstConStr" 

                            persistenceOperationTimeout="00:00:10" 

                            lockTimeout="00:01:00" 

                            serializeAsText="true"/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Bu şekilde bakıldığında kimimize korkutucu gelebilen konfigurasyon içeriğindeki ayarların 

çoğunu Microsoft Service Configuration Editor aracılığıyla yapabileceğimizi unutmayalım. 

Konfigurasyon dosyasındanda görüldüğü üzere bağlayıcı tip(Binding Type) olarak içerik 

tabanlı wsHttpContextBinding örneği kullanılmaktadır. Daha öncedende belirttiğimiz 

gibi NetTcpContextBinding veya BasicHttpContextBinding bağlayıcı tipleride ele alınabilir. 

Önemli noktalardan ilki connectionString elementi değeridir. Hatırlayacağınız gibi örneğimizdeki 

servis verilerini kalıcı olarak WCFPersistenceStore isimli örnek bir veritabanı üzerinde tutmak 
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amacıyla bir takım ön hazırlıklar yapmıştık. Bu bilgi SqlPersistenceProviderFactory tipi için 

önemlidir. Nitekim provider' ın hangi bağlantıyı kullanarak işlemler yapacağını bilmesi 

gerekmektedir. Bu sebepten dolayıda persistenceProvider isimli servis davranışı içerisinde 
bir connectionStringName niteliği bulunmaktadır. 

İkinci önemli nokta elbetteki persistenceProvider isimli servis davranışı ve içeriğidir. Burada 

dayanıklı depolama alanı için gerekli pek çok ayar yapılmaktadır. Örneğin servis 

verisinin text tabanlı olarak serileştirilip serileştirilmeyeceği serializeAsText değeri ile belirtilir. 

Kilitleme ve operasyonlar için zaman aşımı 
süreleri lockTimeout vepersistenceOperationTimeout niteliklerine atanan değerler ile belirtilir. 

Üçüncü önemli nokta ise, persistenceProvider elementi içerisinde yer 

alan type niteliğine SqlPersistenceProviderFactory değerinin atanmasıdır. Bu varsayılan olarak 

ve sürekli vurguladığımız üzere SQL üzerinde depolama yapılacağını belirtmektedir. type 

niteliğindeki bu tanımlama sırasında tipin qualified name değerinin tam olarak verilmesi 

gerekir (TipAdı, AssemblyAdı, Assembly Versiyonu,Assembly Culture bilgisi, Assembly 

PublicKeyToken değeri). 

 

PublicKeyToken değerini kolay bir şekilde Global Assembly Cache(GAC) içerisinden 

de bulabiliriz. Bunun için aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Assemblyklasörüne 

gitmemiz yeterlidir. 

 

Servis tarafında yaptığımız bu hazırlıkların ardından artık istemci tarafını da geliştirmeye 

başlayabiliriz. Dayanıklı bir WCF servisini test ederken en basit haliyle 

birConsole Application bizim için biçilmiş kaftan olacaktır. Console uygulamamızı servis ile 

aynı Solution üzerinde geliştirdiğimizden, servise referansını eklememizde son derece kolay 
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olacaktır. Bu amaçla Console uygulamasında Add Service Reference seçeneğini kullandıktan 

sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi WCF servisine ulaşılabilinir. 

 

Servis referansını istemci tarafına ekledikten sonra otomatik olarak üretilen konfigurasyon dosyası 

içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <wsHttpContextBinding> 

                <binding name="WSHttpContextBinding_ServiceCommon" closeTimeout="00:01:00" 

                    openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" 

                    bypassProxyOnLocal="false" transactionFlow="false" 

hostNameComparisonMode="StrongWildcard" 

                    maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536" 

                    messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" useDefaultWebProxy="true" 

                    allowCookies="false" contextProtectionLevel="Sign"> 

                    <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" 

maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" /> 

                    <reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" enabled="false" /> 

                    <security mode="Message"> 

                        <transport clientCredentialType="Windows" proxyCredentialType="None" 

realm="" /> 

                        <message clientCredentialType="Windows" negotiateServiceCredential="true" 

algorithmSuite="Default" establishSecurityContext="true" /> 

                    </security> 

                </binding> 
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            </wsHttpContextBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint 

address="http://localhost:8731/Design_Time_Addresses/ServiceLib/CommonService/" binding="

wsHttpContextBinding"bindingConfiguration="WSHttpContextBinding_ServiceCommon" 

contract="CommonServiceReference.ServiceCommon" 

name="WSHttpContextBinding_ServiceCommon"> 

                <identity> 

                    <dns value="localhost" /> 

                </identity> 

            </endpoint> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Dikkat edileceği üzere istemci tarafında oluşturulan EndPoint içerisinde de aynen servis tarafındaki 

konfigurasyon dosyasında olduğu gibi wsHttpContextBinding bağlayıcı tipi kullanılmaktadır. Sınıf 

diagramındada izlenebileceği gibi servis referansının eklenmesi ile birlikte proxy üretimi için gerekli 

tiplerde otomatik olarak istemci tarafına eklenmektedir. 

 

Program kodlarımızı ise test amaçlı olarak aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using ClientApp.CommonServiceReference; 

 

namespace ClientApp 
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{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceCommonClient client = new 

ServiceCommonClient("WSHttpContextBinding_ServiceCommon"); 

 

            client.Start(); 

            Console.WriteLine("Service başlatıldı"); 

            client.IncreaseValue(10); 

            Guid instanceId=client.GetInstanceId(); 

            Console.WriteLine("Instance değeri {0}",instanceId.ToString()); 

            client.Stop(); 

            Console.WriteLine("Uygulamadan çıkmak için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İlk olarak proxy sınıfına ait nesne örneği oluşturulmaktadır. Hemen 

ardından Start, IncreaseValue, GetInstanceId ve Stop servis metodları sırasıyla çağırılır. 

Hatırlanacağı üzere Start metodu ile Servis örneğinin tabloya atılması, Stop metodundan sonra 

ise tablodan servise ait ilgili satırın silinmesi gerekmektedir. Bu ilk vakayı analiz etmek için servis 

kütüphanesi ve istemci uygulamayı aynı anda çalıştırmalıyız. Bu nedenle iki ön hazırlık yapılmalıdır. 

Bildiğiniz gibi Visual Studio 2008 ile birlikte WCF Serviskütüphanelerini başlatılabilir ve built-in 

gelen servis, istemci uygulamalarını kullanarak testler yapılabilir. Bu örneğimizde istemci tarafını 

kendimiz geliştirdiğimiz için servis kütüphanesi özelliklerinden WcfTestClient.exe' nin çalıştırıldığı 
komut satırı parametresini kaldırmamız gerekmektedir. 

 

Bu işlemin ardından ise Solution özelliklerine gidip önce sınıf kütüphanesinin sonrasında ise 
istemci uygulamanın çalıştırılması gerektiğini belirtmeliyiz. 
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Böylece servis kütüphanesine ait test sunucusu önce çalışacak sonrasında ise istemci uygulamamız 

yürütülecektir ki bu hazırlık özellikle kodu debug etmemizi kolaylaştıracaktır. İlk test için istemci 
tarafındaki Start metodu çağrısına bir breakpoint koymamız gerekmektedir. 

 

Şimdi uygulamayı çalıştırıp Start metodunu Step Over ile geçtiğimizde SQL sunucusu 

üzerindeki instanceData tablosunda yeni bir satır oluşturulduğunu görebiliriz. 
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Dikkat ederseniz servis örneklendiğinde 

değil, DurableOperation niteliğinde CanStartCreateInstance değeri true olan Start metodu 

çağrısından sonra bu satır eklenmiştir. Satırın id değeri, servis çağrısı için üretilen GUID değeridir 

ve aslında bu değer içerik ile birlikte istemciyede gönderilmektedir. Bu nedenle oturum içerisinde 

yapılacak olan diğer operasyon çağrılarında bu GUID numarası kullanılır. instanceXml isimli alanın 

içeriğine bakıldığında (özellikle IncreaseValue metodundan önce) servisin aşağıdaki içeriğe sahip 

olduğu görülebilir. 

 

CommonService içerisinde tanımlanmış olan commonValue alanının ilk atanan değeri burada 

açık bir şekilde görülmektedir. Elbetteki serileşen tipin içerisinde kaç tane alan(field) varsa, 

bunların anlık olarak değerlerinin tamamı serileştirilen bu içeriğe atanmaktadır. Eğer 

kodda F10(Step Over) ile ilerlenmeye devam edilirse IncreaseValue metodu geçildikten 
sonra XML içeriğinin aşağıdaki hale geldiği görülür. 

 

Bir başka deyişle servis nesne örneğinin depolama alanında tutulan içeriğindeki alanda da 

güncelleme yapılmıştır. Kod bu şekilde sonuna kadar devam ettirildiğinde ve Stopmetodu 
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çağrısıda F10 ile geçildiğinde artık CommonService' in şu anki örneği için açılan satırın artık 

olmadığı açık bir şekilde gözlemlenebilir. Ki burada Stop 

metodundaki DurableOperation niteliğinde CompleteInstance özelliğine true değerini 

atadığımızı hatırlamamızda yarar vardır. Bu basit işleyişi tekrar edip SQL Server Profiler aracı 

yardımıyla arka plana bakıldığında ise aşağıdaki gibi bir sorgu dizisinin çalıştırıldığı 
gözlemlenmektedir. 

Start 

Metodu  Çağrısınd

a 

InsertInstance SP' si için çağrı 

declare @p3 xml 

set @p3=convert(xml,N'<CommonService 

xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ServiceLib" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" z:Id="1" 

z:Type="ServiceLib.CommonService" z:Assembly="ServiceLib, 

Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=null"><commonValue>1</commonValue></CommonServic

e>') 

declare @p7 int 

set @p7=0 

exec InsertInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-

C520716CE7AE', @instance=default, 

@instanceXml=@p3,@unlockInstance=1,@hostId='97CE292D-D465-49B9-

9200-4A55BCE2D7B3',@lockTimeout=60,@result=@p7 output 

select @p7 

IncreaseValue 

Metodu 

Çağrısında 

LoadInstance SP' si için çağrı 

declare @p5 int 

set @p5=0 

exec LoadInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-C520716CE7AE', 

@lockInstance=1,@hostId='97CE292D-D465-49B9-9200-4A55BCE2D7B3', 

@lockTimeout=60,@result=@p5 output 

select @p5 

UpdateInstance SP' si için çağrı 

declare @p3 xml 

set @p3=convert(xml,N'<CommonService 

xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ServiceLib" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" z:Id="1" 

z:Type="ServiceLib.CommonService" z:Assembly="ServiceLib, 

Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=null"><commonValue>11</commonValue></CommonServi

ce>') 

declare @p7 int 

set @p7=0 

exec UpdateInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-

C520716CE7AE', @instance=default, 

@instanceXml=@p3,@unlockInstance=1,@hostId='97CE292D-D465-49B9-

9200-4A55BCE2D7B3',@lockTimeout=60,@result=@p7 output 

select @p7 

GetInstanceId 

Metodu 

Çağrısında 

LoadInstance SP'si için çağrı 

declare @p5 int 

set @p5=0 
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exec LoadInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-C520716CE7AE', 

@lockInstance=1, @hostId='97CE292D-D465-49B9-9200-

4A55BCE2D7B3',@lockTimeout=60,@result=@p5 output 

select @p5 

UpdateInstance SP'si için çağrı 

declare @p3 xml 

set @p3=convert(xml,N'<CommonService 

xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ServiceLib" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" z:Id="1" 

z:Type="ServiceLib.CommonService" z:Assembly="ServiceLib, 

Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=null"><commonValue>11</commonValue></CommonServi

ce>') 

declare @p7 int 

set @p7=0 

exec UpdateInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-

C520716CE7AE', @instance=default, 

@instanceXml=@p3,@unlockInstance=1,@hostId='97CE292D-D465-49B9-

9200-4A55BCE2D7B3',@lockTimeout=60,@result=@p7 output 

select @p7 

Stop Metodu 

Çağrısında 

LoadInstance SP' si için çağrı 

declare @p5 int 

set @p5=0 

exec LoadInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-C520716CE7AE', 

@lockInstance=1, @hostId='97CE292D-D465-49B9-9200-4A55BCE2D7B3', 

@lockTimeout=60,@result=@p5 output 

select @p5 

DeleteInstance SP' si için çağrı 

declare @p4 int 

set @p4=0 

exec DeleteInstance @id='1B9F9AA9-4F5C-46F1-97ED-

C520716CE7AE', @hostId='97CE292D-D465-49B9-9200-

4A55BCE2D7B3',@lockTimeout=60,@result=@p4 output 

select @p4 

Biraz karmaşık ve gereksiz gibi görülebilir ama bu sorgular içerisinde çağırılan saklı yordamlara ve 

atamalara dikkat etmenizi, ayrıca incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. İlk testimiz başarılı bir 

şekilde çalıştı. Depolama alanına WCF servis örneğimizin başarılı bir şekilde eklendiği, operasyon 

çağrıları sırasında güncellendiğini ve son olarakta silindiğini gördük. Ancak başka vakalarda söz 

konusudur. Örneğin istemci uygulama süreci başlattıktan sonra herhangibir sebeple sonlanırsa, 

servis tarafında başlattığı instance' ın içeriğine tekrar nasıl ulaşabilir? Bir başka deyişle, daha 

önceden başlattığı servisin verilerine nasıl ulaşabilir? Diğer taraftan, servis tarafında SQL tabanlı bir 

depolama alanı kullanılmaktadır. Peki ya özel bir depolama yapmak istersek. Yani SQL dışından bir 

ortam kullanmak istersek. Söz gelimi dosya tabanlı bir sistem kullanılabilir mi? Yada örneğin 

bir Access tablosu bu iş için göz önüne alınabilir mi? Bu durumda nasıl ayarlamalar yapılması 

gerekmektedir? Kalıcı servislerde transaction' lar söz konusu olabilir mi, eğer olursa süreçler nasıl 

kontrol altına alınabilir? İşte bu ve benzer sorularımız cevabını ilerleyen makalelerimizde bulmaya 

çalışıyor olacağız. Şimdilik hevesimizi burada dayanıklı olarak saklı tutuyor ve bir sonraki 
makalemizde görüşmek üzere diyoruz. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DurableService.rar
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Ado.Net Senkronizasyon Servisleri(Sync 

Services for Ado.Net) ( 03.01.2009 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Birbirleri ile sürekli bağlantı halinde olamayan istemci/sunucu(Client/Server) mimarilerinde en 

büyük problemlerden biriside verilerin karşılıklı veya tek taraflı olaraktan senkronize edilmeleridir. 

Çoğu büyük çaplı saha uygulamasında, sunucu tarafındaki veri kaynaklarının istemcide kullanıldığı 

durumlar söz konusudur. Bu noktada istemcilerin sürekli bağlı kalamadıkları bir ortamın var olması 

olasıdır (Occasionally Connected Enivronments). Nitekim istemci ve sunucu arasında kablosuz 

bağlantı olma ihtimali oldukça yüksektir. Nitekim günümüz teknolojileri düşünüldüğünde istemci 

uygulamaların bir çoğu mobil cihazlar ile, diz üstü bilgisayarlar üzerinde koşmaktadır. Bu tabiki 
daha çok saha elemanlarının işin içerisine girdiği senaryolardır. 

Söz gelimi günlük ürün fiyatlandırmalarını kullanarak satış yapan personelin mobil cihazlara sahip 

olduğu bir durumda, istemcilerin sunucuya sürekli olarak bağlı kalmaları saha üzerinde son derece 

zor olabilir. (Mobil cihazlar, modern cep telefonları ve PDA' ler olabileceği gibi dizüstü 

bilgisayarlarda olabilir.) Buna rağmen istemcinin söz konusu veriyi kullanarak çalışabilmesi de 

istenebilir. Diğer taraftan istemcinin sunucuya bağlandığı hallerde ortak veri üzerindeki 

değişikliklerini göndermesi ve hatta var olan farklılıkları kendi sistemine çekmeside istenebilir. Bu 

iki taraflı bir senkronizasyon anlamına gelmektedir ki, iki tarafında birbirleri üzerindeki verileri 

senkronize etmeleri sırasında pek çok güçlükle karşılaşılacaktır. Nitekim bu vakada eş zamanlı bağlı 

olan kullanıcıların ortak verilerde yapacağı değişikliklerin ele alınması gerekir ki bunlar 

çakışmalara(Conflicts) neden olmaktadır. Bazı durumlarda ise sadece sunucudaki farklılıkların 

istemciye aktarılması veya tam tersi söz konusudur. Bu durumlarda senkronizasyonu yönetmek 

nispeten biraz daha kolaydır. Ancak hangi vaka olursa olsun her iki uçta yer alan verinin kolay 

kodlanabilir, yönetilebilir bir biçimde senkronize edilmeleri istenir. En azından geliştiriciler için bu 

önemlidir. 

 

Ado.Net senkronizasyon servisleri esas itibariyle Microsoft Sync 

Framework(MSF) altyapısının bir parçasıdır. MSF altyapısı içerisinde Sync Services for 

File Systemsve Sync Services for FeedSync isimli iki alt açılım daha vardır. Sync 

Services For Ado.Net özel olarak istemci ve sunucu arasındaki veri senkronizasyonun 

sağlanmasındaAdo.Net' in üstüne gelmiş olan bir tamamlayıcı olarak düşünülebilir. 

(Microsoft Sync Framework için MSDN' den detaylı bilgi alınabilir.) 

Senkronizasyon işlemlerinde bilinen ve kullanılan farklı teknikler de söz konusudur. 

Örneğin Remote Data Access(RDA) veya Merge Replication. RDA, SQL Server Compact 

3.5 ile diğer bir SQL veritabanı arasındaki senkronizasyon işlemlerinde ele 

alınır. Merge Replication ise SQL veritabanlarının herhangi versiyonları arasındaki 

senkronizasyon süreçlerinde kullanılır. Özellikle Merge Replication veritabanı yöneticilerine hitap 

eder ve SQL kaynaklarını hedefler. Ancak ADO.Net Senkronizasyon 

Servisleri ile WCF(Windows Communication Foundation) hizmetlerini kullanarak, sunucu 

tarafında farklı veri kaynaklarına erişebilmek mümkündür. Diğer taraftan Ado.Net 

Senkronizasyon Servisleri daha çok uygulama geliştiricileri hedef alır. Eğer istemci tarafının 

senkronize edeceği veri kümesi SQL dışında bir kaynak ise mutlaka Ado.Net Senkronizasyon 

http://msdn.microsoft.com/en-us/sync/default.aspx


www.bsenyurt.com Page 125 
 

Servisi göz önüne alınmalıdır.RDA, Merge Replication ve Ado.Net Senkronizasypn 

Servisleri arasındaki karşılaştırmaları aşağıdaki tablodan da inceleyebilirsiniz. Özellikle karar 
verme aşamasında bu tablodaki bilgilerden de yararlanılabilir. 

Anahtar Özellik 

Kullanılabilen Teknikler 

RDA 

(Remote Data 

Access) 

Merge 

Replication 
Ado.Net Sync 

Services 

Servisler üzerinden senkronizasyon sağlanması Yok Yok Var 

Farklı veri kaynakları için destek Yok Yok Var 

Değişimsel(Incremental) farklılıkların takibi Yok* Var Var 

Çakışma(Conflict) kontrolü ve çözümleri Yok Var Var 

İstemci tarafında View' ların kolayca 

oluşturulması(Görsel derslerde ele alınacaktır) 
Yok Yok Var 

Otomaik şema(Schema) ve veri oluşturma Var Var Var 

Büyük boyutlu DataSet desteği Var Var Var 

Otomaik olarak şema değişikliklerini üretmek Yok Var Yok 

Veriyi tekradan birleştirmek(Repartition) Yok Var Yok 

* RDA değişimsel upload' ları destekler. Verinin istemci tarafına alınmasında Snapshot modelini 

kullanılır. Yani istemci tarafına tüm veriyi indirir. 

Teknik açıdan bakldığında Ado.Net Senkronizasyon Servisleri temel olarak aşağıdaki 3 

assembly' dan oluşmaktadır. Ado.Net Senkronizasyon Servisleri tarafların sahip olduğu veri 

sağlayıcılarına göre 2 katlı(Two Tier), N-katlı(N-Tier) ve Servis Bazlı Mimariye(Service 

Oriented Architecture) uygun olacak şekilde kullanılabilmektedir. Eğer istemci ve 

sunucu Ado.Net  veri sağlayıcıları üzerinden konuşuyorlarsa iki katlı veya n katlı modeller tercih 

edilebilir. Ancak sunucu tarafından SQL dışı bir veri kaynağı var ise(Söz gelimi bir XML deposu, 

Active Directory vb...) bu durumda servis yönemlimli olacak şekilde bir geliştirme yapılmalıdır. 

Senkronizasyon her zaman için istemci tarafında başlatılan bir olaydır ve temel olarak 4 farklı tipte 
senkronizasyon tekniği kullanılmaktadır. 

Kullanılan 

Teknik 
Açıklama 

Snapshot Bu teknikte senkronizasyon işlemi başlatıldığında sunucu tarafındaki verinin 

tamamı istemci tarafına indirilir. Bir başka 

deyişle değişimsel(incremental)farklılıklar göz önüne alınmaz, sürekli olarak 

son hal indirilir. 

Download-

Only 
Bir önceki senkronizasyona göre farklı olan verilerin download edilmesi söz 

konusudur. Bir başka deyişle sadece değişimsel verilerin indirilmesi söz 

konusudur. 

Upload-Only Senkronizasyon işleminde istemci tarafındaki veriler üzerinde yapılan değişiklikler 

ve yeni eklemelerin sunucu tarafına taşınması söz konusudur. Söz gelimi satış 

ekibinin herhangibir ürün satışı için yaptığı girişler veya güncellemeler buna 

örnek bir vaka olarak düşünülebilir. 

Bidirectional Çift yönlü senkronizasyon söz konusudur. Söz gelimi bir kargo dağıtım firmasının 
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saha elemanlarının dağıtılacak kargo bilgilerini alması ve dağıtıma ait bilgileri 

sunucu üzerine güncellemesi gibi bir vaka örnek olarak düşünülebilir. Bu noktada 

özellikle senkronizasyon işlemleri sırasında oluşabilecek eş zamanlı 

veri çakışmalarının(Conflicts) kontrol altına alınması gerekir. 

Bu noktada belkide senkronizasyon servislerinin katlı mimarideki konumlarını ele almak yararlı 
olabilir. Bu amaçla aşağıdaki çizelgelerden yararlanabiliriz. 

2 Katlı Mimari; 

 

İki katlı modelde sunucu ve istemci tarafında senkronizasyon işlemine tabi olan nesneler bazen 

aynı uygulama üzerinde bulunmaktadır. Her ne kadar çok fazla tavsiye etmesemde iki katlı modelin 

uygulanması özellikle Visual Studio 2008 ortamında son derece kolaydır. Ancak gerçek hayat 

uygulamalarında çoğunlukla sunucu senkronizasyonunu bir servis veya başka bir uygulama tek 

başına üstlenir. 

N-Katlı Mimari; 
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N-katlı modelde istemci ve sunucu üzerindeki veritabanları arasındaki iletişim sırasında devreye 

giren ve ayrı bir katta duran Servis-Proxy tipleri mevcuttur. Genellikle istemci ve sunucu 

veribanları arasında doğrudan bağlantıyı gerektirmediği için 2 katlı mimariye göre daha fazla tercih 
edilmektedir. 

Servis Bazlı Mimari; 

 

SOA modeli sunucu tarafındaki veri kaynağının SQL olmadığı durumlarda ele alınabilir. Bu 

sebepten dolayı sunucu tarafında sunucu senkronizasyon sağlayıcısı veya senkronizasyon 

adaptörleri bulunmamaktadır. Bu mimaride istemcinin sunucu tarafı ile mutlak suretle bir servis 

üzerinden konuşuyor olması gerekmektedir. Bir başka deyişle sunucu senkronizasyon sağlayıcısı ile 
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senkronizasyon adaptörlerinin görevini servis tarafı üstlenmektedir. Bu noktada servis 

tarafında WCF gibi gelişmiş modellerin kullanılmasıda mümkündür.(İlerleyen görsel derslerimizde 
bu konuyuda incelemeye çalışıyor olacağız.) 

 

.Net Framework tarafından bakıldığında Ado.Net Sync Service' ler aşağıdaki 3 

temel assembly ve tiplerinden yaralanmaktadır. 

Microsoft.Synchronization.Data.dll assembly (Synchronization Agent, Synchronization 

Tables ve Synchronization Groups) 

Microsoft. Synchronization.Data.SqlServerCe.dll (Client Synchronization Provider) 

Microsoft. Synchronization.Data.Server.dll (Server Synchronization Provider ve 
Synchronization Adapters) 

 

(Tabi Sync Service For Ado.Net' i kullanabilmek için ilgili sürümünü indirip kurmanız 

gerekmektedir. Makalenin yazıldığı tarihten sonra farklı versiyonların çıkması ve 

muhtemel değişimlerin olmasınında söz konusu olduğunu belirtmek isterim. 

Makalemizde Microsoft Sync Framework 2.0 CTP sürümü içerisindeki Sync Services 

For Ado.Net alt yapısı kullanılmaktadır.) 

Makalemizin bundan sonraki bölümünde teknik detayları bir kenara bırakıp çok basit bir örnek 

üzerinden konuyu daha net bir şekilde kavramaya çalışacağız. Örnekte kullanılmakta 

olan Windows uygulaması üzerinde, Azon isimli örnek veritabanında yer alan Kitap isimli tablo 

için çift yönlü(Bidirectional) senkronizasyon işlemleri yapılmaktadır. Ancak elbette istediğiniz 

tipte bir veritabanı ve tablolarını kullanabilirsiniz. Tablomuzun ilk hali aşağıdaki şekilde görüldüğü 

gibidir ve bu noktadaki hali oldukça önemlidir. 

 

Biraz sonra tablonun şu anki alan yapısının senkronizasyon desteği için değiştiğini göreceğiz :) 

Şimdi örnek Windows uygulamamıza Local Database Cache isimli yeni birşabloun 
öğe(Template Item) ekliyoruz. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=75FEF59F-1B5E-49BC-A21A-9EF4F34DE6FC&displaylang=en
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Sync uzantılı LocalAzon isimli öğe temel olarak senkronizasyon işlemleri ile ilişkili ayarları 

tutacaktır. Örneğin senkronizasyon tablolarına 

ait şema(Schema) bilgileri, bağlantı(Connection) ayarları, kodlama kısımları vb... Bu nedenle 
ilk olarak karşımıza aşağıdaki pencere çıkacaktır. 
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Burada ilk etapta sunucu veri kaynağı ve istemci veri kaynağına ait bağlantılar belirtilir. Dikkat 

edileceği üzere sunucu bağlantısı Sql Server(ki örnekte SQL Server 2008 üzerinde 

durmaktadır) üzerindeki veritabanını işaret etmektedir. İstemci bağlantısında ise sdf uzantısı ile 

dikkat çeken ve biraz sonra oluşturulacak olan Sql Server Compact 3.5sürümünde bir veritabanı 

dosyası adı bulunmaktadır. Advanced kısmına baktığımızda ise senkronizasyon 

için transaction tanımlaması yapılabildiği de dikkati çekmektedir. Yani tüm tabloların 

senkronizasyon işlemlerinin ortak bir transaction içerisinde gerçekleştirilmesi isteği 

belirtilebilmektedir. Diğer taraftan önemli noktalardan biriside sunucu ve istemci proje 

lokasyonlarıdır. Şu an itibariyle her iki değerde geliştirmekte olduğumuz projeyi işaret etmektedir. 

Elbetteki gerçek hayat vakalarında özellikle sunucu proje lokasyonu başka bir uygulamayı işaret 

etmektedir.(N-Tier veya SOA uyarlaması). Bu adımı tamamlamadan önce sol 

taraftaki Application kısmına yeni bir offline table eklenmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla, Add düğmesine basıldıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılacaktır. 
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Bu kısımda senkronizasyon sürecine dahil olacak tablo(tablolar) veya veritabanı nesneleri seçilir. 

Dikkat edileceği üzere verinin istemci tarafına indirilme şekli belirlenebilmektedir. Şu andaki seçime 

göre ilk senkronizasyon işleminden sonra değişimsel(Incremental) ve yeni eklemelerin 
indirilmesi seçeneği etkindir. 

Senkronizasyon işlemleri sırasındaki önemli noktalardan biriside, istemci ve sunucu arasındaki 

bağlantının tekrardan sağlanması sonrasında karşılıklı olarak verilerde yapılan işlemlerin nasıl ayırt 

edilebileceğidir. Söz gelimi yeni güncelleştirmeler, silmeler veya eklemeler nasıl ayırt edilebililr. Bu 

sebepten update işlemleri için varsayılan olarakLastEditDate, insert işlemleri 

için CreationDate isimli iki yeni alanın Kitap isimli tabloya eklenmesi söz konusudur. Diğer 

taraftan silinen satırlar _Tombstone uzantılı bir tabloda saklanacaktır ve bu şekilde takip 

edilebilecektir. New veya Edit düğmelerinden yararlanarak söz konusu parametrelerin farklı 

isimlerde oluşturulmalarıda sağlanabilir. Burada geliştiricilerin hayatını kolaylaştıran bir linkte 

bulunmaktadır. Tablo eklenmesi tamamlandıktan 

sonra Configure Data Synchronization penceresinde yer alan Show Code Example linkine 

tıklandığında örnek bir kod parçası görülür. 
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Bu kod parçası senkronize işleminin istemci tarafında başlatılacağı yerde kolayca 

kullanılabilmektedir ki biz de öyle yapıyor olacağız :) Configure Data 

Synchronizationpencersinden çıkılırken istenirse senkronizasyon işlemleri için 

kullanılacak SQL Script' lerinin istemci uygulamaya eklenmesi sağlanabilir. Bunun için aşağıdaki 

penceredeki seçenekleri varsayılan halleri ile bırakmak yeterli olacaktır. 

 

Artık istemci tarafı için gerekli olan türlendirilmiş(Typed) 

DataSet, DataTable ve DataAdapter üretimleri yapılacaktır. Bunun için var olan Kitap 
tablosunun seçilmesi yeterlidir. 
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Senkronizasyon kodlarını eklemeden önce, istemci uygulamada ve sunucu veritabanında olan 

düzenleme ve ilaveleri analiz etmeye başlayabiliriz. İlk dikkat çekici nokta sunucu üzerindeki Azon 

veritabanında olan ilavelerdir. 
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Görüldüğü üzere güncelleme ve ekleme işlemlerinin takibi için Kitap 

tablosuna LastEditDate ve CreationDate isimli datetime tipinden iki alan eklenmiştir. Silinen 

satırların bilgisi için Kitap_Tombstone isimli bir tablo oluşturulmuştur. Bu 

tablo KitapId ve DeletionDate isimli alanları içermektedir. Böylece hangi satırın ne zaman 

silindiği bilgisi tutulabilmektedir. Diğer taraftan Insert, Update ve Delete işlemlerinden sonra 

devreye giren tetikleyicilerinde(triggers) eklendiği görülebilir. Triggerların içerikleri ve ne iş 
yaptıkları kısaca aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. 

Trigger Query Görevi 

Kitap_DeletionTrigg

er 
ALTER TRIGGER 

[dbo].[Kitap_DeletionTrigger]  

ON [dbo].[Kitap]  

AFTER DELETE  

AS  

SET NOCOUNT ON  

   UPDATE 

[dbo].[Kitap_Tombstone]  

   SET [DeletionDate] = 

GETUTCDATE()  

   FROM deleted  

   WHERE  

   deleted.[KitapId] = 

[dbo].[Kitap_Tombstone].[KitapI

d] 

   IF @@ROWCOUNT = 0  

   BEGIN  

      INSERT INTO 

[dbo].[Kitap_Tombstone]  

      ([KitapId], DeletionDate) 

      SELECT [KitapId], 

GETUTCDATE() FROM deleted  

   END 

Kitap tablosunda bir satır 

silindiğindeKitap_Tombstone tablosun

da silinen kayıdın var olup olmaması 

durumuna 

göre(@@ROWCOUNTdeğeri) 

ya DeletionDatealanın güncellemesi 

yapılır 

yada Kitap_Tombstonetablosuna 

silinen kayıt eklenir. 

Kitap_UpdateTrigger ALTER TRIGGER 

[dbo].[Kitap_UpdateTrigger]  

ON [dbo].[Kitap]  

AFTER UPDATE  

AS  

BEGIN  

SET NOCOUNT ON  

   UPDATE [dbo].[Kitap]  

   SET [LastEditDate] = 

GETUTCDATE() FROM inserted  

   WHERE inserted.[KitapId] = 

[dbo].[Kitap].[KitapId]  

END; 

Kitap tablosundan bir satır 

güncellendiğinde, o 

satırın LastEditDate alanına anlık 

zaman değeri atanır. 

Kitap_InsertTrigger ALTER TRIGGER 

[dbo].[Kitap_InsertTrigger]  

ON [dbo].[Kitap]  

AFTER INSERT  

AS  

BEGIN  

SET NOCOUNT ON  

   UPDATE [dbo].[Kitap]  

   SET [CreationDate] = 

Kitap tablosuna yeni bir satır 

eklendikten sonra bu 

satırının CreationDate alanına o anki 

zaman değeri atanır. 
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GETUTCDATE() FROM inserted  

   WHERE inserted.[KitapId] = 

[dbo].[Kitap].[KitapId]  

END; 

Peki ya uygulama tarafındaki değişiklikler nelerdir? 

 

Görüldüğü üzere Sync Services for Ado.Net için gerekli olan Microsoft.Synchronization.Data, 

Microsoft.Synchronization.Data.Server veMicrosoft.Synchronization.Data.SqlServerCe ass

embly' ları projeye referans olarak gelmektedir. Tüm senkronizasyon alt yapısına ait tipler 

bu assembly' lar içerisinde gelmektedir. Diğer taraftan istemci uygulamada yerel bir sdf dosyasıda 

oluşturulmuştur. Bu dosya local olarak çalışabilen Sql Server Compact 3.5 versiyonunda bir 

veritabanıdır. İstemci uygulamadaki görsel veri bağlı bileşenler için 

türlendirilmiş DataSet içeriği AzonDataSet.xsd adıyla oluşturulmuştur. Senkronizasyon ayarlarını 

ve işlemlerini üstlenen tipleriLocalAzon.sync öğesi barındırmaktadır. Bunlara ek olarak istemci 

tarafı için üretilen tiplere baktığımızda aşağıdaki sınıf diagramında yer alan temel öğeler dikkat 
çekmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 136 
 

 

Buradaki tiplerin temel işlevleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Kullanılan Sınıf Açıklama 

DbServerSyncProvider Microsoft.Synchronization.Data.Server.dll assembly' ı içerisinde yer 

alan bu sınıf ServerSyncProvider tipinden türemektedir. 

Sunucu üzerindeki senkronizasyon tablolarının bilgilerinin tutulması, 

sunucu üzerindeki verilerde son senkronizasyondan sonra olan 

değişikliklerin elde edilmesi, sunucu 

veritabanına değişimsel(incremental) farklılıkların 

aktarılması, çakışmaların(Conflicts) kontrol edilmesi gibi işlemleri 

üstlenir. 

SqlCeSyncProvider Microsoft.Synchronization.Data.SqlServerCe.dll assembly'ı 

içerisinde yer almaktadır. 

İstemci tarafında senkronizasyona dahil edilmiş tabloların bilgilerinin 

saklanması, istemci veritabanındaki son senkronizasyondan sonra olan 

değişikliklerin elde edilmesi, istemci veritabanına değişimsel farklılıkların 
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aktarılması, çakışmaların tespit edilmesi gibi kritik ve önemli işlemleri 

üstlenir. 

SyncAdapter Microsoft.Synchronization.Data.Server.dll assembly' ı içerisinde yer 

alan bu sınıf DbServerSyncProvider ile sunucu veritabanı arasında 

köprü vazifesi görmektedir. 

Senkronize işleminde ele alınan her tablo için bu tipten türeyen bir sınıf 

üretilir. Bu adaptör nesneleri, senkronizasyonun tipine göre gerekli 

olan DbCommandörneklerini bir başka deyişle SQL sorgularını içerir. 

SyncAgent Microsoft.Synchronization.Data.dll assembly'ı içerisinde yer 

almaktadır. Tüm senkronizasyon sürecinin orkestrasyonunu 

üstlenmektedir. 

SyncTable Microsoft.Synchronization.Data.dll assembly'ı içerisinde 

bulunmaktadır. 

Senkronizasyon işlemine tabi olan tüm tablolar için istemci tarafında 

birer adet oluşturulur. SyncAgent tipi içerisinde Nested Type(Dahili 

Tip) şeklinde oluşturulmaktadır. Senkronizasyona dahil olan istemci 

tablolarına ait ayarları taşımak gibi görevleri vardır. 

Makalede geliştirdiğimiz örnekte sunucu tarafı senkronizasyon tiplerininde istemci uygulama 

üzerinde oluşması normaldir. Nitekim, Configura Data 

Synchronization kısmındakiApplication ayarlarına bakıldığında istemci ve sunucu uygulamaların 

aynı olduğu görülmektedir. Ancak gerçek vakalarda sunucu veri kaynağı ile iletişimi sağlayan ayrık 

bir uygulamanın servis bazlı olması söz konusudur ki bu durumda N-Tier veya SOA mimarisine 

geçilmiş olmaktadır. 

Testlere başlamadan önce istmeci uygulamanın tasarımını basit olarak aşağıdaki gibi değiştirelim. 
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Burada GridView kontrolü otomatik olarak AzonDataSet içerisindeki Kitap tablosuna bağlıdır ve 

üzerinde bağlantısız olarak veri ekleme, çıkarma, güncelleştirme işlemleri yapılabilmektedir.  Diğer 

taraftan Senkronize Et başlıklı düğmenin içeriği aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void kitapBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Validate(); 

            this.kitapBindingSource.EndEdit(); 

            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.azonDataSet); 

        } 
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        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.kitapTableAdapter.Fill(this.azonDataSet.Kitap); 

        } 

 

        private void btnSenkronizeEt_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LocalAzonSyncAgent syncAgent = new LocalAzonSyncAgent(); 

            Microsoft.Synchronization.Data.SyncStatistics syncStats = 

syncAgent.Synchronize(); 

            Form1_Load(null, null); 

        } 

    } 

} 

Tahmin ettiğiniz gibi biz sadece button içeriğini ekliyoruz. Burada ilk olarak bir Agent nesnesi 

örnekleniyor. Sonrasında ise Synchronize metodu ile senkronizasyon işlemi başlatılıyor. Bu 

işlemin sonuçlarını istersek üretilen SyncStatistics tipi üzerinden elde edebiliriz ki bunu loglama 

amacıyla kullanabiliriz. Yaptığımız bu değişiklikler sonrasında uygulamayı test ettiğimizde özellikle 

çift yönlü olarak bir senkronizasyon işlemi yapılamadığını göreceğiz. Bu sorunu çözmek için 

aşağıdaki kod parçasında da görüldüğü gibiLocalKitap.sync kod dosyasının içeriğini değiştirmemiz 
ve senkronizasyon tipini söz konusu Kitap tablosu için belirtmemiz gerekmektedir. 

namespace ClientApp {  

 

public partial class LocalAzonSyncAgent { 

    partial void OnInitialized(){ 

           Kitap.SyncDirection = Microsoft.Synchronization.Data.SyncDirection.Bidirectional; 

        } 

    } 

} 

Artık Kitap tablosu için çift yönlü olaraktan senkronizasyon kontrolü yapılacaktır. Bir başka deyişle 

hem istemci hemde sunucu tarafındaki değişiklikler senkronizasyon işlemleri sonrasında karşı 

tarafa iletilecek ve verilerin eşlenmesi sağlanacaktır. Elbette birden fazla tablo kullanılması halinde 

bu tabloların her biri için ayrı ayrı senkronizasyon yönleri seçilebilir. 

Artık kısa bir kaç test yapılabilir. İlk olarak istemci uygulama çalıştırıldığında Kitap tablosunun tüm 

içeriğinin çekildiği gözlemlenecektir. Burada tüm verinin indirilmesi son derece normaldir. Program 

çalıştıktan sonra örneğin, istemci tarafındaki veri içeriğinde çeşitli değişiklikler yaptığımızı 

varsayalım. Örneğin KitapId alanının değeri 4 olan satırı sildiğimizi, yeni bir kitap eklediğimizi ve 83 

numaralı kitabın adı için bir güncelleştirme yaptığımızı düşünelim. 
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Bu işlemlerin arkasından değişiklikleri DataSet üzerinde kaydedip Senkronize Et düğmesine 

basarsak, farklılıkların sunucu tarafınada aktarıldığını görebiliriz. Bu noktada 

özellikle LastEditDate ve CreationDate alanlarının istemci ve sunucudaki değerleri farklılıkların 

tespitini kolaylaştırmaktadır. Bunu daha rahat görebilmek amacıyla Azon.sdf dosyası içerisindeki 

Kitap tablosu ile sunucudaki Azon veritabanında yer alan Kitap tablosunun içeriklerini 
karşılaştırmanızı öneririm. 

 

Yeni kayıt ekleme ve güncelleme işlemleri dışında istemci tarafında birde satır silmiştik. Bu nedenle 

sunucu veritabanındaki Kitap_Tombstone tablosunda aşağıdaki şekildende anlaşılacağı üzere 4 

numaralı satır(Silinen kitabın KitapId değeri) için bir ekleme yapıldığı gözlemlenebilir. 

 

İkinci test olarak sunucu üzerinde değişikliker yapıp bunları istemci tarafına, 

uygulamadaki Senkronize Et düğmesini kullanarak alabiliriz. Şu nokta unutulmamalıdır; 

Senkronize etme işlemi program her açıldığında yapılmamaktadır. Nitekim veritabanında değişiklik 

yapılsa ve istemci ile sunucu arasında bir bağlantı olmasa bile, istemci uygulama yerel 
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veritabanı(Local Database-sdf) üzerindeki veriler ile çalışarak, değişiklikler, eklemeler ve silmeler 

yapabilir ama, senkronize etme işlemi başlamadığı sürece hem değişiklikleri alamaz hem de bunları 
sunucu veritabanına iletemez. 

Bir açıdan bakıldığında, yapılan işlemler verilerin normal yollarla karşılıklı olarak uç kaynaklara 

gönderilmesinden pek farklı değildir. Özellikle bağlantısız katman modelinde geliştirme yapıldığında 

benzer işlevsellikleri sağlayabiliriz. Ne varki Sync Services for Ado.Net alt yapısı sunucu ve 

istemci tarafındaki senkronizasyonun sağlanması adına geliştiriciye daha güçlü ve yönetilebilir tipler 

sunmaktadır. Ayrıca senkronize işlemlerinin yapılması sırasında sunucu veri kaynağının sabit 

bir SQL veritabanı olması şartı bulunmamakla birlikte, N-Tier yada SOA tabanlı geliştirme 

yapmakta mümkündür. Bu açılardan bakıldığında avantajlar ortadadır. 

Konuyu daha iyi kavrayabilmek ve örneğimizin gerçek ortamdaki çalışmasını izleyebilmek 

adına video dersimizi izlemenizi öneririm. İlerleyen makalelerimizde Ado.Net Senkronizasyon 

Servisleri konusuna değinmeye devam ediyor olacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha 
sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Client Application Services (İstemci Uygulama 

Servisleri) ( 16.12.2008 ) - Web Services 

Pek çok istemci uygulama için önem arz eden konular arasında doğrulama(Authentication), Rol 

Yönetimi (Roles Management), profile(Profile) göre kişiselleştirme yer almaktadır. Özellikle 

Web tabanlı uygulamalarda bu kıstaslar  daha çok ön plana çıkmaktadır. 

Nitekim Client/Server mimarinin en güzel uyarlamalarından birisi olan web tabanlı 

geliştirmelerde, istemcilerin doğrulanması, rollerine göre ne yapabileceklerinin belirlenmesi, 

profillerine göre istekte bulundukları sayfaların kişiselleştirilmesi önemlidir. Bu noktada Asp.Net 

2.0sürümünden itibaren saymış olduğumuz bu kriterlerin çok daha kolay bir şekilde 

uygulanabilmesi sağlanmıştır. Hatırlanacağı üzere Asp.Net 2.0 Web Site Administration 

Tool veya kod tarafında Membership API içerisinde yer alan tipler yardımıyla, kullanıcı 

hesaplarının yönetilmesi, çeşitli rollere atanması görsel olarak kolayca yapılabilmektedir. Bununla 

birlikte Profile API içerisinde yer alan tipler yardımıylada, bir web sitesinin kullanıcı bazında 

özelleştirilebilmesi son derece kolaylaşmıştır. Ancak bu noktada söz konusu kriterlerin windows 

tabanlı istemciler(Windows Clients) açısındanda değerlendirilebilir olması oldukça kıymetlidir. 

İşte tam bu noktada söz konusu kriterlerin servis haline getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim authentication, role management, profile gibi kıstaslar aslında servis haline 

getirilirlerse Asp.Net Web uygulamaları dışında da kullanılabilir hale gelirler. İşte bu günkü 

makalemizin konusu olan İstemci Uygulama Servisleri(Client Application 

Services) ile, .Net tabanlı Windows uygulamalarının(Windows Presentation Foundation-

WPF yada Windows Forms) söz konusu kriterleri, .Net içerisine gömülü olan Asp.Net Uygulama 
Servisleri(Asp.Net Application Services) üzerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür. 

 

Asp.Net Application Service' ler olmasada windows istemcilerinin doğrulama, rol ve 

profil yönetimi için servis bazlı mimarilerinin ele alması mümkündür. Sonuç itibariyle 

burada basit servisler yazılarak bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Ancak Asp.Net Application 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=134
http://www.bsenyurt.com/makale/images/AzonSync.rar
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Service' ler Framework içerisine gömülü olduklarından tüm istemci çeşitleri için bir 

standardizasyon getirmektedir. Bununla birlikte Visual Studio 2008 sürümünde gelen 

bir kaç basit yenilikte servislerin kullanımını kolaylaştırmaktadır. 

Asp.Net Uygulama Servisleri(Asp.Net Application Services) sadece Asp.Net AJAX web 

uygulamalarında değil, .Net tabanlı her hangibiri istemci tarafından ele alınabilir. Bu noktada her 

iki istemci uygulama çeşidide JSON(JavaScript Object Notation) tabanlı bir mesaj iletişimini 

doğal olarak HTTP üzerinden gerçekleştirmektedir. Ne varki Asp.Net Uygulama Servisleri,SOAP 

1.1(Simple Object Access Protocol) temelli mesaj gönderen istemcilerede hizmet 

verebilmektedir. Buda çok doğal olarak .Net dışındaki uygulamaların söz konusu servisleri 

kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle örneğin Java tabanlı bir uygulama bile 

Asp.Net Uygulama Servislerini çağırabilir ve doğrulama(Authentication), rol ve profile 

yönetimlerini(Role and Profile Management) kullanabilir. İstemci çeşitleri ve servisler 
arasındaki ilişkiler basitçe aşağıdaki şekil ile özetlenebilir. 

 

Görüldüğü üzere uygulama servisleri aslında birer Web Servisi mantığında 

olduğundan HTTP üzerinden her tür istemcinin ulaşabilmesi mümkündür.(WCF bazlı bir kullanım 

şeklide mümkündür. Bunu ilerleyen makalelerimizde yada bir görsel dersimizde ele almaya 

çalışacağız) Bu servislerin temel işlevleri arasında istemcilerin doğrulanması, doğrulama sonrasında 

istemci tarafında biletler(ticket) açılmasının sağlanması, istemcinin hangi rolde olduğunun tespit 

edilmesi ve profiline göre uygulamanın içeriğinin kişiselleştirilmesi sayılabilir. Dikkat edileceği üzere 

söz konusu hizmetler için bir veri saklama ortamı olması şarttır. Varsayılan olarak bu ortam 

bilindiği üzere SQL sunucusu(veya Express sürümü) üzerindeki Membership veritabanlarıdır. 

Ancak istenirse bu veri kaynaklarını kullanan provider' lar servis tarafında özelleştirilebilir ve farklı 

depoların kullanılması sağlanabilir. Bunun için basitçe konfigurasyon içeriğinde bir kaç değişiklik 
yapmak yeterli olacaktır. Servislerin temel görevleri aşağıdaki tabloda olduğu gibi özetlenebilir. 

Servis Görevi 

Authentication 

Service(Doğrulama 

Servisi) 

İstemcinin doğrulanması ve uygulamaya giriş yapabilmesi(Login) 

amacıyla kullanılır. Login işlemi sonrasında istemci tarafında saklanacak 

bir bilet(Ticket)oluşturulur. Tahmin edileceği üzere bu bilet 
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bir cookie olarak depolanır ve bir geçerlilik süresi vardır. 

Roles Service(Rol 

servisi) 
Uygulama bazlı olaraktan istemcinin hangi rolde olduğunun Asp.Net 

Role Provider tarafından denetlenmesi hizmetini üstlenir. Buna göre 

istemci uygulamada, örneğin menülerin veya kontrollerin rol bazlı olarak 

kullanılabilmesi sağlanabilir. 

Profile Service(Profil 

Servisi) 
İstemci uygulamanın sunucu üzerinde tutulan kullanıcı verilerine göre 

herhangibir zamanda farklı biçimlerde gösterilebilmesine veya davranış 

sergilemesine hizmet eden servistir. Burada servis tarafında tüm 

kullanıcılar için ortaklaşa tanımlanmış profil özellikleri söz konusudur. 

Ancak özellik değerleri her istemci için farklı olarak tutulabilmektedir. 

Bu genel açıklamalardan sonra sanıyorumki uygulama servisleri hakkında biraz fikir sahibi 

olunmuştur. Makalemizin bundan sonraki bölümünde yer alan hedefimiz ise bir windows istemcisi 

üzerinden söz konusu servislerin kullanılmasını sağlamaktır. Bu noktada Visual Studio 

2008 sürümünün İstemci Uygulama Servisilerinin(Client Application Service) ele 

alınmasında büyük kolaylıklar sağladığıda unutulmamalıdır. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden işe 

başlayalım. Öncelikli olarak doğrulama, rol ve profil yönetimi hizmetlerini üstlenecek bir web servisi 
geliştiriyor olacağız. 

İlk olarak bir Web Service Application projesi oluşturarak başlayabiliriz. Bu uygulama içerisinde 

varsayılan olarak gelen Service.asmx dosyasının söz konusu senaryoda herhangibir kullanım alanı 

bulunmamaktadır. Servisin tek görevi istemci uygulamaya Authentication, Roles ve 

Profile servis hizmetlerini sağlamaktır. Bu sebepten asmx dosyası silinebilir. Şu an için test 

servisimiz file-based olarak açılmıştır. Ancak tabiki production ortamlarında IIS gibi bir sunucu 

altında yayınlanması önerilir. File-based kullanım nedeniyle Web Servis uygulamasının 

özelliklerinden basit olarak port ve sanal yol(Virtual Path) ayarlamalarını aşağıdaki şekildeki gibi 
yapmamız yeterli olacaktır. 

 

Burada belirtilen bilgiler istemci uygulamada ele alınacaktır. Şimdi web.config dosyası içerisinde 

bazı basit ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Bu amaçla web.config dosyası içeriğini şimdilik 
aşağıdaki gibi değiştirelim. 
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Konfigurasyon dosyası içeriğinde authentication, role ve profile servislerini etkinleştirmek 

için system.web.extensions elementi altında bazı tanımlamalar yapılmıştır. Bununla 

birlikte provider bazında role ve profile yönetimlerininde etkinleştirilmesi 

amacıyla roleManager ve profile elementleri ele alınmaktadır. Bu basit ayarlamaların hemen 

ardından kullanıcı ve rol tanımlamalarının yapılmasına başlanabilir. Bunun için web servisi 
uygulamasında Web Site Administration Tool' dan yararlanılabilir. 

 

Örneğin geliştirildiği makinede yer 

alan machine.config(C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFI

G) içeriğinde LocalSqlServer isimli connection stringbilgisi aşağıdaki gibidir. 

 

Bu nedenle Asp.Net Web Site Administration Tool, web servisi uygulamasının 

içerisinde membership yönetimi için gerekli veritabanını(Aspnetdb.mdf) oluşturmaktadır. 

Elbetteki LocalSqlServer değerinin web servisi uygulamasının web.config dosyası 

içerisinde ezilmesi ve farklı bir lokasyonun işaret edilmeside sağlanabilir. Eğer makinedeki 

sunucu üzerinde veritabanının oluşturulması istenirse aspnet_regsql komut satırı aracından 

yararlınmalıdır. Veritabanı oluşturulduktan sonra ise config dosyası içeriğinde oluşturulan 

veritabanı adresi işaret edilerek devam edilebilir. 

Asp.Net Web Site Administration Tool üzerinde From Internet seçeneği ile Form Based 

Authentication açılır. Testler için iki farklı rol ve kullanıcı oluşturulur. Bu kullanıcılara ait bilgileri 

örnek senaryomuzda aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz. 

Kullanıcı Şifre Email Gizli Soru Gizli Cevap Rol 

buraks buraks1234. buraks@azon.com buraks buraks Yonetici 

bili bili1234. bili@azon.com bili bili Calisan 
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Bu işlemlerin arkasından AppData klasörü altında aspnetdb.mdf veritabanı dosyasının açıldığı ve 

yukarıdaki kullanıcı bilgilerinin ilgili tablolara eklendiği görülebilir. 

Artık windows tabanlı istemci uygulamanın geliştirilemesine başlanabilir. İstemci uygulama 

açısından en önemli nokta elbetteki yukarıda tanımlanmış olan web servisine erişilebilmesidir. Bu 

amaçla windows uygulamasının özelliklerinde aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan ayarların 
yapılması gereklidir. 

 

İlk olarak projenin özelliklerinden Services kısmına geçilir. Burada Enable client application 

services seçeneği işaretlenmelidir. Sonrasında ise Authentication, Roles ve Profileservisleri için 

erişim adresleri belirtilir. Dikkat edileceği üzere her üç servis içinde SecurityService isimli web 
servis uygulamasının erişim bilgileri verilmektedir. 

 

Servis bildirimlerinde her bir kıstas için ayrı adresler verilebilmektedir. 

Dolayısıyla Doğrulama, rol ve profile yönetimi görevlerini üstlenen ve farklı 

lokasyonlarda duran 3 farklı servisin tanımlanması mümkündür. 

Windows uygulamasında basit bir giriş formu yer almaktadır. Bu form üzerinden kullanıcı bilgileri 

girilmekte ve servise gönderilmektedir. İşte bu noktada önemli bir referansa ihtiyacımız vardır. 

İstemci uygulamanın System.Web.dll assmebly' ını referans etmesi gereklidir. Nitekim ilk 

örneğimizde kullanacığımız Membership sınıfı bu assembly içerisinde yer 

alan System.Web.Security isimalanında(Namespace) yer almaktadır. 
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using System; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Web.Security; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    public partial class LoginForm  

        : Form 

    { 

        public LoginForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            txtSifre.PasswordChar = '*'; 

        } 

 

        private void btnGiris_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (Membership.ValidateUser(txtKullanici.Text, txtSifre.Text)) 

                { 

                    Form1 frm = new Form1(); 

                    frm.Show(); 

                    this.Hide(); 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("Giriş yetkiniz yok", "Yetkisiz Erişim", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Stop); 

                    Application.Exit(); 

                } 

            } 

            catch (Exception excp) 

            { 

                MessageBox.Show(excp.Message); 

                Application.Exit(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Giriş formunda kullanıcı adı ve şifre bilgisi istenmektedir. Sonrasında 

ise Membership sınıfının static ValidateUser metodu ile kullanıcı servis üzerinden doğrulanmaya 
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çalışılmaktadır. ValidateUser metodu true veya false değer döndürmektedir. True dönmesi 

halinde kullanıcı bilgisi doğrulanmıştır. Windows uygulaması 

çalıştırıldığında, 4500 numaralı port üzerinden Asp.Net Development Server' ında çalıştığı 

gözlemlenir. Doğru kullanıcı bilgisi girildiğinde formun açıldığı ancak hatalı bilgi girilmesi halinde ise 

programın kapandığı gözlemlenebilir. 

Örnekte dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside istemci tarafında herhangibi proxy tipinin 

bilinçli bir şekilde fiziki olarak oluşturulmayışıdır. Normal şartlarda özellikle windows tabanlı 

istemcilerin, servisleri kullanabilmeleri için servise ait proxy tiplerine ihtiyaçları vardır. Oysa 
Uygulama Servislerinin ele alınmasında esas olan nokta mesaj alış verişidir. 

Şimdi örneğimizi biraz daha geliştireceğiz. Bu sefer Credential Provider kullanaraktan 

bir Login işlemi gerçekleştirmeye çalışacağız. Az önceki örnekte LoginForm isimli bir form 

tasarlamıştık. Bu form içerisindeki düğmeye bastığımızda Membership sınıfının 

static ValidateUser metodunu kullanıyorduk. Uygulamanın ana formuna geçiş yapmadan önce bu 
formun çıkmasını sağlamak içinse Main metodu içerisinde aşağıdaki kodlamayı kullanmıştık. 

Application.Run(new LoginForm()); 

Crendentail Provider kullanaraktan aslında uygulamaya giriş yapıldığı sırada otomatik 

olarak Login formunun gösterilmesi sağlanabilir. Olayı daha kolay kavramak için örnek üzerinde 

adım adım ilerleyelim. Bu amaçla LoginForm üzerinden bazı değişiklikler yapmamız 

gerekmektedir. İlk olarak formumuzun kod yapısını aşağıdaki gibi düzenlemeliyiz. 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.ClientServices.Providers; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    public partial class LoginForm 

        : Form, IClientFormsAuthenticationCredentialsProvider 

    { 

        public LoginForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            txtSifre.PasswordChar = '*'; 

            FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle; 

            btnGiris.DialogResult = DialogResult.OK; 

            btnIptal.DialogResult = DialogResult.Cancel; 

        }  

 

        #region IClientFormsAuthenticationCredentialsProvider Members 

 

        public ClientFormsAuthenticationCredentials GetCredentials() 

        { 

            if (this.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            { 

                return new ClientFormsAuthenticationCredentials(txtKullanici.Text, 

txtSifre.Text, chkHatirla.Checked); 

            } 

            else 

            { 

                return null; 
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            } 

        } 

     

        #endregion 

    } 

} 

Dikkat edilecek 

olursa LoginForm sınıfına IClientFormsAuthenticationCrendentialsProvider arayüzü(Interf

ace) uygulanmaktadır. Bu arayüz içerisindeClientFormsAuthenticationCredentials tipinden 

nesne örneği döndüren GetCrendentials isimli metod bildirimi yer 

almaktadır. ClientFormsAuthenticationCredentials sınıfının oluşturulması sırasında parametre 

olarak kullanıcı adı ve şifre bilgileri gönderilmektedir. Peki bu form uygulama içerisinde otomatik 

olarak nasıl kullanılacaktır. Bir başka deyişle uygulama çalıştığında LoginForm otomatik olarak 

nasıl başlatılacaktır. Bunun için projenin özelliklerinde aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
küçük bir bildirim yapılması yeterlidir. 

 

Burada opsiyonel bir Crendential Provider tanımlaması yapılmaktadır ve LoginForm tipi işaret 

edilmektedir. Dolayısıyla uygulama başlatıldığında LoginForm tipinin CrendentialProvider olarak 

kullanılacağı belirtilmektedir. Bu işlemin hemen ardından Form1 üzerinde Load metoduna 
aşağıdaki kodlamalar yapılabilir. 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Web.Security; 

using System.Net; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 
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        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (!Membership.ValidateUser(String.Empty, String.Empty)) 

                { 

                    MessageBox.Show("Giriş Yetkiniz Yok", "Yetkisiz giriş", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Stop); 

                    Application.Exit(); 

                } 

            } 

            catch (WebException excp) 

            { 

                MessageBox.Show(excp.Message); 

                Application.Exit(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa Membership.ValidateUser metod çağrısında String.Empty parametre 

değerleri kullanılmıştır. Bu son derece doğaldır nitekim bu noktada devreye LoginFormsınıfı 

girecektir. Bir başka deyişle durum uygulama breakpoint' ler 

yardımıyla debug modda izlendiğinde, Form1_Load' daki ValidateUser çağrısına gelindikten 
sonra LoginForm' un oluşturulduğu ve modal bir pencere olarak çalıştığı gözlemlenebilir. 

Uygulama test edildiğinde doğru kullanıcı bilgileri girilmesi halinde ana formun(Form1) açıldığı 

görülür. Bununla birlikte yanlış kullanıcı bilgileri girilmesi halinde LoginForm' un varsayılan olarak 

3 hak tanıdığı görülecektir. 3ncü giriştede başarı sağlanamadığı takdirde yine program 

sonlanacaktır. Beni Hatırla başlıklı CheckBox kontrolü işaretlendiği takdirde, sonraki açılışlarda 

uygulamanın kullanıcı bilgilerini sormadığı görülecektir. Yani kullanıcı bileti istemci tarafında belirli 

süreliğine saklanacaktır.(Bu noktada size güzel bir araştırma konusu sunabiliriz. Saklama halinde 

istemci bilgisi ne kadar süre ile tutulur. Bu süre nasıl özelleştirilebilir?) Aslında şu noktada web 

uygulamalarında gerçekleştirdiğimiz Forms Authentication bazlı kullanıcı yönetiminin Windows 
versiyonunu yazmış bulunuyoruz. 

Şimdi windows uygulamamızda role bazlı işlemler yapmaya çalışacağız. Örneğin Form1 üzerinde 
bulunan iki button bileşeninin sadece ilgili rollerde görünmesini sağlayabiliriz. 

 

Söz gelimi Yonetici rolünde olan bir kullanıcı sadece Muhasebe işlemleri 

yapabilecekken, Calisan rolündeki bir kullanıcı ise sadece BI işlemlerini yapabilecektir. Bunun için 
örnek olarak Form1_Load metodu içerisinde aşağıdaki kodlamaları yapmamaız yeterlidir. 

using System; 
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using System.Windows.Forms; 

using System.Web.Security; 

using System.Net; 

using System.Web.ClientServices.Providers; 

using System.Threading; 

using System.Security.Principal; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (!Membership.ValidateUser(String.Empty, String.Empty)) 

                { 

                    MessageBox.Show("Giriş Yetkiniz Yok", "Yetkisiz giriş", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Stop); 

                    Application.Exit(); 

                } 

                else 

                { 

                    IPrincipal principal = Thread.CurrentPrincipal; 

             

                    if (principal.IsInRole("Yonetici")) 

                    { 

                        Text = String.Format("{0} ({1})", principal.Identity.Name, "Yönetici"); 

                        btnMuhasebe.Visible = true; 

                        btnBI.Visible = false; 

                    } 

                    else if (principal.IsInRole("Calisan")) 

                    { 

                        Text = String.Format("{0} ({1})", principal.Identity.Name, "Çalışan"); 

                        btnMuhasebe.Visible = false; 

                        btnBI.Visible = true; 

                    } 

                } 

            } 

            catch (WebException excp) 

            { 

                MessageBox.Show(excp.Message); 

                Application.Exit(); 

            } 

        } 

 

        private void btnLogout_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ClientFormsAuthenticationMembershipProvider prvd 

=(ClientFormsAuthenticationMembershipProvider)System.Web.Security.Membership.Pro

vider; 
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            try 

            { 

                prvd.Logout(); 

                Application.Restart(); 

            } 

            catch (WebException excp) 

            { 

                MessageBox.Show(excp.Message); 

            } 

         

        } 

    } 

} 

Kullanıcının hangi rolde olduğunu öğrenmek için Thread sınıfı 

üzerinden CurrentPrincipal referansına gidilir. CurrentPrincipal, IPrincipal arayüzü tipinden bir 

refernas taşımaktadır ve IsInRole metodu yardımıyla çalışmakta olan uygulamanın sahibi olan 

kullanıcının parametre olarak belirtilen rolde olup olmadığı öğrenilebilir. Buna göre windows 

uygulamasının rol bazlı özellikleri ayarlanabilir. Form1 içerisinde ayrıca Logout işlemi içinde bir kod 

eklentisi yer almaktadır. Nitekim LoginForm üzerinde Beni Hatırlabaşlıklı CheckBox tıklandığı 

takdirde uygulama kullanıcıyı her açılışta hatırlayacaktır. Logout olmak istendiği 

durumlardaClientFormsAuthenticationMembershipProvider tipine ulaşmak 

ve Logout metodunu çağırmak yeterlidir. Uygulama tekrar test edildiğinde önreğin buraks isimli 
kullanıcı ile giriş yapıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 

 

Benzer şekilde bili isimli kullanıcı ile girildiğinde ise aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 
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Son olarak makalemizde profil servisinin nasıl kullanılabileceğini ele almaya çalışalım. Burada 

amaç sunucu tarafında tanımlanan özelliklerin(Properties) her kullanıcı için farklı veriler tutacak 

şekilde tasarlanmasıdır. Böylece doğrulanan her kullanıcı, aynı isimli özelliğin farklı değerlerini 

sunucu üzerinde saklayabilir ve kendi istemci uygulaması üzerinde kullanabilir. Bu bir anlamda web 

uygulamalarında sıklıkla kullanılan kişiselleştirmedir(Personalization). Aynı hizmet İstemci 

Uygulama Servisleri sayesinde, windows tabanlı programlara da uygulanabilir. Dilerseniz bu basit 

işlemi nasıl yapabileceğimize bakalım. Öncelikli olarak sunucu tarafında yer 
alan web.config dosyası içerisinde basit bir kaç bildirimi aşağıdaki gibi yapmamız gerekmektedir. 

 

Dikkat edeceğiniz üzere profile elementi altında yer alan properties alt boğumu(Child Node) 

içerisinde iki adet özellik bildirimi yapılmaktadır. GirisMesaji isimli özellik string tipindendir. 

Varsayılan bir değeri vardır. String formatta serileştirilmektedir. İsimsiz 
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kullanıcılar(Anonymous Users) için bu özelliğe değer atanmasına izin verilmemektedir. 

Ayrıca yanlız okunabilir(readonly) bir özellikte değildir. Benzer kriterler SonGirisZamani isimli 

ikinci özellik içinde yer almaktadır. Ancak SonGirisZamani isimli özelliğin veri tipi DateTime' 

dır.profileService elementi içerisinde ise söz konusu özelliklere okuma ve yazma 

hakları, readAccessProperties ve writeAccessProperties nitelikleri(Attribute) ile 

verilmektedir. Burada birden fazla özelliğin aralarına virgüller konularak belirtilebildiğinde dikkat 

edilmelidir. Bu işlemler sonrasında sunucu tarafında her istemci için farklı değerlere sahip 
olabilecek özellik tanımlamaları yapılmış olmaktadır. 

Şimdi istemci tarafında bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Öncelikli olarak istemci 

uygulamada Properties->Settings kısmına geçilir ve Load Web Settings düğmesine basılır. 

 

Bu işlemin ardından sunucu tarafındaki profile servisine bağlanılmak istenir ki var olan geçerli bir 
kullanıcı ile bu gerçekleştirilebilir. 

 

Eğer bağlantı başarılı bir şekilde sağlanırsa, sunucu tarafındaki web.config dosyasında tanımlanan 
profil özelliklerinin istemci uygulamadaki settings kısmına eklendiği açık bir şekilde görülebilir. 
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Bir başka deyişle artık istemci tarafında GirisMesaji ve SonGirisZamani isimli özelliklere tip 

bazında erişilebilecektir. Kod tarafında, formun yüklenmesi ile birlikte bu özelliklerin değerleri 

okunabilir ve herhangibir amaçla kullanılabilir. Form kapanırken veya uygulamadan çıkılırkende 

istenirse, bu özelliklerin yeni değerlerinin set edilip kaydedilmesi, bir başka deyişle servis 

tarafındaki aspnetdb.mdf veritabanında yer alan aspnet_Profile tablosuna yazdırılması 

sağlanabilir. Bu örneğimizde söz konusu senaryoyu çok basit bir şekilde değerlendirmeye 
çalışacağız. Örneğin Form1 in Load metodunu aşağıdaki gibi güncellediğimizi düşünelim. 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        if (!Membership.ValidateUser(String.Empty, String.Empty)) 

        { 

            MessageBox.Show("Giriş Yetkiniz Yok", "Yetkisiz giriş", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Stop); 

            Application.Exit(); 

        } 

        else 

        { 

            txtGirisMesaji.DataBindings.Add("Text", Properties.Settings.Default, 

"GirisMesaji"); 

            lblSonGirisZamani.Text = 

Properties.Settings.Default["SonGirisZamani"].ToString(); 

 

            IPrincipal principal = Thread.CurrentPrincipal; 

     

            if (principal.IsInRole("Yonetici")) 

            { 

                Text = String.Format("{0} ({1})", principal.Identity.Name, "Yönetici"); 

                btnMuhasebe.Visible = true; 

                btnBI.Visible = false; 

            } 

            else if (principal.IsInRole("Calisan")) 

            { 

                Text = String.Format("{0} ({1})", principal.Identity.Name, "Çalışan"); 

                btnMuhasebe.Visible = false; 

                btnBI.Visible = true; 

            } 

        } 

    } 
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    catch (WebException excp) 

    { 

        MessageBox.Show(excp.Message); 

        Application.Exit(); 

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa txtGirisMesaji isimli TextBox 

kontrolüne veri bağlaması(DataBinding) sırasında Properties.Settings.Default veri 

kaynağı(Data Source) olarak gösterilmiştir. Son parametrede ise Settings kısmında tanımlı olan 

özellik adları verilmektedir. txtGirisMesaji isimli TextBox kontrolü için çift-yönlü veri 

bağlama(two-way databinding)söz konusudur. Böylece kontrol içerisinde veri değiştirildiğinde 

söz konusu değişiklik özellik tarafınada otomatik olarak 

yansıtılacaktır. lblSonGirisZamani isimli Label kontrolü ise tek yönlü(one-
way) olarak SonGirisZamani özelliğine bağlanmıştır. 

Form' dan çıkılırken bu verilerin servis tarafına gönderilmesi gerekir ki bir sonraki girişte son 

değerler kullanılabilsin. Bu durumda örneğin Form1_Closing olay metodu içerisinde aşağıdaki 

kodlamalar yapılabilir. 

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

{ 

    if (Thread.CurrentPrincipal.Identity.AuthenticationType.Equals("ClientForms")) 

    { 

        try 

        { 

            Properties.Settings.Default["SonGirisZamani"] = DateTime.Now; 

            Properties.Settings.Default.Save(); 

        } 

        catch(WebException excp) 

        { 

            MessageBox.Show(excp.Message); 

        } 

    } 

} 

İlk olarak kullanıcının ClientForms tipinde authentication gerçekleştirip gerçekleştirmediğine 

bakılır. Bir başka deyişle kullanıcının Client Application Services kullanarakLogin olup olmadığı 

anlaşılmaya çalışılmaktadır. Eğer bu şekilde bir bağlantı sağlanmış ise SonGirisZamani özelliğinin 

değeri değiştirilir ve Save metodu çağırılır. Dikkat edileceği üzere GirisMesaji isimli profil özelliği 

için bir atama yapılmamıştır. Bunun sebebi iki yönlü veri bağlama 

işleminin txtGirisMesaji kontrolü için kullanılıyor olmasıdır. Bu metodun çalışması sırasında bazı 

hatalar oluşabilir. Söz gelimi Save metodu çalıştığı sırada istemcinin cookie bilgisi silinmiş olabilir. 

Yada kullanıcı Logout olmuş durumdadır ancak halen daha uygulama içerisindedir ve Save metodu 

çağırılmıştır. Dolayısıyla işlemin gerçekleştirilebilmesi için tekrardan Loginişleminin yapılması 

gerekmektedir. Diğer taraftan kayıt işlemi sırasında servis ile olan bağlantının kurulamama 

ihtimalide vardır. Bu gibi durumlar ele alınaraktan daha güçlü bir profil kaydetme süreci 

oluşturulabilir. (Burada nasıl bir tedbir alınabileceğinide bir araştırma konusu haline 

getirebilirsiniz) Artık uygulamayı bu haliyle test edebiliriz. Bilhassa aynı uygulamadan iki örnek 

başlatıp iki farklı kullanıcı ile girilmesini tavsiye ederim. Bu durumda her iki kullanıcı içinde farklı 
profil verileri tutulduğu gözlemlenebilir. Aşağıdaki test ekranlarında olduğu gibi. 



www.bsenyurt.com Page 156 
 

 

Bu testin sonrasında sunucu tarafındaki aspnetdb.mdf veritabanında yer 

alan aspnet_Profile tablosu içeriğine bakıldığında her iki kullanıcı içinde ilgili satırların 
oluşturulduğu görülebilir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde İstemci Uygulama 

Servislerini(Client Application Service), Visual Studio 2008 ortamı üzerinde basit bir şekilde 

ele alarak,Windows tabanlı istemcilerde Authentication,Roles ve Profile hizmetlerinin nasıl ele 

alınabileceğini basit bir şekilde incelemeye çalıştık. Söz konusu kriterlerin birer servis olarak .Net 

Framework içerisine dahil edilmesi sonrasında herhangibir .Net istemcisinin bunları 

kullanabileceğini anladık. Burada .Net tabanlı istemcilerin JSON formatında mesajlaşma yaptığını 

ancak .Net dışı uygulamalarında SOAP 1.1 formatını kullanarak bu servisleri ele alabileceklerine 
değindik ki bunu ilerleyen makalelerimizde ele almaya çalışacağız. 

Makalemizde geliştirmeye çalıştığımız örneğin bir benzerinin adım adım yapılışını C#Nedir? 

adresinde yer alan görsel derstende eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Tekradan görüşünceye 

dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=131
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Ado.Net Data Services Ders Notları - 6 

(Optimistic Concurrency) ( 30.10.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

İstemci-Sunucu(Client-Server) bazlı uygulamalar göz önüne alındığında, istemcilerin aynı 

veriler üzerinde birbirlerinden habersiz şekilde değişiklikler yapabilme ihtimali oldukça meşhur bir 

vaka olarak bilinmektedir. Özellikle .Net tarafında bağlantısız katman(Disconnected 

Layer) uygulamalarında bu tip vakalar son derece önemlidir. Zaman zaman bu tip vakalar ile 

mücadele etmek ve tedbirler almak gerekir. Vaka aslında şu şekilde ifade edilebilir; "sunucu 

üzerinden aynı veri içeriklerini çeken istemci programlar, sunucu ile bağlantılarını kestikten sonra 

kendi uygulama alanları üzerine aldıkları verilerde değişiklik yapabilirler. Ancak bu noktada sunucu 

ile sürekli bir bağlantıları olmadığından, başka istemcilerin aynı veriler üzerinde değişiklikler yapıp 

yapmadıklarını tam olarak bilemezler. Bu sebepten aynı veriler üzerinde birbirlerinden habersiz 

olacak şekilde yaptıkları değişiklikleri sunucuya gönderebilirler." İşte bu noktada sunucu tarafında 

durumun nasıl ele alınacağı önem kazanır. Bu amaçla çeşitli denetleme mekanizmaları kullanılabilir. 

Bu yazımızda hepinizin kulağında bol bol Optimistic Concurrency kelimelerinin çınlayacağını 
şimdiden söyleyebilirim. 

Bahsetmiş olduğumuz bu vaka bazen görmezden gelinebilecek olmasına karşın çoğu durumda 

kontrol altına alınması gereken bir sorun olarak değerlendirilir. İşin içerisine birde değişikliklerin 

sunucu üzerindeki veritabanına gönderilmesi sırasında devreye alınan Transaction' lar girerse, 

vaka kendi içerisinde dahada karmaşıklaşır. Ancak bizim şu andaistemediğimiz tek şey bu vakayı 

dahada karıştırmaktır. Bunlara karşın söz konusu vakada çözümsel 

olarak optimistic(iyimser) yada pesimistic(kötümser) yaklaşımların uygulanabilir olduklarınıda 

bilmek gerekir. Peki bu durumun Ado.Net Data Service' ler ile olan bağlantısı nedir? Herşeyden 
önce Ado.Net Data Service hangi modeli baz alır? Baz aldığı model nasıl uygulanır? 

Bildiğiniz gibi bu ana kadarki ders notlarımızda ve görsel derslerimizde Ado.Net Data Service' 

lerin, web programlama modeline uygun olarak çalıştığını ve EDM(Entity Data 

Model)yada Custom LINQ Provider gibi katmanlar üzerinde veri sunumu gerçekleştirdiğine 

değindik. Ayrıca, Ado.Net Data Service' ler bir sunucu uygulama üzerinden host edilmek zorunda 

olmakla birlikte, bunları tüketen farklı istemci uygulamalar yazılabilmektedir. Bir başka deyişle tipik 

bir istemci-sunucu modeli söz konusudur. Bunlara ilaveten işin içerisinde, istemci tarafına 

çekilebilen veriler ve tabiki CRUD(CreateRetriveUpdateDelete) operasyonları söz konusudur. Bu 

operasyonlar içerisinde yer alan CUD fonksiyonellikleri ve istemcilerin veriyi kendi uygulama 

alanlarına çektikten sonra sunucu ile herhangibir bağlantılarının kalmayışı, istemcilerin aynı veriler 

üzerinde birbirlerinden habersiz değişikliker yapabilecekleri sonucunu doğurmaktadır. Peki bu tarz 

bir sorun ile nasıl mücadele edilebilir? Ado.Net Data Service çözüm 
olarak, Optimistic Concurrency yaklaşımının ele alınmasına izin vermektedir. 

 

Optimistic Concurrency yaklaşımına göre, istemci tarafına çekilen veriler 

güncelleştirilmek üzere sunucu tarafına gönderildiklerinde ilk hali ile karşılaştırılırlar. 

Böylece ilk okumadan sonra başka bir istemcinin aynı veriyi değiştirip değiştirmediği 

kontrol altına alınabilir. Eğer bir değişiklik var ise istemcinin bu konuda uyarılması 

gerekir. Bu uyarıl üzerinde çalışılmakta olan modele göre çoğunlukla 

bir istisna(Exception) olarak ele alınır. Söz gelimi Ado.Net tarafından 

bildiğimizDBConcurrencyViolation bu tip bir istisnadır. Tabi işin içerisine servis 

yönelimli bir çözüm girdiğinde bu, çoğunlukla bir Fault Message formatına uygun olacak 

şekilde hata bilgisi içeren bir XML verisidir. Eğer veriler başkası tarafından 

değiştirilmemişse tabiki güncelleme işlemi sunucu tarafındada onaylanacaktır. 
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Peki Ado.Net Data Service tarafında bu yaklaşım nasıl ele alınmaktadır? Artık bu noktadan sonra 

adım adım basit bir örnek üzerinde ilerlenilmesinde yarar olacağı kanısındayım. Örneğimizi 

geliştirirken en büyük yardımcılarımızdan biriside Fiddler isimli HTTP Debugging Proxy aracı 

olacaktır. Nitekim çakışma olması halinde istemciler ve sunucu arasında gidip 

gelen HTTP paketlerinin incelenmesi gerekmektedir. Test senaryomuz son derece basittir. Aynı veri 

satırı üzerinde değişiklik yapacak en az iki istemci uygulamanın çalıştırılması ve bu esnada 

oluşacak istisnaların(Exceptions) ve HTTP paketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir. Bunların 

yanında SQL tarafında neler olduğunu gözlemlemek adınada SQL Server Profiler aracından 

yararlanmamız gerekecektir. Tabi öncelikli olarak basit bir WCF Service uygulaması geliştirerek 

başlamalıyız. Söz konusu servisimiz daha önceden geliştirdiğimiz Azon isimli veritabanını ve 

içerisinde bir kaç satır veri içeren Kitap isimli tabloyu istemci tarafına sunacak şekilde 

geliştirilecektir. Bu nedenle WCF Serviceuygulamımız için gerekli olan ön hazırlıklar aşağıdaki 

gibidir. 

EDM(Entity Data Model) içeriğimiz; 

 

Burada hemen bir özelliği vurgulamak gerekiyor. EDM diagramında yer alan Kitap Entity tipi 

içerisinde yer alan özelliklerin her birisi için Concurrency Mode isimli bir özellik yer 

almaktadır.Properties penceresinden ulaşılabilen bu özelliğin değeri varsayılan 

olarak None şeklindedir. Buna Mixed değerini vermemiz halinde Optimistic Concurrency için söz 

konusu özellik değerlerinin hesaba katılacağı belirtilmiş olunur. Örneğimizde bu 

amaçla Ad ve Fiyat özelliklerinin Concurrency Mode değerleri Mixed olarak belirlenmiştir. Ki 
senaryomuzda sadece bu alanların değerleri için Optimistic Concurreny kontrolü yapılacaktır. 
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Kitap tablosuna ait bir kaç satırlık veri içeriği; 

 

AzonServices.svc.cs içeriğimiz; 

using System; 

using System.Data.Services; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel.Web; 

using AzonModel; 

 

public class AzonServices  

    : DataService<AzonEntities> 

{  

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All);  

    } 

} 

Tahmin edeceğiniz gibi istemci tarafında CRUD operasyonları 

yapılabileceğinden EntitySetRights.All enum sabiti değeri kullanılmıştır. Buraya kadar geldikten 

sonraAzonServices.svc isimli Ado.Net Data Service örneğinin çalıştığından emin olmakta yarar 

vardır. Bunun için servisi basit bir tarayıcı uygulama içerisinde açmamız yeterli olacaktır. 
Aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 
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Yanlız burada Kitap entity içeriği talep edildiğinde, atom formatında üretilen XML verisinde yeni 
bir attribute tanımlaması karşımıza gelecektir. 
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Her bir entity elementi içerisinde m:etag isimli bir attribute(nitelik) tanımlanmıştır. m takma 

adlı isim alanına sahip bu nitelikler içerisinde her bir kitabın Ad ve Fiyat bilgilerinin yer aldığına 

dikkat edin. Hatırlayacağınız gibi, EDM diagramında bu 

özelliklerin Concurrency Mode değerlerini Mixed olarak belirlemiştik. Bu nedenle çakışma 

kontrolü için ilgili özelliklerin değerleri XML çıktısına dahil edilmiştir. Bundan 

dolayı etag yada entitytag adı verilen nitelikler içerisinde taşınan özellik değerleri, çakışma 
kontrolü için istemci ile sunucu arasında gidip gelen paketlerde önem kazanmaktadır. 

Gelelim istemci uygulamamıza. Amacımız Optimistic Concurrency modelini Ado.Net Data Service' 

ler üzerinde incelemek olduğundan şimdilik işimizi görecek basit bir program yazmamız yeterli 

olacaktır. Sanıyorumki ne demek istediğimi anladınız :) Basit 



www.bsenyurt.com Page 162 
 

bir Console Application geliştiriyoruz. Uygulamamıza aynı solution içerisinde yer alan 

servisimizide ekledikten sonra istemci uygulama kodlarımızı aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using ClientApp.AzonServiceReference; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Proxy nesne örneği oluşturulur. 

            AzonEntities proxy = new AzonEntities(new 

Uri("http://buraksenyurt:1000/AdventureHost/AzonServices.svc")); 

 

            // Concurrency testi için ID si 81 olan Kitap verisi çekilir 

            Kitap kitap81 = (from k in proxy.Kitap 

                                        where k.KitapId==81 

                                            select k).First<Kitap>(); 

     

            // 81 nolu ID' ye ait kitap bilgileri gösterilir 

            Console.WriteLine("{0} : {1} : {2} : 

{3}",kitap81.KitapId,kitap81.Ad,kitap81.Fiyat,kitap81.StokMiktari); 

 

            // Test amacıyla rastgele bir artış değeri üretilir ve 81 nolu Kitap nesne örneğinin Fiyat 

değeri değiştirilir 

            Random rnd = new Random(); 

            int yeniFiyatArtisi = rnd.Next(1, 10); 

            kitap81.Fiyat = kitap81.Fiyat + yeniFiyatArtisi; 

 

            // Burası test noktası 

            Console.WriteLine("{0} in fiyatı {1} olarak değiştirilecek. Onaylamak için tuşa basın.", 

kitap81.Ad, kitap81.Fiyat); 

            Console.ReadLine(); 

 

            // Nesne güncellenir 

            proxy.UpdateObject(kitap81); 

     

            // Bir istisna bloğu içerisinde SaveChanges metodu çağırılır. 

            try 

            { 

                proxy.SaveChanges(); 

                Console.WriteLine("İşlem tamam"); 

            } 

            catch (Exception excp) 

            { 

                // Burada beklenen hata mesajı InnerException içerisinde gelir 

                Console.WriteLine(excp.InnerException.Message); 

            } 

 

            Console.ReadLine(); 

        } 
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    } 

} 

Kısaca istemci uygulamada neler yaptığımızdan bahsedelim. Öncelikli olarak proxy nesnesi 

örnekleniyor. Fiddler aracını Web Development Server üzerinden çalıştıracağımız için daha 

önceki makalemizde bahsettiğimiz gibi 1000 numaralı portu ve makine adını kullanıyoruz. İlerleyen 

kısımlarda test amacıyla KitapID değeri 81 olan kitap bilgilerini istemci tarafına LINQ sorgusu 

üzerinden çekiyoruz. Elde edilen Kitap nesne örneğinin Fiyat özelliğini Random sınıfı ile üretilen 

rastgele bir değer kadar arttırıyoruz. Sonrasında ise bir Console.ReadLine çağrısı görmekteyiz. Bu 

çağrının olduğu yer aynı uygulamadan aynı makinede birden fazla çalıştırdığımızda test yapmamızı 

kolaylaştıracaktır. Bu çağrının ardından UpdateObject metodu işletiliyor. Sonrasında 

ise try...catch blokları içerisinde alınmış olan bir SaveChanges metodu çağrısı görüyoruz. Bu 

çağrı istemci tarafındaki güncelleştirmenin sunucuya iletilmesine neden oluyor. İşte bu noktada 

eğer bir çakışma söz konusu ise istemci tarafına bir exceptiondöndürülecektir. Gelin hemen bir 

test yaparak işe başlayalım. Testimizde aynı uygulamadan iki adet çalıştırıyor ve birinde 

değişiklikleri sunucuya gönderdikten sonra , ikincisi içinde aynı işlemi yapmayı deniyoruz. Sonuç 

olarak bu test sonrasında aşağıdaki ekran görüntüleri oluşacaktır. 

Her iki uygulama açılıp ilk uygulamadaki güncellemeler servis tarafında gönderildiğinde; 

 

İkinci uygulamada devam edilip yeni değerler ile aynı veri güncellenmek üzere servise 
gönderildiğinde; 

 

Görüldüğü gibi ikinci uygulamaya bir adet Fault Exception gönderilmiş 

ve etag değerinin Request Header' daki güncel etag değeri ile uyuşmadığı belirtilmiştir. Bir 
başka deyişle ikinci uygulamanın güncelleştirmek istediği satır başkası tarafından güncellenmiştir. 
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Hemen Fiddler aracı ile arka planda olanları inceleyelim. Birinci uygulama çalıştırıldığında ilk 

olarak 81 numaralı KitapID değerine sahip veri çekilmektedir. Bu tipik olarak HTTPGet çağrısıdır 

ve Request(İstek) ile Response(Cevap) paketlerine ait Header(Başlık) içerikleri aşağıdaki 
ekran görüntüsünde olduğu gibidir. 

 

Standart bir iletişim olduğu gözlemlenmekle birlikte Respons Header içerisinde ETag isimli bir 

bilgi daha yer almaktadır. Bu bilgiye göre ilk uygulamaya çekilen kitap satırında Ad değeriAdo.Net 

Data Services Pro, Fiyat değeri ise 71.0000 dır. İkinci uygulamada aynı talepte bulunacaktır ve 

yine yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan paket alışverişi söz konusudur. Bu durumda ikinci 

uygulama için söz konusu olan Response Header içerisindeki ETag değeride aynıdır. Gelelim 

3ncü paket alışverişine. 
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Request Header içerisinde If-Match isimli bir bilgi yer aldığı görülmektedir. Bu bilgiye 

göre Ado.Net Data Services Pro ve 71.0000 değerlerinin doğrulanması istenmektedir. Şu 

durumda başka bir uygulama yada veritabanı üzerinden doğrudan olacak şekilde, 81 numaları 

kayıtta bir değişiklik olmadığından Response Headers içerisinde söz konusu verinin güncellenen 

değerlerine ait bilgiler istemci tarafına gönderilmektedir. Bir başka deyişle şimdi ETag değerinin 

içeriği Ado.Net Data Services Pro ve 76.0000 dır. Dikkat edileceği üzere Fiyat değişmiştir. 

Ancak arkada unutmamamız gereken ikinci uygulamamız vardır. Bu uygulmada tuşa basıp devam 

edildiğinde, Fiddler üzerinden 4ncü paket alışverişi aşağıdaki gibi yakalanmaktadır. 
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Bu kez Request Header içerisindeki ETag değeri 71.0000 değeri için talepte bulunur. Ancak az 

önceki uygulamada ETag değerinde yer alan Fiyat 76.0000 olarak değişmiştir. Dolayısıyla If-

Match karşılaştırması başarılı olmayacaktır. Bunun sonucu olarakta geriye HTTP/1.1 
412 kodu (Precondition Failed) döner. 

 

HTTP 1.1 durum kodları(Status Codes) ve açıklamaları için WC3 üzerinden 

yayınlanan adresinden bilgi alabilirsiniz. 

Çok doğal olarak bu hata için istemci tarafına bir exception bilgisi gönderilmiştir. Bu 

arada SQL tarafında neler olduğunuda bilmekte yarar vardır. Aynı 

süreç SQL Server Profilerüzerinden incelendiğinde ilk uygulamanın güncelleştirme işleminden 

hemen önce 81 numaları KitapID için bir Select sorgusu çalıştırıldığı sonrasında ise 
aşağıdakiSQL ifadesinin devreye girdiği görülür. 

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.13
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exec sp_executesql N'update [dbo].[Kitap] 

set [Ad] = @0, [Fiyat] = @1, [StokMiktari] = @2, [KategoriId] = @3 

where ((([KitapId] = @4) and ([Ad] = @5)) and ([Fiyat] = @6)) 

',N'@0 nvarchar(25),@1 decimal(19,4),@2 int,@3 int,@4 int,@5 nvarchar(25),@6 

decimal(19,4)',@0=N'Ado.Net Data Services 

Pro',@1=76.0000,@2=35,@3=1,@4=81,@5=N'Ado.Net Data Services Pro',@6=71.0000 

Dikkat edelim! Where ifadesinden sonra KitapID, Ad ve Fiyat alanları hesaba katılmıştır. Bunun 

en büyük nedeni EDM diagramında Concurrency Mode değeri Fixed olarak belirlenen 

özelliklerdir. Dolayısıyla bu Where kriteri bozulmadığından güncelleştirme işlemi yapılmıştır. Oysaki 

ikinci uygulama tuşa basılarak devam ettirildiğinde, Update sorgusunun çalıştırılmadığı onun 

yerine 81 nolu KitapID için bir Select sorgusunun işlediği görülür. Akabindede 

zaten ETag verilerindeki uyuşmazlık nedeni ile istemciye bir hata mesajı gönderilmektedir. Buraya 
kadar anlattıklarımızın özetini aşağıdaki tablo ile özetleyebiliriz. 

İşlem Açıklama (HTTP Trafiği ve SQL tarafı) 

Birinci Uygulama Çalışır. 

Kitap kitap81 = (from k in proxy.Kitap 

                                        where 

k.KitapId==81 

                                            select 

k).First<Kitap>(); 

HTTP Get Paketi Gönderilir.  

Select sorgusu 81 no için çalışır. 

Response bilgisi HTTP 200 Ok. 

ETag bilgisi "Ado.Net Data Services Pro, 

71.0000" 

İkinci Uygulama Çalışır. 

Kitap kitap81 = (from k in proxy.Kitap 

                                        where 

k.KitapId==81 

                                            select 

k).First<Kitap>(); 

HTTP Get Paketi Gönderilir.  

Select sorgusu 81 no için çalışır. 

Response bilgisi HTTP 200 Ok. 

ETag bilgisi "Ado.Net Data Services Pro, 

71.0000" 

Birinci Uygulamada Fiyat bilgisi güncellenir. 

Birinci Uygulamada SaveChanges metodu 

çalışır. 

HTTP Merge paketi gider. 

If-Match bilgisi "Ado.Net Data Services Pro, 

71.0000" dir. Karşılaştırma doğrudur. 

SQL tarafında Update sorgusu çalışır güncelleme 

yapılır. 

Response için ETag değeri  "Ado.Net Data 

Services Pro, 76.0000" olur. 

İkinci Uygulamada Fiyat bilgisi güncellenir. 

İkinci Uygulamada SaveChanges metodu 

çalışır. 

HTTP Merge paketi gider. 

If-Match bilgisi "Ado.Net Data Services Pro, 

71.0000" dir.  

SQL tarafında 81 için veriler istenir. 

If-Match bilgisindeki Fiyat verisi için uyuşmazlık 

vardır. 

HTTP/1.1 412 (Precondition Failed) gönderilir. 

Tabi işin bir de diğer şeklini ele almak gerekir. Yani Fixed değerlerini kullanmadığımız durum. 

Burada sadece servis tarafındaki EDM diagramında değişiklik yapmak yeterli olacaktır. Bir başka 

deyişle istemci tarafında, Concurrency modelinin değiştirildiğine dair bir servis güncellemesi 

yapılmasına gerek yoktur. Tabi böyle bir durumda her iki uygulamanın güncelleme işlemleride 
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geçerli olacaktır ve buna görede en son yazanın verisi tabloya yansıtılacaktır. Aynı örneği buna göre 

test ettiğimizde SQL tarafına giden Updatesorgularının aşağıdakine benzer olduğu görülmektedir. 

exec sp_executesql N'update [dbo].[Kitap] 

set [Ad] = @0, [Fiyat] = @1, [StokMiktari] = @2, [KategoriId] = @3 

where ([KitapId] = @4) 

',N'@0 nvarchar(25),@1 decimal(19,4),@2 int,@3 int,@4 int',@0=N'Ado.Net Data Services 

Pro',@1=88.0000,@2=35,@3=1,@4=81 

Dikkat edileceği üzere sadece Primary Key alanı hesaba katılmıştır. Yine Fiddler aracı ile istemci 

ve servis arasındaki HTTP trafiği incelendiğinde If-Match yada ETag gibi 

bilgilerinRequest veya Response Header' ları içerisinde yer almadığı görülür. Görüldüğü üzere 

senaryonun gerektirdiklerine göre servis tarafında Optimistic Concurrency modeli tercih edilebilir 

veya edilmez. Eğer bu model tercih edilirse istemci tarafındaki uygulamalarda mutlaka Exception 

kontrolünün yapılması gerekmektedir. Böylece geldik bir yazımızın daha sonuna. Bir sonraki 
yazımızda görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği indirmek için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Ado.Net Data Services Ders Notları - 5 (Custom 

LINQ Provider-CUD) ( 24.10.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Ado.Net Data Services konusu ile ilintili bir önceki ders notlarımızda, EDM(Entity Data 

Model) üzerinden CUD(CreateUpdateDelete) işlemlerinin nasıl yapılabileceğini incelemeye 

çalışmıştık. Ancak durum özel LINQ Provider kullanımı söz konusu olduğunda biraz daha 

karmaşıklaşmakta. Nitekim Custom LINQ Provider kullanılması halinde istemci tarafından 

gelen CUD taleplerine karşılık servis tarafında özel kodlamaların yapılması gerekiyor. Bu noktada 

ders notlarımız içerisinde belkide çoğumuzun korkup fazla bulaşmak istemediği bir konuya kısacada 
olsa değineceğimizi şimdiden ifade etmek isterim. Reflection(Yansıma) :) 

"Hayda brea nereden çıktı bu reflection" diyenelerimiz eminim ki vardır. Öyleyse kısaca bu kavramı 

hatırlamaya çalışalım. Reflection teknikleri ile çalışma zamanında(Runtime) .Net CLR tiplerine 

ait(ister kullanıcı tanımlı ister önceden tanımlanmış tipler) metadata bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında özellikleplug-in tabanlı uygulama geliştirmelerde, IDE tasarımlarında 

kullanılmaktadır. Hatta çalışma zamanında tiplere ait canlı nesne örneklerinin üretilip kullanılması 

bile mümkündür. Söz gelimi .Net Reflector gibi araçlar Reflection teknikleri yardımıyla 

geliştirilirler. Peki konunun Ado.Net Data Service' ler ile olan ilişkisi nedir? Neden bu tekniklere 
ihtiyaç vardır? 

 

Reflection tekniklerinin kalbinde Type isimli tip yer alır. Bu basit tipten yararlanarak 

çalışma zamanında herhangibir tipe ait bilgileri elde etmek, tiplere ait nesne örnekleri 

oluşturmak gibi işlemler yapılabilir. Bu basit işlemler ile plug-

in uygulamaları, Reflection gibi .Net Assembly' larının içeriğini gösteren programlar 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Concurrency.rar
http://www.red-gate.com/products/reflector/
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yazılabilir. Hatta IDEgeliştirmelerindede Reflection tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

Bu sorunun sorulmasını nedeni servis tarafında Custom LINQ Provider kullanılmasıdır. 

İstemciler CUD işlemleri için servis tarafına nesne verisi içeren HTTP paketleri gönderirler. Servis 

tarafında yer alan herhangibir LINQ Provider' ın bu nesne içeriklerini ilgili veri kaynaklarına 

eklemesi, çıkartması yada değiştirmesi için çalışma zamanının anlayabileceği belirli kurallara 

uyması gerekir. Böylece herhangibir Custom LINQ Provider alt yapısının CUD işlemlerini 

gerçekleştirebilmesi bir standart altına alınmış olunur. Öyleyse burada servis tarafında uyulması 

gereken bir kurallar dizisi söz konusudur. Bu kurallar öyle bir yapı içerisinde tanımlanmalıdırki .Net 

CLR' a özgü olmalıdır. İşte bu noktada nasıl bir tip olabilir sorusunu kendinize sormanız 

gerekmektedir? Interface(Arayüz). Bilindiği üzere bir arayüz, uygulandığı tipin uyması gereken 

kuralları belirtmektedir. Ancak bunun yanında çok biçimlilik özelliğine sahiptir ve bu nedenle 

çalışma zamanında kendisini implemente eden tiplere ait nesne örneklerini taşıyabilmektedir. 

Buda plug-in tabanlı mimarilerde önem arz eden bir konudur. Bu şimdiki senaryomuzda gerekli bir 
bilgi değildir belki ama arayüzlerin ne işe yaradığınıda anlatan güzel bir tanımlamadır. 

 

Interface(Arayüz) tipi sadece kendisini uyarlayan tiplerin uyması 

gereken üye(member) tanımlamalarını içerir. Bunun dışında iş 

yapan üyeler(members)içermez. Ayrıca polimorfik bir başka deyişle çok biçimliliğe 

destek verirler. Dolayısıyla bir arayüz tipini kullanarak çalışma zamanında kendisinden 

türeyen birden fazla nesneyi işaret etmek ve bunların hepsi için ortak işlemler yürütmek 

mümkündür. Nitekim bu ortak işlemler arayüz içerisinde tanımlanmış olup, arayüzü 

implemente eden tiplerde yazılma zorunluluğu bulunan ve farklı şekillerde uygulanabilen 

üyelerdir. (Bu noktada ah keşke şu C# derslerindeki temel konuları biraz daha 

araştırsaydım diyenleriniz olabilir. Vakit çok geç değil...) 

Bu anlatılanlardan özet olarak şu sonucu çıkartabiliriz. Ado.Net Data Service içerisinde 

kullanılan taşıyıcı varlık tipinin(Container Entity Type) CUD işlemleri için belirli kurallara 

uyması ve bu kuralları uygulaması gerekmektedir. Bu dayatma için .Net 

CLR içerisinde System.Data.Services isim alanında yer alan IUpdatable adlı bir interface tipi 

tanımlanmıştır. Bu arayüzün üye metodları ile CUD işlemleri için gerekli uyarlamaların yapılması 

istenir. Bakın henüz Reflection tekniklerinden birisini kullanmaktan bahsetmediğimizi belirtelim. 
Bunu bir nesneyi servis tarafında örneklerken kullanıyor olacağız. 

Şu anda neler hissetiğinizi biliyoru ve size hak veriyorum. Bu yazılanlar biraz sıkıcı. Aslında adım 

adım bir örneğe geçerek ilerlemekte yarar var. Gelin hiç vakit kaybetmeden birWCF 

Service uygulaması geliştirelim ve içerisinde Custom LINQ Provider kullanan bir Ado.Net Data 

Service öğesi oluşturalım. Bu amaçla açılan WCF Service uygulamasına sırasıyla aşağıdaki tipleri 

entegre etmemiz yeterli olacaktır. İlk olarak servis tarafındaki geliştirmelerimizin genel 
görünümüne sınıf diagramı görüntüsünden bir bakalım. 

Sınıf diagramı(Class Diagram); 
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Öncelikli olarak Entity tipimizi geliştirelim. Product isimli sınıfımız basit olarak bir ürüne ait Id, ad, 
fiyat, stok miktari gibi bilgileri taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. 

Product sınıfı; 

using System; 

using System.Linq; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    public class Product 

    { 

        public int ProductID { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public double ListPrice { get; set; } 

        public int UnitsInStcok { get; set; } 

    } 

} 

Product entity tipini içerisinde kullanan ve istemcilere sunan taşıyıcı tipimiz ise aşağıdaki gibidir. 

Yanlız burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta söz konusu tipin IUpdatablearayüzünü 
uygulamış olmasıdır. 
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ShopEntites sınıfı; 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Reflection; 

using System.Data.Services; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    // CUD işlemlerine destek vermesi amacıyla ShopEntities tipine IUpdatable arayüzü 

uyarlanmıştır. 

    public class ShopEntities 

        :IUpdatable 

    { 

        // Product tipinden listeyi tutacak generic koleksiyonumuz 

        static List<Product> _products; 

 

        // Static yapıcı metod(Constructor) içerisinde bir kereliğine _product koleksiyonu örnek 

veriler ile doldurulur. 

        static ShopEntities() 

        { 

            _products = new List<Product> 

                { 

                    new Product{ ProductID=1, Name="Dvd Player", ListPrice=100, UnitsInStcok=100}, 

                    new Product{ ProductID=2, Name="Mp3 Player 8 Gb", ListPrice=50, 

UnitsInStcok=150}, 

                    new Product{ ProductID=3, Name="15.4 inch LCD", ListPrice=190, 

UnitsInStcok=50}, 

                    new Product{ ProductID=4, Name="320 Gb Hdd", ListPrice=120, 

UnitsInStcok=200}, 

                    new Product{ ProductID=5, Name="1 Tb Hdd 3.5inch", ListPrice=250, 

UnitsInStcok=175} 

                }; 

        } 

 

        // İstemci tarafına sunulacak olan readonly(yanlız okunabilir) özellik 

        public IQueryable<Product> Products 

        { 

            get 

            { 

                // AsQueryable<> ile generic List koleksiyonunun sorgulanabilir olması sağlanır 

                return _products.AsQueryable<Product>(); 

            } 

        } 

 

        #region IUpdatable Members 

     

        // Yeni bir Product nesnesinin oluşturulması ve eklenmesi sırasında devreye girer 

        public object CreateResource(string containerName, string fullTypeName) 

        { 

            // Activator kullanılarak tipin full adından bir nesne oluşturulması sağlanır 

            var newProduct = Activator.CreateInstance(Type.GetType(fullTypeName)); 

            // Oluşturulan nesne örneği Product tipine dönüştürülerek _products isimli generic 

koleksiyona eklenir 

            _products.Add((Product)newProduct); 
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            // Eklenen yeni nesne örneği metoddan geriy döndürülür 

            return newProduct; 

        } 

 

        // Silme işlemi sırasında devreye giren metod 

        // Parametre olarak silinecek entity nesne örneği gelir 

        public void DeleteResource(object targetResource) 

        { 

            // Gelen nesne örneği Product tipine dönüştürülür ve _products isimli koleksiyondan 

Remove metodu ile çıkartılır 

            _products.Remove((Product)targetResource); 

        } 

 

        // Update(güncelleme) işlemi sırasında devreye giren metoddur. 

        public object GetResource(IQueryable query, string fullTypeName) 

        { 

            object r = null; 

            var numarator = query.GetEnumerator(); 

            while (numarator.MoveNext()) 

            { 

                if (numarator.Current != null) 

                { 

                    r = numarator.Current; 

                    break; 

                } 

            } 

            return r;  

        } 

 

        // gelen nesnenin belirtilen özelliğinin değerini geriye döndüren metoddur 

        public object GetValue(object targetResource, string propertyName) 

        { 

            var targetType = targetResource.GetType(); 

            PropertyInfo targetProperty = targetType.GetProperty(propertyName); 

            return targetProperty.GetValue(targetType, null); 

        } 

 

        // Gelen nesnenin ilgili özelliğine gelen değeri atayan metoddur. 

        // Bu metod veri ekleme ve güncelleştirme işlemleri sırasında ilgili nesne örneğinin her bir 

özelliği için çalışır 

        public void SetValue(object targetResource, string propertyName, object propertyValue) 

        { 

            Type targetType = targetResource.GetType(); 

            PropertyInfo targetProperty = targetType.GetProperty(propertyName); 

            targetProperty.SetValue(targetResource, propertyValue, null); 

        } 

 

        public object ResolveResource(object resource) 

        { 

            return resource; 

        } 

 

        // Değişikliklerin kaydedilmesini sağlayan metoddur. 

        // Söz konusu örnekte veriler bellek üzerinden tutulduğundan uygulanmasına gerek yoktur. 

        public void SaveChanges() 

        { 
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        } 

 

        public void RemoveReferenceFromCollection(object targetResource, string propertyName, 

object resourceToBeRemoved) 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        } 

 

        public object ResetResource(object resource) 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        }  

 

        public void SetReference(object targetResource, string propertyName, object 

propertyValue) 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        } 

 

        public void AddReferenceToCollection(object targetResource, string propertyName, object 

resourceToBeAdded) 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        } 

 

        public void ClearChanges() 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Woooww! Evet biraz korkutucu bir implemantasyon. Ama en 

azından Custom Membership Provider yazarkenki kadar korkutucu değil :) Aslında tüm 

arayüzün uyarlamasını gerçekleştirmiş değiliz. Nitekim söz konusu örnekte kullanılan Product tipi 

içerisinde herhangibir navigasyon özelliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan sadece CUD işlemleri 

için gerekli temel metodların uygulandığını ifade edebiliriz. Herşeyden 

önce CreateResource metoduna dikkat etmemiz gerekiyor. Notlarımızın başında belirtmiş 

olduğumuz gibi Reflectiontekniklerinin burada iyi bir kullanımını görüyoruz. Nitekim ilk olarak 

parametre olarak gelen string ifadeden yararlanılarak bir nesne örneği oluşturuluyor ki bu 

noktada .Net Remotinggünlerinden hatırlayacağımız meşhur Activator sınıfı kullanılmakta. 

Yine GetValue ve SetValue metodları içerisinde parametre olarak gelen bilgilerden yararlanılarak 

bir özellik değerinin set edilmesi veya elde edilmesi işlemlerinde Reflection teknikleri kullanılıyor. 

Tabi bizim odaklanmak istediğimiz nokta Ado.Net Data 

Service içerisinde Custom LINQ Providerkullanılması halinde CUD işlemlerinin nasıl 

gerçekleşeceği. Buraya kadar yaptıklarımız ile işin zor kısmını az da olsa aştık. Şimdi 

aşağıdaki svc içeriğine sahipAdo.Net Data Service öğesinide WCF projemize ekleyelim. 

using System; 

using System.Data.Services; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel.Web; 

using ServerApp; 
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public class ShopServices  

     : DataService<ShopEntities> 

{  

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All); 

    } 

} 

CUD işlemeri gerçekleştireceğimiz için SetEntitySetAccessRule metodu içerisinde All sabit 

değerini kullanıyoruz. Artık istemci tarafını ve istemci için gerekli test kodlarını yazabiliriz. Her 

zamanki gibi basit bir Console uygulaması işimizi görecektir. Elbette 

servisimizide Add Service Reference seçeneği ile istemci uygulamaya eklememiz gerekiyor. 

İstemci tarafında yapılan servis ekleme işlemi sonrasında aşağıdaki sınıf diagramında görülen tipler 
oluşacaktır. 

 

Daha önceki ders notlarımızdan da hatırlayabileceğimiz gibi, veri ekleme işlemleri 

için AddToProducts metodu oluşturulmuştur. Bunun 

dışında DataServiceContext üzerindenUpdateObject, DeleteObject metodlarınıda kullanıyor 
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olacağız. Nitekim bu metodlar ile, silme ve güncelleme operasyonları gerçekleştirilecektir. İstemci 

uygulamamızın kod içeriği ise örnek olarak aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

İstemci uygulama kodları; 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

using ClientApp.ShopServiceReference; 

 

// Not: Kod içerisinde Exception kontrolleri yapılmamıştır 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ShopEntities proxy = new ShopEntities(new 

Uri("http://buraksenyurt:1000/ServerApp/ShopServices.svc")); 

 

            // Yeni bir Product nesne örneği oluşturulur 

            Product newProduct = new Product 

                { 

                    ProductID = 6, 

                    Name = "HP Mouse", 

                    ListPrice = 12, 

                    UnitsInStcok = 100 

                }; 

 

            // Nesne örneği eklenir 

            proxy.AddToProducts(newProduct); 

 

            // Ekleme operasyonu servis tarafına gönderilir 

            proxy.SaveChanges(); 

 

            // ProductID değeri 2 olan Product nesnesi istenir. 

            var prd = (from p in proxy.Products 

                            where p.ProductID==2 

                            select p).First<Product>(); 

 

            // Bazı özelliklerin değerleri sembolik olarak değiştirilir 

            prd.ListPrice += 10; 

            prd.UnitsInStcok += 15; 

            // Nesne güncellemesi yapılır 

            proxy.UpdateObject(prd); 

 

            // Update operasyonu servis tarafına gönderilir 

            proxy.SaveChanges(); 

 

            // Silme işlemine örnek olması için son eklenen Product istenir 

            var lastPrd = (from p in proxy.Products 

                                where p.ProductID == newProduct.ProductID 

                                select p).First<Product>(); 

         

            // Nesne silinmesi yapılır 

            proxy.DeleteObject(lastPrd); 
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            // Delete operasyonu servis tarafına gönderilir 

            proxy.SaveChanges();         

        } 

    } 

} 

Örnekte ilk olarak bir Product nesne örneği oluşturulmakta ve sonra AddToProducts metodu ile 

ilave edilmektedir. Tabiki bu ekleme işleminin servis tarafına gönderilmesi 

için, SaveChangesmetodunun çağırılması gerekir. Güncelleme işlemi için UpdateObject metodu 

kullanılmaktadır. Silme işlemi içinse DeleteObject metodu. Elbette her iki 

işleminde HTTP paketleri içerisine gömülerek servis tarafına gönderilmesi 

için SaveChanges metodu çağırılmalıdır. İstemci uygulama bu haliyle çalıştırıldığında herhangibir 

sorun olmadan işlemlerin gerçekleştiği görülür. (Ancak siz bu uygulamayı test ederken 

mutlaka Debug modda çalıştırın ve küçük bir tavsiye; WCF tarafındaki debug işlemleri için hem 
servis hemde istemci uygulamayı debug modda çalıştırmalısınız.) 

Uygulama test edilirken eğer SaveChanges metodlarında breakpoint' ler ile ilerlenir ve arka 

planda Fiddler gibi bir Http Debugging Proxy aracı kullanılırsa uygulamanın tamamının çalışması 

sonrasında aşağıdaki sonuçların elde edildiği görülür. 

 

Fiddler aracı basit bir HTTP Debugging Proxy uygulamasıdır 

ve IIS üzerinde 80 numaralı porta gelen ve giden tüm HTTP paketlerini izleyebilmenizi, 

içeriğini görebilmenizi sağlar. Lakin Asp.Net Development Server ile kullanımında bazı 

ön ayarlar yapılması gerekmektedir. Fiddler aracının kullanımı Ado.Net Data Services' 

lerde BatchProcessing işlemlerinin ele alındığı görsel dersimizde incelenmiştir. 

HTTP Paketlerinin Fiddler aracı üzerinden incelenmesi; 

 

Bu durumu biraz analiz edelim. İlk olarak yeni bir Product ekleniyor. Bu ekleme işlemi istemci 

tarafında yapılan SaveChanges metodu çağrısı sonrasında, servis tarafına bir HTTPpaketi olarak 

gidiyor ki bu POST metoduna göre hazırlanmış bir pakettir. Yine Fiddler yardımıyla paketin 
içeriğinin aşağıdaki gibi olduğu görülebilir. 

http://www.fiddlertool.com/fiddler/
http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=121
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Header içeriği; 

 

Paket içeriği; 

 

Sonrasında ise bir HTTP Get talebi gelmektedir. Nitekim kod içerisinde güncelleme örneği 

için, ProductID değeri 2 olan ürün bilgisi istenmiştir. Bunun sonucu olarak tabiki istemci tarafına 
da bir içerik gönderilmektedir. Yine Fiddler aracı yardımıyla bu içeriğe bakılabilir. 
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ProductId değeri 2 olan ürünün istemci tarafına çekilmesinin ardından bir güncelleme işlemi 

gerçekleştirilir. Koda dikkat edecek olursak bu işlemler için UpdateObject ve 

ardından SaveChanges metodları çağırılmaktadır. SaveChanges metodu bu kez istemciden servis 

tarafına HTTP Merge paketi gönderir ve bu paket içerisinde güncelleştirilen yeni değerler yer alır. 
Buna göre servise gelen Request paketinin Header içeriği aşağıdaki gibidir. 

 

Paket ile gönderilen bilgiler ise yine Fiddler aracı ile görülebilir. 
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Son olarak silme operasyonunda önce silinmek istenen veri servis tarafından talep edilmiştir. Bu 

noktada yine bir HTTP Get çağrısı gerçekleşir. Bu işlemden sonra istemci 

kodlarındaDeleteObject ve ardından yine SaveChanges metodları 

çağırılmıştır. SaveChanges çağrısı sonrasında ise bu kez bir HTTP Delete talebi istemciden servis 
tarafına doğru gönderilecektir. 

 

Arka planda HTTP paketlerinde neler gittiğini gördük. Burada Fiddler aracına çoğunuzun aşık 

olduğunu hisseder gibiyim. Aynı SQL Server Profiler gibi son derece başarılı bir izleme aracı. 

Gelelim kod tarafındaki metod işleyişlerine. Söz gelimi veri ekleme işlemi sırasında istemci 

tarafında AddToProducts ve SaveChanges metodlarını kullanıyoruz. Peki ya servis tarafında 

uyguladığımız IUpdatable arayüzüne ait hangi metodlar devreye giriyor. Bu durumu analiz etmek 

için Debug modda biraz dolaşmam gerektiğini ifade etmek isterim. Sonunda aşağıdaki sonuçlara 

ulaşabildim. Tabi söz konusu süreçler yukarıdaki geliştirdiğimiz örneğe göre işlemektedir. 

Insert işlemine ait süreç; 
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İstemci tarafında ilk olarak AddTo[EntityName](örneğin AddToProducts) metodu çağırılır. 

Sonrasında ise SaveChanges metodu yürütülür. SaveChanges metodu insertişlemi için 

gerekli HTTP paketinin Post metoduna göre servis tarafına gönderilmesinde rol oynar. Bunun 

karşılığında servis tarafında 

sırasıyla CreateResource, SetValue,SaveChanges ve ResolveResource metodları 

çağırılır. CreateResource metodu ile HTTP paketinde gelen istekte yer alan tipin, çalışma 

zamanında oluşturulması ve ilgili veri kaynağına eklenmesi işlemleri 

gerçekleştirilir. SetValue metodu ise oluşturulan tipin her özelliği için çalışır. Bir başka deyişle 

özelliklerin değerlerinin verilmesinde devreye girer. Örnekte veriler bellekteki koleksiyonlarda 

tutulduğu için geri dönüş değeri olmayan ve parametre almayan SaveChanges metodu içerisinde 
herhangibir işlem yapılmamıştır. 

Update işlemine ait süreç; 
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İstemci tarafında bu kez öncelikli olarak UpdateObject ve sonrasında SaveChanges metodları 

çağırılır. Servis tarafında ise öncelikli olarak güncellenecek verinin elde edilmesi 

için GetResource metodu devreye girer. Insert sürecine benzer bir şekilde SetValue metodu 

güncellenecek özellikler için tek tek çalışır ve yine 

sırasıyla SaveChanges,ResolveResource metodları devreye girer. 

Delete işlemine ait süreç; 

 

Silme işleminde istemci tarafında sırasıyla DeleteObject ve SaveChanges metodları çalışır. 

Bunun karşılığında Delete metodunu içeren bir HTTP paketi servis tarafına gönderilir. Servis 
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tarafında ise yine silinmek istenen verinin elde edilmesi için GetResource metodu ilk olarak 

devreye girer. Sonrasında ise DeleteResource ile bu verinin kaynaktan çıkartılması sağlanır. 

Örnekte bir koleksiyon kullanıldığından bu basit bir Remove işleminden öte değildir. Son olarak 
yine SaveChanges ve ResolveResource metodları çağırılır. 

Görüldüğü üzere kendi geliştirdiğimiz Custom LINQ Provider' ların kullanıldığı senaryolarda en 

kritik nokta IUpdatable arayüzünün kullanılmasıdır. Bu arayüzün yazımızda kullanılan örnek 

implemantasyonu ile basit CUD işlemleri gerçekeştirilebilir. Böylece geldik Ado.Net Data Service' 

ler ile ilişkili bir ders notumuzun daha sonuna. Bir sonraki yazımızda görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Örneği indirmek için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Ado.Net Data Services Ders Notları - 4 (CUD 

Operasyonları) ( 16.10.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Ders notlarımızı tutmaya devam ediyoruz. Bu gün Ado.Net Data Service' ler yardımıyla 

istemcilerden veri ekleme(Insert), silme(Delete) ve güncelleme(Update) işlemlerinin nasıl 

yapılabileceğini incelemeye karar verdim. Tabiki Ado.Net Data Services konusu halen 

daha Astoria kod adıyla anılmakta. Dolayısıyla zaman içerisinde uygulanan metod adlarında ve 

kullanılış biçimlerinde değişiklikler olması muhtemel. Yine şu an itibariyle neler yapabileceğimize 

bakmakta yarar var nitekim bir WCF fanatiği olarak Ado.Net Data Services açılımı beni son 

derece heyecanlandırıyor. Bu kadar laf salatasından sonra kısaca konuya girmeye ve basit bir örnek 
geliştirmeye ne dersiniz? 

Ado.Net Data Service operasyonlarına yapılan istemci çağrılarının HTTP bazlı olduklarını 

ve GET,POST,PUT,DELETE gibi metodlara göre uygulandıklarını biliyoruz. İstemci tarafından 

servis operasyonlarına doğru eklenmek, silinmek veya güncellenmek amacıyla gönderilen verilerin 

çoğunluğuda POST metoduna uygun olacak şekilde paketlenmektedir. Ancak elbetteki istemci 

tarafında bu paketin manuel olarak hazırlanması gibi işlemler ile uğraşmamıza gerek yoktur. 

Nitekim istemci tarafında oluşturulan servis örneğine ait üye metodlar yardımıyla bu paketlerin 

otomatik olarak hazırlanması, gönderilmesi sağlanabilmektedir. Her zamanki gibi adım adım 
ilerleyeceğimiz bir örnek konuyu pekiştirmek açısından çok daha yararlı olacaktır. 

İlk olarak veritabanı üzerindeki hazırlıklarımızı yapalım. Örneğimizde Azon isimli(Benim 

seminerlerimi takip edenler bu isimdeki hayali şirketi hatırlayacaktır :) ) bir veritabanını ve bunun 

üzerinde yer alan Kategori ve Kitap isimli tabloları kullanıyor olacağız. Şimdi hiç vakit 

kaybetmeden aşağıdaki SQL Script' ini SQL Management Studio üzerinde çalıştırabilir ve örnek 
veritabanı, tablo ve test verilerinin eklenmesini sağlayabilirsiniz. 

--Test veritabanı oluşturulur 

Create Database Azon 

GO 

 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingIUpdatable.rar
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--Test veritabanını kullan 

Use Azon 

GO 

 

-- Kategori tablosu oluşturulur 

Create Table Kategori 

( 

    KategoriId int identity(1,1) not null, 

    Ad nvarchar(20) not null, 

    Constraint Pk_Kategori Primary Key(KategoriId) 

) 

GO 

 

--Kategori tablosu için test verileri girilir 

Insert into Kategori (Ad) Values ('Programlama'); 

Insert into Kategori (Ad) Values ('SOA Çözümleri'); 

Insert into Kategori (Ad) Values ('Web Programlama'); 

 

--Kitap tablosu oluşturulur 

Create Table Kitap 

( 

    KitapId int Identity(1,1) not null, 

    Ad nvarchar(50) not null, 

    Fiyat money not null, 

    StokMiktari int not null, 

    KategoriId int not null, 

    Constraint Pk_Kitap Primary Key(KitapId)  

) 

GO 

 

--Kitap tablosu için test verileri eklenir 

Insert into Kitap (Ad,Fiyat,StokMiktari,KategoriId) Values ('Her Yönüyle C#',50,100,1); 

Insert into Kitap (Ad,Fiyat,StokMiktari,KategoriId) Values ('Essential C# 3.0',80,25,1); 

Insert into Kitap (Ad,Fiyat,StokMiktari,KategoriId) Values ('Programming WCF',75,120,2); 

Insert into Kitap (Ad,Fiyat,StokMiktari,KategoriId) Values ('SOA For Dummies',35,45,2); 

Insert into Kitap (Ad,Fiyat,StokMiktari,KategoriId) Values ('Asp.Net 3.5 Step By Step',70,80,3); 

 

--Relation Oluşturulur 

ALTER TABLE Kitap WITH CHECK ADD CONSTRAINT FK_Kitap_Kategori FOREIGN KEY(KategoriId) 

REFERENCES Kategori (KategoriId) 

GO 

 

ALTER TABLE Kitap CHECK CONSTRAINT FK_Kitap_Kategori 

GO 

Kategori ve Kitap tabloları yine bir birlerine bağlı kümeler olarak tasarlanmıştır. Böylece 

bir Kategori ve buna bağlı Kitap satırlarının Entity örnekleri üzerinden eklenmesinin analizi için 

gerekli ortam hazırlanmış olur. Her iki tablo arasındaki ilişkinin veritabanı üzerinde tanımlanmış 

olmasıda son derece önemlidir. Nitekim bu tanımla yapılmadığı takdirde EDM(Entity Data 

Model) içerisinde oluşturulan Entity tipleri arasındada bir Association en azından otomatik olarak 

oluşmayacaktır. Sıradaki aşamada servisimiz için gerekli host uygulamanın yazılması 

gerekmektedir. Ado.Net Data Service' leri bu ana kadarki ders notlarımızda sürekli 

olarak WCF Service şablonları üzerinde tuttuk. Şimdilik geleneği bozmuyoruz. Yine işlerimizi 

kolaylaştırması açısından EDM katmanını kullanıyor olacağız. Daha önceki ders notlarımızda ve 

görsel derslerimizde bu konuya değindiğimiz için tekrar etmeyeceğiz ancak oluşan EDM modelinin 

aşağıdakine benzer olması gerektiğinide hemen vurgulayalım.(Bu aşamayı tamamlarken önceki 
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ders notları veya görsel derslere bakmadan ilerlemeye çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. 

Bildiğiniz gibi pratik mükemmelleştirir.) 

 

KitapServisi olarak isimlendirdiğimiz svc dosyasına ait kod içeriği ise aşağıdaki gibi olmalıdır. 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Data.Services; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Collections.Generic; 

using AzonModel; 

 

public class KitapServisi  

    : DataService<AzonEntities> 

{  

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All);  

    } 

} 

Tahmin edileceği üzere AzonEntites isimli taşıyıcı tip içerisindeki tüm Entity tipleri tüm haklar ile 

istemcilere açılmaktadır. Burada varsayılan olarak bulunan AllRead değerini kullanamayız. Nitekim 

verilerin eklenmesi, güncellenmesi ve silinmesi operasyonları için izin verilmesi gerekir. Burada 

kolaya kaçarak All enum sabiti değerini kullandık. Bu adıma kadar geldikten sonra yapmamız 

gereken ilk iş servisin çalışıp çalışmadığını test etmek olmalıdır. Bu amaçla servisin herhangibir 

tarayıcıda açılması yeterlidir. Eğer bir sorun yoksa aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir çıktının 
elde edilmesi gerekir. 
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Sıradaki adımımızda istemci uygulamanın oluşturulması ve servis referansının eklenmesi yer 

almaktadır. Yine çok sevineceğiniz ve yazarken büyük keyif alacağınız birConsole Application :) 

geliştiriyor olacağız. Console uygulamamıza aynı solution içerisinde oluşturduğumuz Ado.Net 

Data Service örneğini ise Add Service Reference seçeneği ile ekleyeceğiz. Aynen aşağıdaki 
ekran görüntüsünde olduğu gibi. 

 

Bu işlemin ardından solution içeriğinin aşağıdakine benzer olmasını bekleyebiliriz. 
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Artık birazda kod yazalım. İlk kod örneğinde toplu bir insert işleminide gerçekleştiriyor olacağız. 

İlk önce bir Kategori örneğini oluşturup istemci tarafındaki Entity nesnesine ilave edecek ve bu 

değişikliği veritabanına doğru göndereceğiz. Sonrasında ise bu Kategori altında 
olacak Kitap nesnelerini örneklerinin değerlerini veri tabanına göndereceğiz. İşte kodlarımız; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using ClientApp.AzonSpace; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Proxy nesnesi örneklenir 

            AzonEntities proxy = new AzonEntities(new 

Uri("http://localhost:1630/HostApp/KitapServisi.svc")); 

 

            // Yeni bir kategori nesnesi örneklenir 

            Kategori windowsClient = new Kategori { Ad = "Windows Programlama" }; 

 

            // Oluşturulan Kategori nesne örneği bellek üzerindeki Entity örneğine ilave edilir 

            proxy.AddToKategori(windowsClient); 

            // Yeni kategorinin veritabanındaki tabloya eklenmesi için SaveChanges metodu çağırılır. 

            // (Bu noktada SaveChanges çağırılması şart değildir. Bu sadece KategoriId' nin tablodan 

elde edilmesini sağlamada rol oynamaktadır) 

            proxy.SaveChanges(); 

            Console.WriteLine("{0} ID si ile {1} Kategorisi 

eklendi",windowsClient.KategoriId.ToString(),windowsClient.Ad); 

 

            // Generic bir List koleksiyonunda tutulacak şekilde Kitap nesne örnekleri oluşturulur. 

            List<Kitap> kitaplar = new List<Kitap>() 
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                { 

                    new Kitap { Ad = "Windows Form 2.0 Programming", Fiyat = 90, StokMiktari = 10 }, 

                    new Kitap { Ad = "Pro WPF", Fiyat = 75, StokMiktari = 12 }, 

                    new Kitap { Ad = "Core Windows Programming", Fiyat = 90, StokMiktari = 16 } 

                }; 

 

            // Tüm kitaplar dolaşılır 

            foreach (Kitap k in kitaplar) 

            { 

                // Her bir Kitap nesne örneği ilgili Entity örneğine ilave edilir. 

                proxy.AddToKitap(k);  

                // O andaki kitap ile yukarıda oluşturulan Kategori arasındaki ilişki kurulur 

                proxy.AddLink(windowsClient, "Kitap", k); 

            } 

 

            // Değişiklikler veritabanına gönderilir 

            // Batch enum sabit değeri ile tüm isteklerin tek bir HTTP paketinde gönderilmesi sağlanır 

            proxy.SaveChanges(System.Data.Services.Client.SaveChangesOptions.Batch); 

 

            // Eklenen kategori servis tarafından talep edilir 

            var eklenenKategori = (from k in proxy.Kategori 

                                            where k.KategoriId == windowsClient.KategoriId 

                                            select k).First(); 

            // Elde edilen kategoriye ait kitap bilgilerinin yüklenmesi istenir 

            proxy.LoadProperty(eklenenKategori, "Kitap"); 

     

            Console.WriteLine("\n{0} kategorisine eklenen kitaplar\n",eklenenKategori.Ad); 

            // Eklenen kategoriye bağlı kitaplar listelenir 

            foreach (Kitap k in eklenenKategori.Kitap) 

            {  

                Console.WriteLine("{0} {1} {2} 

{3}",k.KitapId.ToString(),k.Ad,k.StokMiktari.ToString(),k.Fiyat.ToString("C2")); 

            } 

        } 

    } 

} 

Kodlarda özellikle üzerinde durmamız gereken nokta bir Entity nesne örneğinin oluşturulması 

sonrasında kullanılan AddTo[EntityAdı], AddLink ve SaveChanges isimli 

metodlardır.AddTo[EntityAdı] metodları, servis referansının eklenmesi sırasında istemci tarafında 

oluşturulan Entity tiplerinin her birisi için service tipine eklenir. Söz 

gelimi Kitap içinAddToKitap, Kategori içinse AddToKategori. Bunu sınıf diagramındanda 
görebiliriz. 
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AddTo[EntityAdı] metodları parametre olarak aldıkları Entity nesne örneklerini taşıyıcı servis 

tipinin takip etmesinde rol oynarlar. Aslında kendi içlerinde AdoToObject metodunu 

çağırmaktadırlar. Bu izleme işlemi aslında SaveChanges metodu için önem arz etmektedir. 

Nitekim eklenen, silinen veya güncellenen nesne değerlerinin veritabanına doğru yansıtılması 

işlemini gerçekleştirmektedir. Bu noktada durup kodu debug ederek ilerlemenizi öneririm. 

Özellikle SaveChanges metodu çağırılmadan önce proxy nesne örneği 

içerisinde Kategori veya Kitap özellikleri içeriği ile SaveChanges çağrısı sonrası içeriklere 

bakıldığında durum daha net bir şekilde görülebilir. Söz gelimi ben testleri yaparken aşağıdaki 
sonuçları elde ettim. 

SaveChanges çağrısı öncesi; 
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SaveChanges çağrısı sonrası; 
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SaveChanges metodunun çağırılması sırasında 

birde System.Data.Services.Client.SaveChangesOptions.Batch enum sabiti değeri 

kullanılmıştır. Bu değer ile birden fazlaHTTP paketinin yerine tüm isteğin tek bir HTTP paketi 

içerisinde gönderilmesi sağlanabilmektedir bu servis ile istemci arasındaki trafik akışının 

yoğunluğunu azaltıcı bir etkendir.(Bu konu ile ilişkili olarak(Batching) bir görsel ders hazırlıyor 
olacağım.) 

Tabi SaveChanges çağrısı sırasında sunucu tarafındaki veri kaynağı üzerindede bir 

takım SQL sorgu ifadeleri çalışacaktır. Burada SQL Server Profiler aracının kullanmanızı şiddetle 

tavsiye ederim. Örneğin veri ekleme testleri sırasında benim yakaladığım örnek sql ifadeleri 
aşağıdaki gibi olumuştur. 

-- Kategori için Insert çağrısı 

exec sp_executesql N'insert [dbo].[Kategori]([Ad]) 

values (@0) 

select [KategoriId] 

from [dbo].[Kategori] 

where @@ROWCOUNT > 0 and [KategoriId] = scope_identity()',N'@0 

nvarchar(19)',@0=N'Windows Programlama' 

-- İlk Kitap için Insert çağrısı 

exec sp_executesql N'insert [dbo].[Kitap]([Ad], [Fiyat], [StokMiktari], [KategoriId]) 

values (@0, @1, @2, @3) 
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select [KitapId] 

from [dbo].[Kitap] 

where @@ROWCOUNT > 0 and [KitapId] = scope_identity()',N'@0 nvarchar(28),@1 

decimal(19,4),@2 int,@3 int',@0=N'Windows Form 2.0 
Programming',@1=90.0000,@2=10,@3=27 

-- İkinci kitap için Insert çağrısı 

exec sp_executesql N'insert [dbo].[Kitap]([Ad], [Fiyat], [StokMiktari], [KategoriId]) 

values (@0, @1, @2, @3) 

select [KitapId] 

from [dbo].[Kitap] 

where @@ROWCOUNT > 0 and [KitapId] = scope_identity()',N'@0 nvarchar(7),@1 
decimal(19,4),@2 int,@3 int',@0=N'Pro WPF',@1=75.0000,@2=12,@3=27 

-- Üçüncü kitap için Insert çağrısı 

exec sp_executesql N'insert [dbo].[Kitap]([Ad], [Fiyat], [StokMiktari], [KategoriId]) 

values (@0, @1, @2, @3) 

select [KitapId] 

from [dbo].[Kitap] 

where @@ROWCOUNT > 0 and [KitapId] = scope_identity()',N'@0 nvarchar(24),@1 

decimal(19,4),@2 int,@3 int',@0=N'Core Windows Programming',@1=90.0000,@2=16,@3=27 

İlk kodda dikkat çekici noktalardan biriside Kategori nesne örneği eklendikten sonra Kitap nesne 

örneklerinden oluşan bir koleksiyonun nasıl ilave edildiğidir. Burada döngü içerisinde 

çağırılan AddToKitap metodu haricinde AddLink isimli bir fonksiyon yer almaktadır. Bu metod, o 

anki Kitap nesne örneğinin hangi Kategori' ye bağlı olacağının belirlenmesinde rol oynamaktadır. 

Bu sebepten dolayıda kodun SQL tarafındaki üretiminde 3 Kitap için 

çalıştırılan Insert sorgularında KategoriID değerleri otomatik olarak set 

edilmiştir. AddLinkmetodu çağırılmadığı takdirde bu ilişkinin sağlanması mümkün olmamaktadır. 
İlk örnek kodumuzu tamamlamış bulunuyor. İşte testler sırasında oluşan örnek bir ekran çıktısı. 

 

Sırada güncelleştirme işlemleri var. Bu amaçla aşağıdaki örnek kod satırlarını göz önüne alabiliriz; 

// Güncellenecek veri kümesi çekilir. 

// Örneğin KategoriId değeri 1 olan Kitaplar çekilir 

var tumKitaplar = from k in proxy.Kitap 

                            where k.Kategori.KategoriId==1 

                            select k; 

 

// Elde edilen sonuç kümesindeki her bir Kitap nesne örneği üzerinde basit bir güncelleştirme yapılır 

foreach (Kitap k in tumKitaplar) 

{ 

    Console.WriteLine("Güncelleştirme öncesi {0} için Fiyat {1}",k.Ad,k.Fiyat.ToString("C2")); 

    k.Fiyat += 10; 

    // Yapılan güncellemeler entity üzerinde onaylanır 

    proxy.UpdateObject(k); 
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} 

// Değişiklikler veritabanına gönderilir 

proxy.SaveChanges(); 

 

// Sonuçları test etmek için servis tarafından 1 numaralı kategoriye bağlı kitaplar tekrar istenir 

Console.WriteLine("\nDeğişiklikler Sonrası Liste\n"); 

var kategori1Kitaplari = from k in proxy.Kitap 

                                        where k.Kategori.KategoriId == 1 

                                            select k; 

// Her bir kitabın bilgisi ekrana yazdırılır 

foreach (Kitap k in tumKitaplar) 

{ 

    Console.WriteLine("Güncelleştirme öncesi {0} için Fiyat {1}", k.Ad, k.Fiyat.ToString("C2")); 

} 

Bu kod parçasında örnek olarak KategoriId değeri 1 olan Kategoriye bağlı Kitap nesnelerinin 

fiyatlarının 10 birim arttırılması sağlanmaktadır. Bizim için bu kod parçasında dikkat edilmesi 

gereken fonksiyonellikler UpdateObject ve 

yine SaveChanges metodlarıdır. SaveChanges metodu SQL tarafında aşağıdaki sorgu ifadelerinin 

oluşmasına neden olur. 

-- İki Update yakalanır. Nitekim 1 numaralı kategoride sadece iki Kitap vardır. 

exec sp_executesql N'update [dbo].[Kitap] 

set [Ad] = @0, [Fiyat] = @1, [StokMiktari] = @2 

where ([KitapId] = @3) 

',N'@0 nvarchar(14),@1 decimal(19,4),@2 int,@3 int',@0=N'Her Yönüyle 

C#',@1=90.0000,@2=100,@3=1 

 

exec sp_executesql N'update [dbo].[Kitap] 

set [Ad] = @0, [Fiyat] = @1, [StokMiktari] = @2 

where ([KitapId] = @3) 

',N'@0 nvarchar(16),@1 decimal(19,4),@2 int,@3 int',@0=N'Essential C# 

3.0',@1=120.0000,@2=25,@3=2 

Burada iki adet Update sorgusunun oluşturulması son derece doğaldır. 

Nitekim 1 numaralı Kategori' ye bağlı sadece iki adet Kitap bulunmaktadır. Kodun çalıştırılması 

sonrasında ise programın ekran görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Burada hemen bir test yapmanızı öneririm. 

İlk Console.WriteLine çağrısını UpdateObject metodunun sonrasına koyduğunuz 

takdirde Kitap nesne örneklerinin değerlerinin anında güncellenip güncellenmediğini(Entity 
tarafında) analiz edebilirsiniz. 

Son olarak basit bir silme operasyonu işlemini ele alıyor olacağız. Bu son kod parçasındaki 

amacımız bir Kategori ve buna bağlı Kitap verilerinin silinmesini sağlamak. İşte örnek kod 

parçamız; 
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// Önce kullanıcıya Kategori listesi sunulur 

Console.WriteLine("\nSilme Operasyonu\n"); 

var kategoriler = from k in proxy.Kategori 

                        select k; 

foreach (Kategori kategori in kategoriler) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} {1}",kategori.KategoriId.ToString(),kategori.Ad); 

} 

// Kullanıcıdan silmek istediği kategorinin KategoriId değeri istenir 

Console.WriteLine("Silmek istediğini kategori id' yi seçin"); 

int secilenKategoriId; 

 

// Eğer ekrandan alınan değer Int32' ye Parse edilebilirse 

if (Int32.TryParse(Console.ReadLine(),out secilenKategoriId)) 

{ 

    Kategori secilenKategori = null; 

    try 

    { 

        // Ekrandan girilen ID değerine ait Kategori nesne örneği talep edilir 

        secilenKategori = (from k in proxy.Kategori 

                                        where k.KategoriId == secilenKategoriId 

                                            select k).First<Kategori>(); 

 

        // Önce bu Kategorinin KategoriId değerine sahip Kitap listesi alınır 

        var kitapListesi = from k in proxy.Kitap 

                                        where k.Kategori.KategoriId == secilenKategoriId 

                                            select k; 

        // Elde edilen her bir Kitap nesne örneği DeleteObject metodu ile çıkartılır 

        foreach (Kitap kitap in kitapListesi) 

        { 

            proxy.DeleteObject(kitap); 

            Console.WriteLine("{0} çıkartılacak",kitap.Ad); 

        } 

 

        // Son olarak seçilmiş olan Kategori nesnesi çıkartılır 

        proxy.DeleteObject(secilenKategori); 

        Console.WriteLine("{0} kategorisi çıkartılacak", secilenKategori.Ad); 

     

        // Değişikliklerin veri kaynağı üzerinde de yapılması için SaveChanges metodu çağırılır. 

        proxy.SaveChanges(System.Data.Services.Client.SaveChangesOptions.Batch); 

        Console.WriteLine("Değişiklikler gönderildi..."); 

    } 

    catch 

    { 

    } 

} 

Kodda öncelikli olarak kullanıcıya var olan Kategori listesi gösterilir ve silmek 

istediği Kategoriye ait KategoriId değerini girmesi istenir. Bunun sonrasında söz 

konusu Kategori ve buna bağlı Kitaplar bulunur. Önce Kitap nesne örnekleri tek 

tek DeleteObject metodu ile çıkartılmak üzere işaretlenir. Sonrasında ise aynı işlem 

seçilen Kategori için yapılır. Son olarak tüm işlemlerin SaveChanges metodu ile veritabanına 

gönderilmesi sağlanır. Bu noktada SQL tarafında oluşturulan sorgu ifadeleri aşağıdakilere benzer 
olacaktır. (Bu ifadelerin yakalanması için SQL Server Profiler aracını kullandığımızı hatırlayalım) 

-- 43 nolu KategoriId değerine sahip Kitap verileri silinir 
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exec sp_executesql N'delete [dbo].[Kitap] 

where (([KitapId] = @0) and ([KategoriId] = @1))',N'@0 int,@1 int',@0=75,@1=43 

 

exec sp_executesql N'delete [dbo].[Kitap] 

where (([KitapId] = @0) and ([KategoriId] = @1))',N'@0 int,@1 int',@0=76,@1=43 

 

exec sp_executesql N'delete [dbo].[Kitap] 

where (([KitapId] = @0) and ([KategoriId] = @1))',N'@0 int,@1 int',@0=77,@1=43 

 

-- 43 nolu KategoriId değerine sahip Kategori silinir 

exec sp_executesql N'delete [dbo].[Kategori] 

where ([KategoriId] = @0)',N'@0 int',@0=43 

Sonuç olarak örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Burada hemen bir noktayı vurgulayalım. Normal şartlar altında aynı silme operasyonunu veritabanı 

üzerinde gerçekleştirmek istesek, önce Kitap verilerini sonra ise Kategori verilerini silmemiz 

gerekirdi. Bildiğinin gibi bunun nedeni Kategori ve Kitap tabloları arasında tanımlı olan Foreign 

Key bağımlılığı ve bunun sonucu olan Constraint tir.Aynı mantık kod tarafında şart değildir. Bir 

başka deyişle önce Kategori için DeleteObject sonrasında ise Kitap topluluğu 

için DeleteObject metodu çağırılabilir. Nitekim organizasyon ve doğruSQL çalıştırma 

sırası SaveChanges metodu sonrasında oluşmaktadır. Bunu kod üzerinde deneyerek test etmenizi 
öneririm. 

Buraya kadar yaptıklarımızı kısaca özetlersek eğer veri ekleme, güncelleme ve silme işlemleri 

sırasında SaveChanges metodunun asıl işi yüklendiğini ve veri kaynağında sorgu ifadelerinin 

oluşturulması için gerekli HTTP paketlerini hazırladığını düşünebiliriz. İstemci tarafında nesne 

örneği eklemek için AddTo[EntityAdı] yada AddToObjectmetodlarını kullanabileceğimizi 

gördük(Sonuçta AddTo[EntityAdı] kendi içinde AddToObject metodunu çağırmakta). Ayrıca silme 

işlemlerinde DeleteObject ve güncelleştirme işlemlerinde ise UpdateObject fonksiyonlarını ele 

aldık. Diğer taraftan ilişkisel nesnelerin bağlanması içinse AddLink fonksiyonelliğinin ele alınması 

gerektiğini öğrendik. Nihayetinde bir ders notumuzun sonunda daha geldik. Ancak akıllarda(en 

azından benim aklımda ve biraz sonra sizin aklınızda) şöyle bir soru oluşabilir. Eğer servis 

tarafında özel bir LINQ Provider ve buna bağlı tipler kullanılıyorsa Insert,Update ve 

Delete işlemleri nasıl gerçekleştirilebilir? Nitekim EDM modelinde veri 

kaynağında SQL olduğundan bu işlemler için SQL sorgu ifadeleri kullanılmaktadır. İşte bu analizi 
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bir sonraki ders notlarımızda inceliyor olacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. 

Makalemizde yer alanCRUD işlemlerini şu ve bu görsel derslerden de inceleyebilirsiniz. Tekrardan 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği indirmek için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Ado.Net Data Services Ders Notları - 3 (İstemci 

Geliştirmek) ( 06.10.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hatırlayacağınız gibi daha önceki iki ders notumuzda Ado.Net Data Service örneklerinin nasıl 

geliştirilebileceğini incelemeye çalışmıştık. Hatırlatmak gerekirse, Ado.Net Data Service' ler ile 

verilerin Entity Data Model(EDM) veya Custom LINQ Provider bazlı katmanlar 

üzerinden REST modeline göre sunulması mümkün olmaktadır. Bu noktada söz konusu 

servislerin WCF' in REST modelini kullanan ve Ado.Net üzerine odaklanmış bir açılımı olduğu 

görüşünde hem fikir olabiliriz. Ne varki Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented 

Architecture-SOA) temelli çözümlerde yap-bozun en önemli iki parçasını servis ve istemciler 

oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, servislerin tamamlayıcısı olan ve ilgili hizmetleri 

kullanacak istemci uygulamalar(Client Applications) olmalıdır. İşte bu yazımızda istemci 
uygulamaları göz önüne alacağız. 

Ado.Net Data Service ve istemci arasında geçen bu hikayede, anahtar öneme sahip bir kaç 

kelimede yer almaktadır. WCF, Ado.Net, REST vb. Bunlar az çok istemcilerin kimler 

olabileceğinide ortaya çıkartan terimlerdir. Aslında bir servis istemcisinin herhangibir uygulama 

olabilmesi istenir. Platform kriterleri gözetilmeksizin. Fakat geçmiş zamanlarda sadece belirli 

platformlara yönelik çözümler de ele alınmamış değildir ki halen daha popüler olarak pek çok alt 

yapıda kullanılmaktadır. Buna verilebilecek en güzel örnek belkide .Net Remoting çözümleridir. 

.Net Remoting temelli uygulamalar sadece .Net tabanlı istemci ve sunucuları baz almaktadır. Bu 

bir kısıtlamadır ama performans ve verimlilik gibi avantajlarıda getirmektedir. Ancak zaman 

ilerledikçe farklı tipte platformların ortaklaşa haberleşebilmesi daha büyük önem arz etmeye 

başlamıştır. Buda Xml Web Service' lerin popüler olmasının nedenlerinden birisidir :) Ama uzun 

zamandır elimizde çok daha güçlü bir kozun olduğunu da belirtmek 
isterim; Windows Communication Foundation. 

Tekrardan sihirli kelimelerimize dönelim. WCF kelimesi, geliştireceğimiz servisin WCF kurallarının 

bir sonucu olarak ortaya çıktığının açık bir göstergesidir. Buda kendi içerisinde WCF' in nimetlerini 

barındıracak bir servis çözümünü ifade eder ki buna JSON(JavaScript Object 

Notation), Syndication, Web Programming Model gibi pek çok önemli kriterde dahil olur. 

Dolayısıyla WCF servislerini ele alabilen tüm istemci çeşitleri bu senaryoda olasıdır. 

Ancak Ado.Net kelimesi, servisimizi belirli bir yöne doğru odaklamaktadır. Buna göre geliştirilen 

servis tamamen verilerin(Data) sunumu üzerine konuşlandırılmaktadır. Bu zorunluluk olmamakla 

birlikte bütünlüğü sağlayıcı bir hedef olarak görülmelidir. Buda istemci tipini belirleyici diğer bir 

etkendir. Ancak REST(REpresentationalStateTransfer) kelimesi olayı biraz daha 

belirginleştirmektedir. Söz konusu istemciler REST modeline göre talepte bulunabilmelidir. 

Yani HTTP protokolü üzerinde GET,HEAD,POST,DELETE gibi metodlara göre talepte bulunabilmeli 
ve gelen sonuçlarıda irdeleyebilmelidirler. 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=116
http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=117
http://www.bsenyurt.com/makale/images/InsertUpdateDelete.rar
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Doğruyu söylemek gerekirse bu kelimeleri bir kenara bırakıp herhangi çeşit istemci uygulama ele 

alınabilir diyerekten işin içerisinden de sıyrılabiliriz :) Yinede güncel teknolojiler göz önüne 
alındığında aşağıdaki maddelerde yer alan istemci tiplerinin dikkat çekeceği ortadadır. 

 Ajax Tabanlı Web Sayfaları (Ajax Based Web Pages) 
 Silverlight Nesneleri 
 WPF(Windows Presentation Foundation), WinForms gibi Windows Uygulamaları 
 Diğer Servisler (WCF Servisleri, Xml Web Servisleri, .Net Remoting Uygulamaları, Windows 

Servisleri vb...) 
 Sınıf Kütüphaneleri-Class Libraries 

Bu tipler çoğaltılabilir. Ancak benimde dikkatimi çeken ve özellikle üzerinde durulmaya değer 

çeşitler Ajax tabanlı web sayfaları ve Silverlight nesneleridir ki bunlar şu zaman itibariyle son 

derece popüler uygulamalardır. Yanlız dikkat edilmesi gereken başka noktalarda vardır. Söz gelimi 

bir Ado.Net Data Service örneği farklı servisler tarafındanda tüketilebilir. Böyle bir durumda 

tüketici servisin kendisi, aslında tükettiği servis için bir istemci olmaktadır. Yine extreme senaryolar 

göz önüne alınabilir. Söz gelimi ActiveDirectory hizmetini özel bir LINQ Provider ile güvenli bir 

şekilde farklı bir lokasyona bir Ado.Net Data Service olarak sunabiliriz. Örneğin dünya üzerindeki 

bir otele ait tüm nesnel verilerin Active Directory kökenli olaraktan tek bir merkezde tutulduğunu 

düşünün. Diğer lokasyonlardaki oteller bu merkezi verileri kullanmak isteyecektir. Bu noktada 

tüketici istemciler bir servis olup söz konusu hizmeti kapalı ağ içerisinde(Intranet diyebiliriz) ele 

alabilir ve diğer istemcilere sunabilir. Ki bu kapalı ağ istemcileride söz konusu lokasyondaki otelin 

içerisinde yer alan çeşitli tipteki uygulamalardır. Bu tabiki gerçek bir vaka değil ancak sizlerde bu 

cümlede bir kaç dakikalığına durup çeşitli Ado.Net Data Service senaryoları düşünebilir ve bunları 
yakın çevrenizdeki yetkin kişiler ile tartışarak analiz edebilirsiniz. 

İstemci hangi çeşitten olursa olsun servis ile olan iletişimini kod seviyesinde kolaylaştırmak 

açısından genellikle Proxy nesneleri göz önüne alınır. Bu bir zorunluluk değildir. 

Nitekim REST modeline göre servise gidecek olan HTTP paketlerinin manuel olarak hazırlanıp 

gönderilmeside mümkündür. Öyleki bu işlem 

için HttpWebRequest yadaHttpWebResponse tipleri kolayca göz önüne alınabilir. Bir anlamda 

örneğin, XML Web Servislerinde bir SOAP(Simple Object Access Protocol) paketinin 

bahsettiğimiz tipler ile hazırlanıp gönderilmesinden ve geri gelen cevabın açılarak ele alınmasından 

farklı bir işlem değildir. Ne varki Proxy kullanımı kodlamacının işini oldukça kolaylaştırır. Çünkü bu 

sayede geliştirici bildik kodları yazarken sanki kendi ortamındaki bir nesneyi kullanıyormuş hissine 

kapılır. Gelip giden paket içerikleri ile uğraşmak zorunda kalmaz. Halbuki söz konusu servis 

talepleri, proxy tarafından servisin anlayacağı paketler haline getirilerek gönderilir. Benzer şekilde 

servisten gelen paketlerde proxy tarafından açılarak istemcidekiçalışma 

zamanı(RunTime) nesnelerine devredilir. Bu konuda aşağıdaki şekil biraz daha aydınlatıcı bilgi 
verebilir. 
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Tabi burada proxy tiplerinin geliştirme zamanında eklenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Bazı 

uygulama çeşitlerinde örneğin Ajax temelli web sayfalarında söz konusu proxy tiplerine ait nesne 

örnekleri çalışma zamanında transparant olarak oluşturulup kullanılabilirler. Ajax tabanlı bir web 

istemcisi üzerinden bir Ado.Net Data Service' in kullanımı çokda kolay değildir. İşin özellikle benim 

açımdan keyifsizleştiği nokta istemci tarafı için javascript kodları döktürülmesi gerekliliğidir. Ajax 

tabanlı bir web formunda bir Ado.Net Data Service' inin nasıl kullanılabileceğini ilgili görsel 

dersten takip edebilirsiniz. 

Peki biz bu yazımızda neler yapacağız? Aslında yukarıdaki listede yer almayan bir istemci uygulama 

geliştiriyor olacağız :) Tahmin edeceğiniz üzere bir Console uygulaması. Sonuçta amacımız bir 

istemci uygulamada basit REST taleplerinde bulunabilmek. Bunun içinde görsel detayların fazla 

olmadığı ve odağın tamamen koda kaydığı bir ortam kullanmamız öğrenmemiz açısından önemli 

olacaktır. İşte Console uygulaması seçmemizin(yada seçmemin) nedenide budur? Her zaman 

olduğu gibi basit bir Ado.Net Data Service' i geliştireceğiz. Senaryomuzda 

yine AdventureWorks veritabanını ve buradaki ProductSubCategory, Product tablolarını ele 

alacağız. Bu tablolar arasındaki bire çok ilişki istemci tarafında ilişkisel veri çekme işlemlerini analiz 

etmemizi sağlayacaktır. Ado.Net Data Service' in nasıl geliştirileceğini daha önceki notlarımızda ve 

görsel derslerimizde yeterince ele almıştık. Bu nedenle sadece EDM(Entity Data 

Model) grafiğinin, AdventureWorksServices.svc.cs kodlarının ve Solution içeriğininin 

aşağıdakilere benzer olmasına özen göstermeniz yeterli olacaktır.(Servis uygulamasının bir WCF 
Service şablonu olduğunu hatırlatalım.) 

EDM Grafiği; 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=118
http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=118


www.bsenyurt.com Page 198 
 

 

Solution İçeriği; 

 

AdventureWorksServices.svc.cs içeriği; 
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using System; 

using System.Data.Services; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel.Web; 

using AdventureWorksModel; 

 

public class AdventureWorksServices  

    : DataService<AdventureWorksEntities> 

{ 

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.All); 

    } 

} 

Sonrasında ise istemci Console uygulaması için gerekli proxy tiplerini üreteceğiz. Proxy üretimi 

için iki farklı seçeneğimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi WCF Servislerindende aşina 

oluğumuz Add Service Reference seçeneğidir. Bu seçeneği kullandığımızda karşımıza gelen 

dialog penceresinde Ado.Net Data Service adresinin yazılması yeterli olacaktır. Elbette geliştirilen 

örnek gereği Discover menüsünden Services in Solution seçeneği ele alınabilir. Nitekim servis 
ve istemci uygulamalarımız aynı solution içerisinde yer almaktadır. 

 

Bu noktada normal bir WCF Service referansı eklerken karşımıza çıkan seçeneklerden tamamının 

aktif olmadığı hemen göze çarpmaktadır. Öyleki bir WCF servisi bu teknik ile eklenirken aktif 

olan Advanced düğmesi Ado.Net Data Service eklenirken aktif değildir. Buda olay bazlı asenkron 

ayarlamalar, erişim belirleyicileri(Internal veya Public) gibi bazı seçeneklerin kullanılamadığı 
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anlamına gelmektedir. Ekleme işlemi sonrasında istemci uygulama tarafında servis ile ilişkili proxy 

referanslarının oluşturulduğu açık bir şekilde görülebilir. 

 

Yine burada edmx uzantılı tip dikkati çekmektedir. Bu açıkçası bir XML içeriğidir ve istemci tarafına 

indirilmiş olan serileştirilebilir tipler ile ilgili eşleştirmeleri üzerinde taşımaktadır. Yine dikkat çekici 

noktalardan birisi istemci tarafı için bir config dosyası oluşturulmamış olmasıdır. Nitekim bu 

modelde EndPoint kullanımı söz konusu değildir. Zaten talepler basit HTTP metodları olacak 

şekilde servise ulaştırılmaktadır ki bu aşamada üretilen taşıyıcı(Container) sınıf devreye 

girmektedir(AdventureWorksEntities). Oluşturulan tiplere bakıldığında ise aşağıdaki sınıf 

diagramında yer alan açılımların oluştuğu görülür. Dikkat edileceği üzere servis tarafından sunulan 

entity tipleri istemci tarafındada oluşturulmuştur. Asıl yüklenici tip 

ise AdventureWorksEntities isimli DataServiceContext türevli sınıftır. Bu sınıf 
sayesinde CRUD operasyonlarının tamamı kolay bir şekilde istemci tarafında ele alınabilir. 
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Diğer Proxy üretme tekniği ise SvcUtil aracının Ado.Net Data Service' ler için geliştirilmiş olan 

versiyonu DataSvcUtil komut satırı programıdır. Komut satırından proxyüretimi 

için Visual Studio 2008 Command Prompt üzerinden DataSvcUtil aracının aşağıdaki resimde 

olduğu gibi kullanılması yeterli olacaktır. Çıktı AdventureProxy.cs isimli dosya içerisine 

yapılmaktadır. Uri parametresinden sonra ise Proxy üretimi için kaynak olan Ado.Net Data Service 
adresi verilmiştir. 

 

Elbette elimizde Visual Studio 2008 gibi bir IDE olmadığı durumlarda proxy üretimi 

için DataSvcUtil aracını kullanmak gerekmektedir. Aksi durumda 

ise Add Service Referenceseçeneği çok daha mantıklıdır. Sonuç olarak ben 

örneğimizde Add Service Reference seçeneğini ele aldım. 

Artık ve nihayet istemci tarafındaki kodlarımızı geliştirmeye başlayabiliriz. Öncelikli olarak küçük 

bebek adımları ile başlamakta yarar vardır. Örneğin tümProductSubCategory listesini elde etmek 
istediğimizi düşünelim. Bu durumda kodlarımızı aşağıdaki gibi geliştirmemiz yeterli olacaktır. 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Services.Client; 

using ClientApp.AdventureSpace; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Öncelikli olarak Proxy nesnesi örneklenir. 

            // Parametre olarak Ado.Net Data Service' in URL bilgisi kullanılır. 

            AdventureWorksEntities proxy = new AdventureWorksEntities(new 

Uri("http://localhost:1740/AdventureServices/AdventureWorksServices.svc")); 

 

            // CreateQuery metodu parametre olarak Entity adını almaktadır. 

            // Metodun döndürdüğü sonuç kümesi DataServiceQuery tipi ile ele alınabilir. 

            // İstenirse var anahtar kelimeside göz önüne alınabilir. Her iki durumdada for döngüsü 

çalışacaktır. 

            DataServiceQuery<ProductSubcategory> 

subCategories=proxy.CreateQuery<ProductSubcategory>("ProductSubcategory"); 

            // var subCategories = proxy.CreateQuery<ProductSubcategory>("ProductSubcategory"); 

 

            // Elde edilen sonuç kümesinin her bir elemanı ProductSubcategory sınıfı tipindendir. 

            foreach (ProductSubcategory subCategory in subCategories) 

            { 

                //Her bir alt kategorinin Name ve ProductSubcategoryID özelliklerinin değerleri 
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yazdırılır. 

                Console.WriteLine("{0} : 

{1}",subCategory.ProductSubcategoryID,subCategory.Name); 

            } 

        } 

    } 

} 

Bunun sonucu olarak aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. 

 

Şimdi işi biraz daha ilerletelim. Söz gelimi bu alt kategorilerin isimlerine göre tersten sıralı bir 

şekilde gelmesini istediğimizi düşünelim. Bu durumda CreateQuery metodu 

içerisindeProductSubcategory?$orderby=Name desc şeklinde bir ifade kullanmamız 

kaçınılmazdır. Ne varki CreateQuery metodu sadece Entity adları ile çalışmaktadır ve bu nedenle 

ek parametreler alamaz. Dolayısıyla bu denemenin sonucu olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde 

yer alan istisnaya(Exception) düşülür. 

 

Öyleyse çare nedir? Parametrik bir sorgu söz konusu ise eğer bu durumda Execute metodunun 
kullanılması gerekmektedir. Bir başka deyişle kodları aşağıdaki şekilde değiştirmek yeterli olacaktır. 

AdventureWorksEntities proxy = new AdventureWorksEntities(new 

Uri("http://localhost:1740/AdventureServices/AdventureWorksServices.svc")); 
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// Parametrik sorgu gönderimi için Execute metodu kullanılmalıdır. 

var subCategories = proxy.Execute<ProductSubcategory>(new 

Uri("/ProductSubcategory?$orderby=Name desc", UriKind.Relative)); 

 

foreach (ProductSubcategory subCategory in subCategories) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} : {1}",subCategory.ProductSubcategoryID,subCategory.Name); 

} 

Program çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. Dikkat edileceği üzere alt kategoriler 

isimlerine göre tersten sıralı olacak şekilde elde edilmektedir. 

 

Bu sorgular son derece basittir. İşi biraz daha karıştırmaya ne dersiniz? Örneğin A dan Z' ye 

sıralanmış alt kategorilerden ilk üçünü ve bunlara bağlı ürünleri elde etmek istediğimizi düşünelim. 

Bu noktada ProductSubcategory ve Product tipleri arasındaki ilişki(Association) son derece 

önemlidir. Bu sonuçları elde etmek için kodları ilk etapta aşağıdaki gibi geliştiririz. 

AdventureWorksEntities proxy = new AdventureWorksEntities(new 

Uri("http://localhost:1740/AdventureServices/AdventureWorksServices.svc")); 

 

var subCategories = proxy.Execute<ProductSubcategory>(new 

Uri("/ProductSubcategory?$orderby=Name&$top=3", UriKind.Relative)); 

 

foreach (ProductSubcategory subCategory in subCategories) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} : {1}",subCategory.ProductSubcategoryID,subCategory.Name); 

    // O andaki alt kategoriye bağlı ürünleri gezmek için Product özelliğinden yararlanılır. 

    foreach (Product product in subCategory.Product) 

    { 

        Console.WriteLine("\t {0}, {1}, 

{2}",product.ProductID.ToString(),product.Name,product.ListPrice.ToString()); 

    } 

} 

Ancak program çalıştırıldığında hiç beklenmedik bir sonuç elde edilir. Aynen aşağıdaki resimde 

olduğu gibi. Dikkat edileceği üzere sadece Alt kategori adları ve ID değerleri elde edilmiş bağlı olan 

ürün listeleri gelmemiştir. 
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Sebep son derece açıktır. Çünkü sadece ProductSubcategory içeriği servis tarafından istenmiştir. 

Bunlara bağlı Product nesne toplulukları alınmamıştır. Görsel derslerimizdende hatırlayacağınız 

üzere expand anahtar kelimesininin kullanılmasının sebebide budur. Dolayısıyla kodda aşağıda 
görüldüğü gibi küçük bir değişiklik yapmak gerekecektir. 

var subCategories = proxy.Execute<ProductSubcategory>(new 

Uri("/ProductSubcategory?$orderby=Name&$top=3&$expand=Product", UriKind.Relative)); 

Bu haliyle kod çalıştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilir. 

 

Makalenin bu kısımlarında içimden "böylesine önemli ve bir o kadar da güzide bir teknoloji 

içerisinde LINQ kullanılmaz mı?" diye geçirmiyor değilim. Tahmin ediyorumki sizlerinde bu 

yönde bazı beklentileri vardır. Öyleyse gelin kolları sıvayalım ve aşağıdaki kod parçasını göz önüne 

alalım. 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Services.Client; 

using ClientApp.AdventureSpace; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            AdventureWorksEntities proxy = new AdventureWorksEntities(new 

Uri("http://localhost:1740/AdventureServices/AdventureWorksServices.svc")); 

 

            var subCategories = from sc in proxy.ProductSubcategory 

            orderby sc.Name descending 

            select sc; 

     

            foreach (ProductSubcategory subCategory in subCategories) 

            { 

                Console.WriteLine("{0} : 

{1}",subCategory.ProductSubcategoryID,subCategory.Name); 

            } 
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        } 

    } 

} 

Bu kez gördüğünüz gibi Execute yada CreateQuery gibi metodlar kullanmadık. Bunların yerine 

doğrudan bir LINQ sorgusu yazdık ve işte sonuç; 

 

Aslında yazılan LINQ sorgusu istemci tarafında bir HTTP ifadesinin oluşturulmasına ve servise 

doğru gönderilmesine neden olmaktadır. Öyleki debug modda subCategoriesdeğişkenine 

bakıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bir QueryString ifadesi oluştuğu 
gözlemlenir. 

 

Buna göre ProductSubcategory ve bunlara bağlı ürünlerin elde edilmesi için yazılmış olan kod 

parçasında LINQ ifadelerini aşağıdaki gibi kullanarak aynı sonuçların elde edilebileceği açık bir 
şekilde görülebilir. 

AdventureWorksEntities proxy = new AdventureWorksEntities(new 

Uri("http://localhost:1740/AdventureServices/AdventureWorksServices.svc")); 

 

// Take metodu ile A...Z ye sıralanmış listenin ilk 3 elemanı alınmış olunur. 

var subCategories = (from sc in proxy.ProductSubcategory  

orderby sc.Name  

select sc).Take<ProductSubcategory>(3); 

 

// Elde edilen alt kategoriler dolaşışır 

foreach (ProductSubcategory subCategory in subCategories) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} : {1}",subCategory.ProductSubcategoryID,subCategory.Name); 

    // O andaki alt kategoriye bağlı ürünlerin çekilmesi için LoadProperty metodu kullanılır. İkinci 
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parametre ilişkinin taşındığı özellik adıdır. 

    proxy.LoadProperty(subCategory, "Product"); 

    // Artık o andaki alt kategori için yüklenen Product satırları dolaşılabili 

    foreach (Product product in subCategory.Product) 

    { 

        Console.WriteLine("\t{0} {1} 

{2}",product.ProductID.ToString(),product.Name,product.ListPrice.ToString()); 

    } 

} 

Bu kod parçasında tek dikkat edilmesi gereken nokta LoadProperty özelliğinin kullanımıdır. 

Nitekim bu özellik ile ilişkisel veriler yüklenmediği takdirde alt kategoriye bağlı ürün listeleri servis 

tarafında çekilmez. 

 

İster Execute metodu olsun ister LINQ sorgusu olsun, ilişkisel özelliklerce taşınan 

verilerin çekilmesi için sırasıyla expand anahtar kelimesinin 

yada LoadPropertymetodunun kullanılması gerekir. 

Artık sizde farklı sorgulama örnekleri deniyerek istemci tarafında neler yapılabileceğini analiz 

edebilirsiniz. Görüldüğü üzere bir Ado.Net Data Service' in istemci tarafından ele alınması standart 

bir servis kullanımına çok benzemektedir. Proxy tipleri burada işi kolaylaştırmakla birlikte LINQ 
sorgularınında kullanılabiliyor olması kişisel görüşüme göre son derece önemlidir. 

Böylece bugünkü ders notlarımızında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ders notlarımızda basit bir 

istemcinin nasıl geliştirilebileceğini incelemeye çalıştık. Konu ile ilişkili olaraktan ilgili görsel 

dersi takip etmenizi öneririm. Bir sonraki ders notlarımızda istemci 

tarafında CRUD(CreateReadUpdateDelete) operasyonlarının nasıl ele alınabileceğini analiz 

etmeye çalışacağız; ve eğer mümkün olursa özel LINQ Provider kullanılması halinde, servis 

tarafında Insert, Update, Delete oparasyonlarına olanak sağlamak için neler yapılması 

gerektiğine değiniyor olacağız. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği indirmek için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

Ado.Net Data Services Ders Notları - 2 (Custom 

LINQ Providers) ( 24.09.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Son bahar yada kış gibi mevsimler ile özellikle yağmurlu ve kasvetli günlerde her geliştiricinin 

araştırma ve öğrenme süreci ve verimliliğinde belirgin bir artış gözlemlenir. Bu herkes için böyle 

olmasada en azından benim için geçerli bir durumdur. İşte bu felsefe ve ruh haliyle çıktığımız yolda 

son makalemizde Ado.Net Data Services konusuna değinmeye başlamış ve ders notlarımızı 

kaleme almıştık. İkinci ders notlarımızın konusu ise LINQ Provider kullanarak özel bir bağlama 
işleminin nasıl yapılabileceğini görmek. 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=115
http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=115
http://www.bsenyurt.com/makale/images/DevelopingAstoriaClient.rar
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Hatırlayacağınız gibi Ado.Net Data Service Entry Point' leri istemcilerden gelen HTTP taleplerini 

ele almak üzere tasarlanmaktadır. Bu tipteki servislerin belirgin amacı, veriler üzerindeki hizmetleri 

operasyonel bazda istemcilere sunabilmektir. Bu nedenle arka planda bir veri erişim 

katmanı(Data Access Layer) mutlaka söz konusudur. Temel olarak DAL içerisinde iki farklı 

açılım olduğundan bir önceki yazımızda kısaca bahsetmiştik. Buna göre Entity Data 

Model veya LINQ Provider seçenekleri söz konusudur. Bu günkü ders notlarımızda ele 

alacağımız LINQ Provider, çoğunlukla Entity tiplerinin geliştirici tarafından tasarlanıp farklı veri 

kaynaklarına bağlanması istendiği durumlarda düşünülür. Bilindiği üzere günümüzde pek çok veri 

kaynağı için yazılmış LINQ Provider araçları söz konusudur. Söz gelimi Active Directory üzerinde 

çalışacak şekilde tasarlanmışLINQ to Active Directory sağlayıcısı mevcuttur. Hatta daha 

ilginçlerinden biriside kütüphanemde yer alan sayısızı kitabı getirdiğim Amazon sitesi için yazılmış 

olan LINQ to Amazon sağlayıcısıdır ki kitap arama işlemleri için geliştirilmiştir. Sayısız LINQ 

sağlayıcısının olduğunu ve Robert Shelton un blog adresinden bazılarını inceleyebileceğinizi 

belirtmek isterim. Madem özel LINQ Provider tipleri yazılabiliyor ve çok farklı veri kaynaklarına 

bağlanılabiliyor, bağlanırken LINQ mimarisinin nimetlerinden yararlanıyor; bu sistemler neden 

servis bazlı olacak şekilde istemcilere yayınlanamasınlar? İşte bu noktad devreye Ado.Net Data 

Services girmektedir. 

Sanıyorumki bu kadar laf kalabalığından sonra bir örnek geliştirerek hareket etmekte yarar vardır. 

İşe yine Ado.Net Data Service örneğinin Host edileceği bir WCF Serviceuygulaması ile 

başlanacaktır. Sonrasında ise kendi LINQ Provider ortamımız için gerekli tipler ve üyeleri 

geliştirilecektir. Tüm bu işlemler tamamlandığında ise her zamanki gibi istemci uygulama yazmaya 

gerek kalmadan basit bir tarayıcı üzerinde gerekli testler yapılacaktır. Öncelikli 

olarak DepoServisleri isimli 

bir WCF Service uygulamasını Visual Studio2008 Professional Service Pack 1 üzerinde 

oluşturalım. Sonrasında ise sınıf diagramı ve kod içeriği aşağıdaki gibi olan tipleri projemize ilave 
edelim. 

http://www.codeplex.com/LINQtoAD
http://weblogs.asp.net/fmarguerie/archive/2006/06/26/Introducing-Linq-to-Amazon.aspx
http://rshelton.com/archive/2008/07/11/list-of-linq-providers.aspx
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Data.Services.Common; 

 

public class Kategori 

{ 

    public int KategoriID { get; set; } 

    public string Ad { get; set; } 

    // Kategori bağlı Kitaplara ulaşmak için IList<Kitap> tipinden bir özellik kullanılmaktadır 

    public IList<Kitap> Kitaplar { get; set; } 

} 

 

// DataServiceKey niteliği ile Kitap sınıfının anahtar-Key özelliğinin Numara olduğu belirtilir. 

[DataServiceKey("Numara")]  

public class Kitap 

{  

    public int Numara { get; set; } 

    public string Ad { get; set; } 

    public double BirimFiyat { get; set; } 

    // Bir kitabın yazalarına geçiş yapmak için IList<Yazar> tipinden bir özellik kullanılır 

    public IList<Yazar> Yazarlar { get; set; } 

} 
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// Yazar sınıfı için Key özelliği string tipinden olan SicilNo' dur. 

[DataServiceKey("SicilNo")] 

public class Yazar 

{ 

    public string SicilNo { get; set; } 

    public string AdSoyad { get; set; } 

} 

 

// Entity tiplerini içerisinde barındıran sınıf 

public class DukkanEntities 

{  

    static List<Kategori> _kategoriler; 

    static List<Kitap> _kitaplar; 

    static List<Yazar> _yazarlar; 

 

    // static yapıcı DukkanEntities' e ait taleplerin sayısı ne olursa olsun ilk seferde bir kereliğine 

çalıştığı için, bellek üzerinde tutulacak nesne topluluklarının oluşturulması sırasında performans 

kazanımı sağlamaktadır. 

    static DukkanEntities() 

    { 

        // Örnek kategori verileri oluşturulur. 

        _kategoriler = new List<Kategori> 

            { 

                new Kategori{ KategoriID=1, Ad="Bilgisayar Kitapları"}, 

                new Kategori{ KategoriID=2, Ad="Bilim Teknik Kitapları"}, 

                new Kategori{ KategoriID=3, Ad="Çizgi Roman"}, 

            }; 

 

        // örnek kitap verileri oluşturulur. 

        _kitaplar = new List<Kitap> 

            { 

                new Kitap{ Numara=9001, Ad="Red Kit", BirimFiyat=10}, 

                new Kitap{ Numara=9002, Ad="Ten Ten' in Maceraları", BirimFiyat=9.99}, 

                new Kitap{ Numara=9003, Ad="Örümcek Adım", BirimFiyat=8.99}, 

                new Kitap{ Numara=9004, Ad="Batman", BirimFiyat=6.99}, 

                new Kitap{ Numara=9005, Ad="Barbar Conan", BirimFiyat=13.44}, 

                new Kitap{ Numara=9006, Ad="Superman", BirimFiyat=12.34}, 

                new Kitap{ Numara=9007, Ad="Martin Myster", BirimFiyat=23.45}, 

                new Kitap{ Numara=8002, Ad="Programming C#", BirimFiyat=45}, 

                new Kitap{ Numara=8003, Ad="LINQ Unleashed", BirimFiyat=44.45}, 

                new Kitap{ Numara=7450, Ad="Essential WCF For .Net Framework 3.5", 

BirimFiyat=44.50}, 

                new Kitap{ Numara=1240, Ad="Fermant' nın Son Teoremi", BirimFiyat=5}, 

                new Kitap{ Numara=2450, Ad="Sayıların Gücü", BirimFiyat=7.5}, 

                new Kitap{ Numara=2470, Ad="Evrenin Kısa Tarihi", BirimFiyat=9.99} 

            }; 

 

        // Kategori ve Kitaplar arasındaki ilişkiler veriler üzerinden sağlanır 

        for (int i = 0; i < _kategoriler.Count; i++) 

            _kategoriler[i].Kitaplar = new List<Kitap>(); 

        for (int i = 0; i <= 6; i++) 

            _kategoriler[2].Kitaplar.Add(_kitaplar[i]); 

        for (int i = 7; i <= 9; i++) 

            _kategoriler[0].Kitaplar.Add(_kitaplar[i]); 

        for (int i = 10; i <= 12; i++) 

            _kategoriler[1].Kitaplar.Add(_kitaplar[i]); 
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        // Örnek yazarlar oluşturulur 

        _yazarlar = new List<Yazar> 

            { 

                new Yazar{ SicilNo="Y100", AdSoyad="Ali"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y101", AdSoyad="Veli"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y104", AdSoyad="Mehmet"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y103", AdSoyad="Burak"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y107", AdSoyad="Selim"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y108", AdSoyad="Kamil"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y109", AdSoyad="Cemil"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y110", AdSoyad="Nazlı"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y120", AdSoyad="Ayşe"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y111", AdSoyad="Fatma"}, 

                new Yazar{ SicilNo="Y110", AdSoyad="Melike"} 

            }; 

 

        // Kitaplar ile yazalar arasındaki verisel bağlantılar sağlanır 

        Random rnd = new Random(); 

        for (int i = 0; i < _kitaplar.Count; i++) 

        { 

            _kitaplar[i].Yazarlar = new List<Yazar>(); 

            for(int j=0;j<3;j++)  

                _kitaplar[i].Yazarlar.Add(_yazarlar[rnd.Next(0,_yazarlar.Count-1)]); 

        } 

    } 

 

    // REST modelinde talep edilebilecek özellikler IQueryable<T> tipinden tanımlanır 

    public IQueryable<Kategori> Kategoriler 

    { 

        get 

        { 

            return _kategoriler.AsQueryable<Kategori>(); 

        } 

    } 

    public IQueryable<Kitap> Kitaplar 

    { 

        get 

        { 

            return _kitaplar.AsQueryable<Kitap>(); 

        } 

    } 

    public IQueryable<Yazar> Yazarlar 

    { 

        get 

        { 

            return _yazarlar.AsQueryable<Yazar>(); 

        } 

    } 

} 

Yukarıdaki kod satırları ilk etapta karmaşık görünebilir ancak işin teorisi oldukça kolaydır. 

Herşeyden önce REST modeline göre dışarıya sunmak isteyeceğimiz tiplerin bir tasarımının servis 

tarafında olması gerekir. Bu tasarımın karşılığı tahmin edileceği üzere sınıftır. Örnek senaryoda bir 

kitap dükkanında olması muhtemel materyallere ait sınıflar 

tasarlanmıştır. Kategori, Kitap ve Yazar. Elbetteki bunlar tamamen farazi tasarımlardır. Önemli 
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olan ve kavramamız gereken nokta, Entity Data Model' dan bağımsız ve LINQ yapısını 

kullanarak Ado.Net Services için gerekli Data Access Layer' ın geliştirilmesidir. 

Bir önceki makaleyi hatırlıyorsak eğer, URL satırından ProductSubcategory(2) gibi taleplerde 

bulunabileceğimizi görmüştük. Buradaki 2 sayısalı 

aslında,ProductSubCategory tablosunun PrimaryKey olarak set 

edilmiş ProductSubCategoryID alanının değeriydi. Dolayısıyla EDM içerisinde bunu işaret edecek 

biçimde tasarlanmışProperty' ler söz konusudur. Şimdi tekrardan Kategori, Kitap ve Yazar 

sınıflarına dönelim. Dikkat edileceği üzere Kitap ve Yazar sınıflarının 

başında DataServiceKey isimli birnitelik(Attribute) kullanılmaktadır. Bu nitelik sayesinde 

sınıfın anahtar özelliği(Key Property) belirlenir. Kitap için bu özellik int tipinden 

olan Numara iken, Yazar için stringtipinden olan SicilNo' dur. Tabi burada diğer bir vaka daha 

vardır. Kategori sınıfı için bu tip bir nitelik kullanılmamıştır. Bunun sebebi ise, çalışma 

zamanının Key Property' lere bakarken ya [SınıfAdı][ID] yada ID isiminde özellikler aramasıdır. 

Dikkat edilecek olursa Kategori sınıfında KategoriID isimli bir özellik bulunmaktadır. 

 

DataServiceKey niteliği(Attribute) sadece sınıf seviyesinde(Class Level) uygulanabilir 

ve System.Data.Services.Common isim alanı(Namespace) altında yer almaktadır. İki 

adet aşırı yüklenmiş yapıcısı(Overloaded Constructor) vardır. İstenirse bir sınıfın birden 

fazla özelliğine Key Property niteliğinin kazandırılmasını sağlayabilir. 

Sınıf tasarımlarında dikkat çekici noktalardan bir diğeri ise IList<T> tipinden özelliklerin 

kullanılmasıdır. Örneğin Kategori ve Kitap sınıfları içerisinde 

sırasıylaIList<Kitap> ve IList<Yazar> tipinden özellikler yer almaktadır. Bu yaklaşım EDM' nin 

kullandığının neredeyse aynısıdır. Amaç; bir entity nesne örneği üzerinden ilişkisel diğer entity 

nesne örneklerine geçiş yapabilmektir. Söz konusu entity nesne örnekleri birer sınıf olduğundan bu 
geçişte liste bazlı özelliklerin kullanılması son derece doğaldır. 

Buraya kadarki kısımlarda kafa karıştırıcı herhangibir nokta olmadığı düşüncesindeyim. Eğer 

sıkıldıysanız benim gecenin ilerleyen şu saatlerinde yaptığım gibi sıcak bir nescafeyi yudumlanızı 
yada demlenmiş güzel bir çayı içmenizi tavsiye ederim. 

Artık kalan detaylara bakabiliriz. Servis tarafında dışarıya sunulacak olan tipler birer koleksiyon 

içerisinde tutulmalıdır. Hatta bu koleksiyonları birer özellik olarak barındıracak bir başka 

deyişle entity tiplerini içerecek bir taşıyıcının(Container) var olmasıda gerekir. Bu 

nedenle DukkanEntity isimli bir sınıf tasarlanmalıdır. Bu sınıf içerisinde bellek üzerinde tutulacak 

olan Entity nesneleri için gerekli üyeler ve kodlar yer almaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken en 

önemli unsur Entity özelliklerinin IQueryable<T> tipinden tanımlanmış olmamılardır ki Ado.Net 

Data Services tarafı için bu sorgulanabilmeyi sağlayan küçük bir detaydır. Bu 

amaçla Kategoriler, Kitaplar ve Yazarlar isimli yanlız okunabilir özellikler(Read Only 

Properties) oluşturulmuş ve DukkanEntities sınıfı içerisine dahil edilmiştir. Söz konusu 

özelliklerin get bloklarında AsQueryable metodunun kullanıldığı hemen dikkat çekmektedir. 

AsQueryable fonksiyonu, IList<T> tipinden olan sınıf için liste bazlı koleksiyonların IQueryable<T> 
arayüzü(Interface) tarafından taşınabilmesi için geliştirilmiş bir metoddur. 

Sanıyorumki yazıyı okumakta olan herkesin içinde(ve hatta yazmakta olan benim) sistemin nasıl 

çalışacağına dair yoğun bir merak var. Bu merakı gidermeden önce yapmamız gereken küçük bir iş 

daha var. Oda Ado.Net Data Service' i WCF Service tipindeki projemize Add New Item seçeneği 

ile eklemek. (Bu noktada hemen şunu vurgulayalım; Ado.Net Data Service tiplerinin illede bir WCF 

Service şablonunda olması şart değildir. İstenirse bir Web projesine eklenebilir. Hatta istenirse 

manuel olarak bir host uygulamada yazılabilir ki bu konuya ilerleyen yazılarımızda değiniyor 
olacağız.) 
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Örneğe DukkanServisleri.svc olarak eklenen Ado.Net Data Service' in kod içeriği ise aşağıdaki 
gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using System.Data.Services; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel.Web; 

 

public class DukkanServisleri  

     : DataService<DukkanEntities> 

{  

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.AllRead);  

    } 

} 

Her zamanki gibi servis örneklenirken devreye giren InitializeService metodu içerisinde, gerekli 

erişim hakları tanımlanır. * işaretini kullandığımız için DukkanEntities içerisinde 

tanımlı IQueryable<T> temelli tüm özellikler dışarıya açılmaktadır. AllRead sabit değeri 

kullanıldığı içinde, söz konusu tiplerin sadece okuma amaçlı olaraktan dış ortama sunulması 
sağlanır. 

Artık örnekler test edilebilir. Bir önceki makalemizdede belirttiğimiz gibi herhangibir istemci 

uygulama yazmamıza gerek yoktur(Bu noktada biraz tembellik ettiğimi açıkça belirtebilirim). Basit 

bir tarayıcı uygulama, örneğin Internet Explorer bizim için yeterlidir. Örnekteki kodları doğru 

olarak geliştirdiysek eğer, DukkanServisleri.svc için çalışma zamanında aşağıdakine benzer bir 

çıktının alınması gerekir. Eğer sizlerde eş zamanlı geliştirdiğiniz örneğinizde benzer sonuçları 
alıyorsanız herşey yolunda gidiyor demektir. 
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Sistem çalıştığına göre bir kaç sorgulama denemesi yapılabilir. Aşağıda test amaçlı bir kaç sorgu 
yer almaktadır. 

Örnek 1: Tüm Kategorilerin elde edilmesi. 

URL : http://localhost:1304/CustomLinqProvider/DukkanServisleri.svc/Kategoriler 
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Örnek 2: İki numaralı kategorideki kitapların elde edilmesi 

URL : http://localhost:1304/CustomLinqProvider/DukkanServisleri.svc/Kategoriler(2)/Kitaplar 
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Örnek 3: Kitaplar içerisinden en pahalı 3 ünün elde edilmesi 

URL : 

http://localhost:1304/CustomLinqProvider/DukkanServisleri.svc/Kitaplar?$orderby=BirimFiyat 

desc&$top=3 

Burada & kullanılarak birden fazla anahtar kelimenin birlikte kullanımı ele alınmaktadır. 
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Örnek 4: Kitaplar ve her kitaba ait Yazar listelerinin elde edilmesi 

URL : 

http://localhost:1304/CustomLinqProvider/DukkanServisleri.svc/Kitaplar?$expand=Yazarlar 

expand anahtar kelimesi sayesinde her Kitaba ait Yazar listelerinin çekilmesi ve XML içerisine 

gömülmesi sağlanır. 
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Örnek 5: SicilNo değeri Y100 olan yazarın elde edilmesi 

URL : http://localhost:1304/CustomLinqProvider/DukkanServisleri.svc/Yazarlar('Y100') 

Burada SicilNo string bir özellik olduğunda parantezler içerisinde tek tırnak işareti kullanılmıştır. 
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Örnek 6 : 1 numaralı Kategorideki 8002 numaralı kitabın yazalarının elde edilmesi 

URL : 

http://localhost:1304/CustomLinqProvider/DukkanServisleri.svc/Kategoriler(1)/Kitaplar(8002)

/Yazarlar 

Bu örnektede özellikler arasında iki kademeli geçiş yapılmaktadır. Kategori' den Kitap' a, Kitap' tan 

Yazara. Bu noktada sınıflar içerisinde tanımlanan özellikleri hatırlamanızı öneririm. 
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Lütfen sizlerde değişik sorgulamaları deneyerek konuyu özümsemeye ve başka neler 

yapılabileceğini görmeye çalışınız. 

Görüldüğü gibi EDM' den bağımsız olarak Ado.Net Data Services üzerinden geliştirme yapmak 

oldukça kolaydır. Yazımızın başlarındada belirttiğimiz gibi, farklı LINQProvider geliştirmeleri 

yapabilir ve bunları Ado.Net Data Services üzerinden REST modeline göre sunabiliriz. Biz 

makalemizde ele aldığımız örnekte bellek üzerinde tutulan(Memory Based) nesne koleksiyonlarını 

kullandık. Burada verinin kaynağı XML tabanlı dosyalarda olabilirdi. Size tavsiyem XML üzerinde 

tutulan verileri özel LINQ Provider yardımıyla birAdo.Net Data Service üzerinden dışarıya 
sunmaya çalışmanızdır. 

Bu makalede işlediklerimizi dilerseniz görsel olarakta izleyebilirsiniz. Her ne kadar ilk iki 

makale Ado.Net Data Services hakkında bir fikir vermiş olsada henüz bir istemci uygulama 

yazmadığımızı ve kolaya kaçarak tarayıcı uygulamaları kullandığımızı(Kullandığımı) farkedebilirsiniz 

:) İşte bir sonraki makalemizde bu konuya değinmeye çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin 

daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örneği indirmek için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=114
http://www.bsenyurt.com/makale/images/CustomLinqProvider.rar
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Ado.Net Data Services Ders Notları - 1 

(Merhaba) ( 22.09.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun bir aradan sonra yeni bir makale ile daha birlikteyiz. Sağnak yağışlı ve tamda €œbu havada 

bir makale yazılır€� dedirten bir günde hazırladığımız bu yazımızda, daha şimdiden gelecek vaat 

etmiş görünen, .Net Framework 3.5 Service Pack 1 ile birlikte hazır olarak gelen, Visual 

Studio 2008 ortamına entegre edilen ve WCF mimarisinin en güzel uyarlamalarından birisi 
olan ADO.Net Data Services(Astoria) üzerinde konuşuyor olacağız. 

Bilindiği üzere Windows Communication Foundation(WCF), Microsoft un .Net Framework 

3.0 ile duyurduğu ve 3.5 ile getirdiği yeni ilavelerle ön plana çıkardığı 

yeni ServiceYönelimli Mimari(Service Oriented Architecture/SOA) yaklaşımıdır. Bu 

yaklaşımın etkileri güncel projelerde kendini uzun zamandır göstermektedir. SOA yaklaşımlarının 

ağırlıklı bir biçimde kabul gördüğü günümüz çözümlerinde veri(Data) ile olan ilişkiler göz önüne 

alındığında Microsoft cephesinde uzun süre önce getirilen yeni bir proje karşımıza 

çıkmaktadır. Ado.Net Data Services. 

Astoria kod adı ile anılan ve İstanbul Mecidiyeköy deki alış veriş merkezinin adaşı olan bu 

mimarinin uygulanış biçimi Visual Studio 2008 Service Pack 1 ile daha da kolay hale gelmiş 

ve IDE içerisine başarılı bir şekilde entegre edilmiştir. Peki Astoria neler vaat etmektedir ve nasıl 

bir mimari modele sahiptir? Dilerseniz kısaca bu konulara değinerek yazımızı sabırla okumaya 

devam edelim. 

Öncelikli olarak Ado.Net Data Services bir WCF servis yaklaşımıdır. Bununla 

birlikte, WCF mimarisine .Net Framework 3.5 ile getirilen yeniliklerden biriside; servislerin, Web 

Programlama Modeline uygun olacak şekilde yayınlanabilmeleridir. Bu Representational State 

Transfer(REST) modeline uygun servislerin yazılabileceği anlamına gelmektedir. 

 

Ebellteki Web programlama modelinin(Web Programming Model) WCF tarafına 

kazandırdığı tek avantaj QueryString bazlı operasyon desteği değildir. Bunun 

yanındaJSON(Java Script Object Notation) formatında yayınlama 

ve RSS, Atom bazlı Syndication desteğide gelmektedir. 

Aslında kafayı çok fazla karıştırmaya gerek yoktur. Aşağıdaki tablo durumu daha net bir şekilde 

özetlemektedir. 

HTTP 

İşlemi 
CRUD Karşılığı 

Post Create, Update, Delete 

Get Read 

Put Create, Overwrite/Replace 

Delete Delete 

Bu tabloda anlatılmak istenen şudur; HTTP üzerinden yapılabilecek olan Post, Get, Put, 

Delete gibi çağrılar tablonun sağ tarafında yer alan veri operasyonlarına dönüştürülebilirler. O 

halde işin içersine veri kelimesinin girdiği ortadadır ve ne varki Astoria açılımı Ado.Net Data 

Services olarak geçmektedir. O halde Astoria için, Ado.Net tabanlı verileri REST  modelinin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
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belirttiği kriterlere uygun olacak şekilde dışarıya sunan servis mimarisidir tanımlamasını yapmak 

yerinde olacaktır. Servis talepleri(Requests) HTTPprotokolüne göre QueryString bazlı 

olmaktadır. Bu talepler servis tarafına ulaştıklarında ise arka planda bir Data Access 

Layer tarafından karşılanmakta ve operasyonel 

olarakCRUD(CreateReadUpdateDelete) işlemlerine dönüştürülmektedir. Sonrasında istemciye 

gönderilecek olan cevaplar XML bazlı olarak ele alınmaktadır. Standart olarak ATOMformatında 

bir XML çıktısı istemci tarafına gönderilmektedir. Bu tanımlamalar kısaca bir fikir versede mimari 
detaylara bakmakta yarar vardır. Aşağıdaki şekil Astoria mimarisini kısaca özetlemektedir. 

 

Çok kısaca mimari üzerinden konuşarak devam edelim. Öncelikli 

olarak internet veya intranet üzerinden talepte bulunabilecek bir istemci(Client) uygulama söz 

konusudur. Bu uygulama standart bir .Net programı olabilir. Örneğin bir Windows/WPF yada 

basit bir Console uygulaması. Çok doğal olarak istemci başka bir servisde olabilir. Ancak 

günümüzde Ado.Net Data Service örneklerini kullanacak en popüler istemciler web tabanlı 

olanlarıdır. Bir başka deyişle Ajax Based Client ve Silverlight gibi uç birimler örnek olarak 

verilebilirler. İlerleyen kısımlarda Ajax tabanlı bir istemcinin nasıl geliştirileceğine de değinilecektir. 
İstemci uygulamalar, servise doğru QueryString benzeri formatta bir talepte bulunabilir. Örneğin; 

http://localhost:4501/AdventureServices/ProductService.svc/ProductSubcategory?$orderby=N

ame desc 

gibi. 

Aslında bu ifade son derece açıktır. Tahmin edileceği üzere HTTP tabanlı olaraktan localhost isimli 

yerel makinede 4501 numaralı port üzerinden yayın yapan ProductService.svcisimli 

bir WCF servisi söz konusudur. Servise giden talep ise şunu ifade etmektedir; €œLütfen 

ProductSubcategory verilerini Name alanlarına göre ters sırada olacak şekilde 

gönderin€�. İşte svc uzantısından sonra gelen ifade basit bir QueryString tanımlamasıdır. 

Elbetteki arada kullanılan $ işareti ifadeyi Ado.Net Data Services için biraz özelleştirmektedir. Bu 

noktada talebin servis tarafına ulaştığını düşünebiliriz. Peki servis bu noktadan sonra ne 
yapmaktadır? 
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Service tarafında çalışma zamanında(RunTime) devrede 

olan DataServiceHost (WebServiceHost sınıfından türeyen ki buda WCF Servislerinde çekirdek 

olan ServiceHost sınıfından türemektedir.) nesne örneği, gelen talebi arka planda ele alır. Bu 

noktada elde iki seçenek yer almaktadır. Bunlardan birisi yine Visual Studio 2008 Service Pack 

1 ile IDEortamına dahil olan Entity Data Model(EDM) açılımının kullanılmasıdır. Diğeri ise 

özel LINQ Provider kullanıldığı seçenektir. LINQ Provider kullanımı yardımıylaREST taleplerinin 

nesneler üzerindede ele alınması sağlanabilmektedir ki bununla ilişkili bir örneği ilerleyen 
bölümlerde geliştiriyor olacağız. 

EDM modeline göre veritabanı bazlı Entity tipler(Types) ve bu tiplere ait üyeler(Members) söz 

konusudur. Burada temel amaç veritabanı üzerindeki nesnel yapıların OOP(Object Oriented 

Programming) ortamında karşılıkları olan sınıf(Class) tiplerinde ve üyelerinde(Her alanın 

karşılığı olan bir özellik ile) ele alabilmektir. Böylece kod ortamından veritabanı üzerine geçiş 

yapmaya gerek kalmadan CRUD operasyonları kolayca icra edilebilir. EDM açısından olaya 

baktığımızda sadece yukarıdaki basit okuma(READ) talebi için aşağıdaki şekil biraz daha 
aydınlatıcı ve fikir verici olabilir. 

 

Görüldüğü üzere REST bazlı talep, Ado.Net Data Service Entry Point e ulaştıktan sonra servis 

çalışma zamanı tarafından veritabanına doğru basitsorgular(Queries) şeklinde gönderilirler. 

Bunun doğal sonucu olarak bazı veri kümeleri elde edilir. Elde edilen sorgu 

sonuçları EDM içerisinde yer alan Entity nesneleri ve üyeleri tarafından değerlendirilir. Nitekim 

veritabanı tarafındaki nesnelerin karşılığı olan varlıklar, EDM içerisinde yer almakta olup çalışma 

zamanında servis operasyonları tarafından ele alınmaktadır. Bir başka deyişle örnek baz 

alındığında, ProductSubCategory tablosu içerisindeki herhangibir satırın(Table Row) karşılığı 

olan ProductSubcategory sınıfına ait nesne örneklerinden oluşan 

bir koleksiyon(Collection) üretimi gerçekleşir. Bu üretim sonrasında ilgili koleksiyon, servis 
çalışma ortamı tarafından XML çıktısı haline getirilir ve istemciye gönderilir. 
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Sanıyorumki artık bir örnek geliştirerek konuyu pekiştirmenin ve makalenin yazıldığı bu yağmurlu 

günde ekranımızda bir güneş açtırmanın zamanı geldi. İlk olarak örneğin Visual Studio 2008 
Professional Service Pack 1 üzerinde geliştirildiğini belirtelim. 

Ado.Net Data Service' ler esas itibariyle birer WCF servis öğesi olarak tanımlanırlar. Bu sebepten 

dolayı söz konusu servislerin bir sunucu uygulama üzerinde host edilmeleri gerekmektedir. Burada 

istenirse bir WCF Service uygulaması baz alınabilir. Yada herhangibir Asp.Net Web 

Site/Asp.Net Web Application üzerindede bu işlem gerçekleştirilebilir. Web tarafındaki 

geliştirme kurallarının buradada geçerli olduğunu ve buna göre dosya tabanlı(File-Based) yada 

doğrudan IIS üzerinde geliştirme yapabileceğimizi hatırlayalım. Biz 

örneğimizde AdventureServices adlı WCF Service şablonunu 

kullanacağız. AdventureServices isimli proje File-Based olarak geliştirilecektir. Servis 

uygulaması oluşturulduktan sonra ilk yapılması gereken, Ado.Net Data Service' in 

kullanacağı Data Access Layer ortamını hazırlamaktır. Burada daha öncedende belirtildiği 

üzere EDM, LINQ Provider seçenekleri mevcuttur. 

Örneğimizde Entity Data Model kullanılmaktadır. EDM nesnesini eklemek için projeye sağ 

tıkladıktan sonra aşağıdaki resimde yer alan Ado.Net Entity Data Modelşablonunu seçmek yeterli 

olacaktır. 

 

İsim olarak AdventureModel adı kullanılabilir. edmx uzantılı dosya seçimi yapıldıktan sonra bir 
dizi adımdan oluşan sihirbaz arabirimi ile karşılaşılır. 
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İlk adımda EDM modelinin var olan bir veritabanından oluşturulacağı seçimi yapılır(Generate 

from database). Ancak istenirse Empty Model kullanılarak, EDM tiplerinin görsel olarak 

veritabanından bağımsız tasarlanması ve ilgili sınıfları ve üyelerinin oluşturulması sağlanabilir. Bu 

çoğunlukla Entity tasarımının önceden yapılıp sonrasında veriye bağlama kararının verileceği 

durumlarda ele alınabilir. Ki bu şekilde oluşturulan Entity nesneleri içerisinde LINQ Provider' lar 

kullanılarak farklı sağlayıcılara(örneğin XMLveya Object tiplerine) doğru eşleştirmelerde 
gerçekleştirilebilir. 
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İkinci adımda bağlantı(Connection) seçimi yapılır. Buna göre herhangibir veritabanı bağlantısı 

kullanılabilir. Söz konusu bağlantılara ilişkin bilgiler ise istenirseWeb.config dosyası içerisinde 
saklanabilir. 
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Üçüncü adımda, oluşturulan bağlantı üzerindeki veritabanı içeriği görülür. 

Burada tablolar(Tables), görünümler(Views) ve saklı yordamlar(Stored Procedures)yer 

almaktadır. Dolayısıyla bu adımda, EDM içerisindeki tiplerin eş düştüğü veritabanı objeleri 
işaretlenir. 
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Örnekte yukarıdaki şekildende görüleceği üzere ProductSubCategory ve Product tabloları ele 

alınmaktadır. Bu tablolar arasında bire-çok(One to many) ilişki olması nedeni ile ilişkisel 

yapılarıda inceleyebilme fırsatımız olacaktır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra 
aşağıdaki EDM diagramının oluştuğu görülecektir. 
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Dikkat edilecek olursa ProductSubCategory ve Product tablolarının kendileri birer sınıf olarak 

oluşturulmuş, alanları birer üye olarak ilave edilmiştir. Bunlara ek olarak her iki tablo 

arasındaki ilişki(Relation), EDM içerisinde bir Association olarak tanımlanmıştır. Dikkat çekici 

özelliklerden bir diğeri ise sınıflara ait nesne örnekleri üzerinden birbirlerine geçiş yapılmasını 

sağlayacak özelliklerin(Properties) eklenmiş olmasıdır. Söz gelimi bir alt kategoriye bağlı 

ürünleri elde etmek için ProductSubcategory tipine ait nesne örneği üzerinden Product özelliği 

kullanılabilir. Oluşturulan bu sınıflar ve eş düştükleri veritabanı objeleri arasındaki ilişkiler 

istenirse Model Browser aracılığıyla aşağıdaki şekilde görüldüğü gibide izlenebilir. 
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Örnekteki Model Browser görselinde, AdventureWorksModel kısmında EDM içeriği 

haritalanmaktadır. Diğer taraftan AdventureWorksModel.Store boğumu(Node) altında 

ise, EDMiçeriğinin karşılıkları olan veritabanı unsurları 

listelenmektedir. AdventureModel.Designer.cs dosyasına bakıldığında ise 3 
adet sınıfın(Class) oluşturulduğu görülür. 

 

Dikkat edileceği üzere Product ve ProductSubcategory tipleri 

dışında AdventureWorksEntities isimli bir tipin daha olduğu görülmektedir ki üyeleri aşağıdaki 
şekilde olduğu gibidir. 
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AdventureWorksEntites, ObjectContext sınıfından türemiştir ve Entity koleksiyonlarının 

yönetimi, EDM nesnelerinin eş düştüğü veri objeleri ile olan fonksiyonelliklerin ele alınması gibi 

kritik görevleride üstlenmek üzere tasarlanmıştır. Öyleki, Product ve ProductSubcategory nesne 
toplulukları bu sınıf içerisinde aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi tutulmaktadır. 

public global::System.Data.Objects.ObjectQuery<Product> Product 

{ 

    get 

    { 

        if ((this._Product == null)) 

        { 

            this._Product = base.CreateQuery<Product>("[Product]"); 

        } 

        return this._Product; 

    } 

} 

private global::System.Data.Objects.ObjectQuery<Product> _Product; 

 

public global::System.Data.Objects.ObjectQuery<ProductSubcategory> 

ProductSubcategory 

{ 

    get 

    { 

        if ((this._ProductSubcategory == null)) 

        { 

            this._ProductSubcategory = 

base.CreateQuery<ProductSubcategory>("[ProductSubcategory]"); 

        } 

        return this._ProductSubcategory; 

    } 

} 

private global::System.Data.Objects.ObjectQuery<ProductSubcategory> 

_ProductSubcategory; 

ObjectQuery<T> tipinden birer readonly özellik(Property) yardımıyla! Ve yine bir ürünün veya 

alt kategorinin eklenmesi için AddToProduct ve AddToProductSubcategory isimli metodlarda 

yer almaktadır. Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir. Update, Delete işlemleri için niye 

metodlar bulunmamaktadır? Söz konusu sorunun cevabı ilerleyen bölümlerde verilecektir ve bu 

nedenle sizlere biraz düşünme ve araştırma süresi kalmaktadır. Bu detayları şimdilik geride 

bırakarak asıl konumuza geri dönmenin yararlı olacağı kanısındayım. 

Artık WCF Service uygulamasına bir Ado.Net Data Service eklenebilir. Tek yapılması gereken 

projeye Add New Item seçeneği ile aşağıdaki şekildede görülenAdo.Net Data Service öğesini 
eklemektir. 
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Bu işlemin ardından proje şablounan ProductService.svc servis ve ProductService.cs code-

behind dosyaları eklenecektir. (Söz konusu işlemlerde biz WCF geliştiricilerini şaşırtan herhangibir 

nokta bulunmamaktadır. Nitekim Web üzerinden host edilen bir WCF serviside aynı prensiplerde 

oluşturulmaktadır. Bir svc içeriği ve çoğunlukla code-behind üzerinde tutulan kod 

içeriği.) ProductService.cs içeriği kısaca incelendiğinde bir başlatma 

işleminin(Initialization) yapılması gerektiği görülmektedir. Nitekim servis nesnesi 

örneklendiğinde EDM içerisindeki hangi tiplerin hangi şartlarda yayınlanacağının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu bir anlamda yetkilendirme süreci olarakta düşünülebilir. Söz 
konusu ProductService.cs içeriği örnek için aşağıdaki gibi değiştirilmelidir. 

using System; 

using System.Data.Services; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel.Web; 

using AdventureWorksModel; 

 

public class ProductService  

    : DataService<AdventureWorksEntities> 

{ 

    public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config) 

    { 

        config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.AllRead); 

    }     

} 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi ProductService sınıfının System.Data.Services isim alanında(Namesapce) yer 

alan DataService<T> generic sınıfından türemiş olmasıdır. Bunun dışından şu an için önem arz 

eden nokta static InitializeService metodudur. Bu metod, servis örneği ilk oluşturulduğunda bir 

kereliğine devreye girer.config değişkeni üzerinden yapılan çağrı ise 

önemlidir. SetEntitySetAccessRule metoduna gönderilen ilk parametrede * sembölü 

kullanılarak, Entity set içerisindeki tüm tiplerin ele alınacağı belirtilmektedir. İkinci parametre 
ise EntitySetRights enum sabiti tipinden olup aşağıdaki değerleri alabilir. 
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Burada AllRead' in anlamı tüm Entity nesneleri üzerinde her çeşit veri okuma(Read) işleminin 

yapılabileceğidir. Bir başka deyişle EntitySetRights enum sabitinin değerleri ile, 

hangiEntity objelerine hangi haklarla erişebileceği belirtilmektedir. Söz gelimi aşağıdaki kod 
örneğini ele alalım. 

config.SetEntitySetAccessRule("Product", EntitySetRights.AllRead); 

config.SetEntitySetAccessRule("ProductSubcategory", EntitySetRights.AllWrite); 

Bu ifadelere göre Product nesneleri için sadece okuma işlemi 

yapılabilirken, ProductSubcategory nesneleri içinde sadece yazma işlemleri yapılabilmektedir. 

Artık herhangibir istemci yazmadan, ProductService.svc servisi test edilebilir. Nitekim hepimizin 

iştahının kabarmış olduğunu ve bir an önce sonuçları görmek istediğinizi hissetmekteyim. Öyleyse 

gelin F5 ile projemizi çalıştıralım. Uygulama ilk çalıştırıldığında ProductService.svc dosyası 
tarayıcı pencere içerisinde aşağıdaki gibi görünecektir. 

 

Buradan çıkartılması gereken ilk sonuç Product ve ProductSubcategory elementleri için 

taleplerde bulunulabileceğidir. Öyleyse test sorgularına başlanabilir. Sorgulardan kastımız 
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elbetteki URL satırına girilen QueryString ifadeleri ve bunların ATOM tabanlı XML çıktılarının nasıl 

olacağıdır. 

Örnek 1 ;  

Tüm ProductSubcategory satırlarının elde edilmesi 

URL Satırı ifadesi :  

http://localhost:3030/AdventureServices/ProductService.svc/ProductSubcategory 

(Burada hemen bir hatırlatma yapalım. 

Eğer URL satırında ProductSubcategory yerine ProductSubCategory yazılırsa Case-

Sensitive özelliğinden dolayı HTTP 404 Not Foundçıktısı alınır. Dolayısıyla QueryString' leri 

yazarken Case-Sensitive olmalarına dikkat etmek gerekir.) 

Sonuç Ekran görüntüsü ; 

 

Örnek 2 : 3 Numaralı ProductSubcategory bilgisinin elde edilmesi 

URL Satırı ifadesi :  

http://localhost:3030/AdventureServices/ProductService.svc/ProductSubcategory(3) 
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Sonuç Ekran görüntüsü ; 

 

Not : İkinci örnekte dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. URL satırında parantez içerisinde 3 

değeri yazılarak ProductSubCategoryID değeri 3 olan alt kategori bilgisi elde edilmiştir. Pekiya 

servis tarafından nasıl olmaktadırda, parantez içerisindeki değerin ProductSubCategoryID alanına 

işaret ettiği bilinmektedir. Burada anahtar noktaProductSubcategory sınıfındaki 

ProductSubCategoryID özelliğidir. 
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Şekildende görüleceği üzere EdmScalarPropertyAttribute niteliğinin 

içerisinde EntityKeyProperty özelliğine true değeri verilmiştir. Böylece çalışma zamanı, parantez 

içerisinde gelen ifadenin bu özelliğe ait olduğunu bilmektedir. 

Örnek 3 : Product tablosundan ListPrice değeri 3500 birim üzerinde olanların elde 

edilmesi 

URL Satırı ifadesi : 

http://localhost:3030/AdventureServices/ProductService.svc/Product?$filter=ListPrice 

gt 3500 

(Burada gt=grater then anlamındadır.Buna göre küçüktür için lt=less then) 

Sonuç Ekran görüntüsü ; 

 

Örnek 4 : ProductSubcategoryID değeri 1 olan alt kategoriye bağlı ürünlerin listesinin 

elde edilmesi 

URL Satırı ifadesi : 
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http://localhost:3030/AdventureServices/ProductService.svc/ProductSubcategory(1)/

Product 

Sonuç Ekran görüntüsü ; 

 

Örnek 5 : Product tablosundan ListPrice değeri 3500 birim üzerinde olanların isimlerine 

göre ters sırada elde edilmesi 

URL Satırı ifadesi : 

http://localhost:3030/AdventureServices/ProductService.svc/Product?$filter=ListPrice 

gt 3500&$orderby Name desc 

(İki ayrı sorgu ifadesi birleştirilirken & kullanılır) 

Sonuç Ekran görüntüsü ; 
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Örnek 6 : ProductSubCategoryID değeri 4 olan alt kategorinin bilgilerinin elde edilmesi 

ve buna bağlı ürünlerinde getirilmesi 

URL Satırı ifadesi : 

http://localhost:3030/AdventureServices/ProductService.svc/ProductSubcategory(4)?$

expand=Product 

Sonuç Ekran görüntüsü ; 

Dikkat edileceği üzere inline elementi altında 4 numaralı alt kategoriyi bağlı Product örneklerinin 

entry boğumları yer almaktadır. Service tarafı göz önüne alındığında expand komutunun 

kullanılabilmesini sağlayan üyenin ProductSubcategory sınıfındaki Product özelliği olduğuna dikkat 

etmek gerekir. 
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Buraya kadar anlatıklarımız umarım sizlere Ado.Net Data Services hakkında biraz fikir 

verebilmiştir. Eğer buraya kadar makaleyi zevkle okuduysanız işte size yapmanız gereken bir kaç 

ödev. Öncelikli olarak tarayıcı uygulama üzerinden sorgu gönderdiğinizde SQL tarafında nasıl 

komutlar çalıştırıldığına bakmanızı öneririm. Kod tarafında ilgili noktalara breakpoint' ler ekleyerek 

nesnelerin ne zaman örneklendiklerine(REST sorgusu SQL sorgusuna dönüştürülmeden öncemi, 

sonra mı gibi) bakmanızı öneririm. Başka ne çeşit sorgular yazabileceğinizi filter, orderby, 

expand, () dışında ne gibi query komutları olabileceğini araştırın. Bu araştırmalarıda başarı ile 

yaparsanız şöyle güzel bir sütlü nescafe' yi deniz kenarında yudumlamayı hak etmişsiniz demektir, 
üstelik güneş batarken. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca Ado.Net Data 

Services(Astoria) konusuna değinmeye çalıştık. Özet olarak, ADO.Net EDM(Entity Data 

Model) veyaLINQ Provider seçeneklerini kullanaraktan, verilerin REST(REpresentational State 

Transfer) modele uygun bir servis üzerinden yayınlanabileceğini gördük. Bu makalemizde 

herhangibir istemci uygulama geliştirmemiş olmamıza rağmen, sonuçları değerlendirmek adına bir 

tarayıcı uygulama kullandığımızı unutmayalım. Nitekim tarayıcı uygulamalarda hangi çeşitten 
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olurlarsa olsunlar potansiyel olarak birer servis istemcisidir. Elbette ilerleyen makalelerimizde 

istemci uygulamaların nasıl geliştirilebileceğinede değinebileceğimizi belirtmek isterim. Ado.Net 

Data Service ler ile ilişkili yazı dizimizin bu ilk bölümüne ait görsel bir derside .Net TV den de 

izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Ado.Net Data Services ile ilişkili blog bilgilerine Microsoft' 

un şu adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örneği indirmek için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

WPF Temeller : Layout Kavramı ( 11.08.2008 ) - 

WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun süredir ara verdiğimiz makalelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu makalemizde 

çok basit seviyede Windows Presentation Foundation uygulamalarının temellerinden birisi 

olan Layout kavramını inceleme çalışıyor olacağız. WPF uygulamalarında kullanılan ekranlara ait 

element veya kontrollerin mutlaka bir Layout bileşeni içerisinde konuşlandırılmış olmaları 

gerekmektedir. Layout bileşenleri temelde birer Panel olarak düşünülmelidir. Bu açıdan 

bakıldığında klasik Windows programcılığında yer alan(diğer kontrolleri üzerinden 

taşıyan) Container bileşenlerinede benzetilebilirler. WPF uygulamalarında kullanılabilecek 

olan 6 adet temel Layout bileşeni bulunmaktadır. Herbirinin kendine özgü şekilde elementleri 

gösterme ve yerleştirme seçenekleri vardır. Bu bileşenlerin en önemli ortak özelliği 

ise Panel isimli abstract sınıftan(Class) türemiş(Inherit)olmalarıdır. Aşağıdaki sınıf 

şemasında(Class Diagram) söz konusu bileşenler ve Panel ile aralarında türetimsel ilişki açık bir 

şekilde görülebilmektedir. 

 

Layout bileşenlerinin tamamı, System.Windows.Controls isim alanı(namespace) 

altında yer almaktadır. Bu isim alanı ise, WPF Managed API katmanında yer 

alanPresentationFramework.dll assembly' ının bir parçasıdır. 

Bu assembly içerisinde Layout bileşeni dışında üst seviye kontrolleri, style' ler vb... 

bileşenlerde yer almaktadır. Bilindiği 

üzere WPF mimarisinde Managed API katmanında PresentationCore.dll ve WindowsB

ase.dll assembly' larıda yer almaktadır. 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=113
http://blogs.msdn.com/astoriateam/
http://www.bsenyurt.com/makale/images/AstoriaHelloWorld.rar
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Canvas bileşeni, üzerine bırakılan elementlerin pencerenin sol(Left), sağ(Right), üst(Top) ve 

alt(Bottom) eksenlerine olan uzaklıklarına göre bir yerleşim planına imkan 

tanımaktadır. DockPanel bileşeni, elementlerin tüm alanı kaplayacak şekilde sola, sağa, üste, alta 

ve geri kalan boşluklara(Fill) yanaştırılarak yerleştirilmelerine izin 

vermektedir.StackPanel bileşeni varsayılan olarak elementleri alt alta dizen bir yerleşim 

sunmaktadır. Ancak istenirse elementleri yatay eksende(Horizontal) yan yana olacak biçimde 

yerleştirilebilmelerine de izin vermektedir. WrapPanel bileşeni, dikey veya yatay düzlemde 

elemanları birbirlerine bitiştirerek sıralarken ekranın sonlanması gibi durumları otomatik hesap edip 

gerekli kaydırmaların yapılmasına olanak tanımaktadır(Karışık gelen bu tasvir, ilerleyen 

kısımlardaki kodlar ile daha net bir şekilde görülebilecektir). Grid bileşeni, hücreleri, satır ve 

sütunları kullanarak kontrollerin yerleşimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Son 

olarak UniformGrid kontrolü ise sabit boyuttaki hücreleri kullanarak bileşenlerin çok kolay ve hızlı 
bir biçimde yerleştirilebilmelerini sağlamaktadır. 

 

Dikkat edileceği üzere tüm Layout bileşenleri Abstract Panel sınıfından türemektedir. 

Buda, geliştirici tanımlı taşıyıcı Layout kontrollerinin yazılabileceği anlamına gelmektedir. 

Bilindiği üzere abstract sınıflar, kendisinden türeyen tiplerin uyması ve ezmesi şart olan 

üye bildirimlerini içermekte olup doğrudan örneklenerek kullanılamayan tiplerdir. Ayrıca 

abstract sınıflar polimorfik şekilde davranış gösterebilirler. Buda Plug-In tabanlı 

mimarilerde önem arz eden bir konudur. 

Bu kısa teorik bilgilerden sonra örnekler üzerinden ilerleyerek Layout bileşenlerini kavramakta 
yarar olacağı kanısındayım. 
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WrapPanel; 

İlk olarak WrapPanel ile başlayalım. Örnek bir WPF uygulamasında yer alan Window sınıfına 

ait XAML(eXtensible Application Markup Language) içeriğini aşağıdaki gibi geliştirdiğimizi 

düşünelim. (Makalede yer alan örnekler Visual Studio 2008 Professional üzerinde 
geliştirilmektedir.) 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <WrapPanel Orientation="Horizontal"> 

        <Button Name="Button1" Content="Giriş"/> 

        <Button Name="Button2" Content="Kaydet"/> 

        <Button Name="Button3" Content="Hesapla"/> 

        <Button Name="Button4" Content="Kullanıcı Değiştir"/> 

        <Button Name="Button5" Content="Detayları Al"/> 

        <Button Name="Button6" Content="Yükle"/> 

        <Button Name="Button7" Content="Belleği Sil"/> 

    </WrapPanel> 

</Window> 

Söz konusu Window1 penceresinin tasarım zamanındaki ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Dikkat edileceği üzere WrapPanel içerisinde yer alan örnek Button kontrolleri, ekranın boyutuna 

göre otomatik olarak aşağıya kaydırılmaktadır. WrapPanel bileşenine aitOrientation özelliğinin 

varsayılan değeri Horizontal' dır. Bu sebepten açık bir şekilde belirtilmesine gerek 

yoktur. Ancak elementlerin(kontrollerin) dikey düzlemde kaydırılmasını 

istiyorsak, Orientation özelliğine Vertical değerinin verilmesi gerekir. Vertical değeri set 
edildikten sonra tasarım zamanında aşağıdaki sonuç elde edilir. 
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Elbetteki çalışma zamanında ekran boyutları ile oynanılması halinde düğmelerin yerleşimleride 

buna göre değişiklik gösterecektir. Örneğin boyut ile çalışma zamanında oynandıktan sonraki olası 
hal aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer olacak şekilde elde edilebilir. 

 

DockPanel; 

Windows ile programlama yapan herkes özellikle Visual Studio ortamında 

kontrollerin taşıyıcılar(Container) içerisindeki yerlerini belirlemede 

kullanılan Dock özelliğini(Property)bilir. DockPanel bu yaklaşımı uygulacak şekilde 
çalışmaktadır. İşte buna örnek olacak bir XAML çıktısı. 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <DockPanel> 

        <Button DockPanel.Dock="Top">Üst Taraf</Button> 

        <Button DockPanel.Dock="Left">Sol Taraf........</Button> 

        <Button DockPanel.Dock="Right">Sağ Taraf</Button> 

        <Button DockPanel.Dock="Bottom">Alt Taraf</Button> 

        <Button>Kalan Kısımlar</Button> 

    </DockPanel> 

</Window> 

Burada en önemli nokta iliştirilmiş özellik(Attached Property) kullanılarak ilgili 

elementin DockPanel taşıyıcısının hangi bölgesine yanaştırılacağının belirlenmesidir. Söz 

gelimi DockPanel.Dock özelliğine Top değeri verilmesi 

ile Button elementinin DockPanel bileşeninin üst tarafına yanaştırılacağı belirtilmektedir. İlginç 

olan noktalardan biriside son Button kontrolü için böyle bir özellik tanımlaması yapılmamış 

olmasıdır. Bu çok doğal olarak kalan kısmı dolduracak bir kontrol yerleşimine neden 
olmaktadır.Window1' in tasarım zamanındaki görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

StackPanel; 

StackPanel bileşeni makalenin başındada değinildiği gibi içerisindeki elementleri eklendiği sıra ile 

yatay veya dikey düzlemde dizerek göstermektedir. Varsayılan olarak tüm bileşeneleri yukarıdan 

aşağıdaki doğru dizmektedir. Hemen aşağıdaki XAML içeriğini göz önüne alalım. 
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<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <StackPanel Background="Gold"> 

        <Button x:Name="Button1" Content="Button1" Margin="3,5" 

HorizontalAlignment="Left" /> 

        <CheckBox Content="Çalışıyor mu?" IsChecked="True"/> 

        <TextBlock Text="Yaşadığı Şehir" VerticalAlignment="Bottom" 

HorizontalAlignment="Center"/> 

        <ComboBox> 

            <ComboBoxItem Content="İstanbul" Foreground="Brown"/> 

            <ComboBoxItem Content="İzmir" Foreground="Red"/> 

            <ComboBoxItem Content="Ankara" Foreground="Blue"/> 

            <ComboBoxItem Content="Antalya" Foreground="Goldenrod"/> 

        </ComboBox> 

        <Button Content="BilgleriOnayla" x:Name="Button2"/> 

    </StackPanel> 

</Window> 

Bu içerikte dikkat edileceği üzere Button, CheckBox, TextBlock, ComboBox gibi değişik tipte 

bileşenler kullanılmaktadır. Normal şartlarda StackPanel içerisindeki tüm bileşenler 

kullanabildikleri tüm alanı kaplarlar. Bu sebepten ComboBox ve BilgileriOnayla 

başlıklı Button kontrolünün yatayda tüm alanı kapladıkları görülür. Ancak 

buradaVerticalAlignment, HorizontalAlignment, Width, Height, Margin gibi özellikler ile 

oynanarak, kontrollerin boyutları ve StackPanel içerisinde kaplayacakları alanlar değiştirilebilir. 

Söz gelimi Button1 isimli düğmede Margin değeri 3,5 olarak verilmiştir. Yani sol 

üst(Left,Top) kenar uzaklıkları 3 ile 5 piksel olarak belirlenmiştir. Buna ek 

olarak HorizontalAlignmentdeğerinin Left verilmesi ile Button kontrolünün sol tarafa yakın 

çıkması ama üst taraftan 5, sol taraftan ise 3 piksel uzaklıkta durması sağlanmıştır. Benzer bir 

konumlandırma işlemide TextBlock bileşeni 

üzerinden VerticalAlignment ve HorizontalAlignment özelliklerine ilgili değerler atanarak 
gerçekleştirilmektedir. Bunlara göre tasarım zamanındaki ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Eğer StackPanel bileşeninin Orientation özelliğine Horizontal değeri atanırsa sonuç aşağıdaki 

gibi olacaktır. 
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Bu kez görüleceği üzere tüm elementler yan yana dizilmektedir. Elbetteki yerleşimler biraz 
tuhaflaşmıştır ve bunların ilgili özellikler yardımıyla düzenlenmesi gereklidir. 

UniformGrid; 

Belkide Grid tipinden taşıyıcılardan en kolay kullanıma sahip olanıdır. Nitekim 

geliştiricinin hücreleri(Cell), satır(Row) veya sütun(Column) özelliklerini düşünmesine gerek 

yoktur. UniformGrid bileşeninde içeriye eklenen elementlere göre hücrelerin boyutları, satır ve 
sütun sayıları sabitlenmektedir. Söz gelimi aşağıdaki XAML içeriğini göz önüne alalım. 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <UniformGrid> 

        <Button>1</Button> 

        <Button>2</Button> 

        <Button>3</Button> 

        <Button>4</Button> 

        <Button>5</Button> 

        <Button>6</Button> 

        <Button>7</Button> 

        <Button>8</Button> 

    </UniformGrid> 

</Window> 

UniformGrid bileşeni içerisine 8 adet Button kontrolü eklenmiştir. Bu satır ve sütun sayıları 

otomatik olarak belirlendiğine göre 3X3' lük bir ızgara anlamına gelmektedir. Malum son hücre boş 
kalacaktır. İşte örnek XAML içeriğine ait tasarım zamanı görüntüsü; 



www.bsenyurt.com Page 245 
 

 

Ancak tabikide kolon(Column) veya satır(Row) sayıları ile oynanabilir yada içerideki 

elementlerin hücre içerisinde bulundukları konumlar değiştirilebilir. Bu durumu daha iyi analiz 
etmek için aşağıdaki XAML içeriği göz önüne alınabilir. 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <UniformGrid Columns="4"> 

        <Button Margin="5">1</Button> 

        <Button Background="RosyBrown" Margin="10,15">2</Button> 

        <Button>X</Button> 

        <Button>4</Button> 

        <Button>5</Button> 

        <Button>6</Button> 

        <Button>7</Button> 

        <Button Foreground="Gold" Background="Black" BorderBrush="Brown" 

BorderThickness="2" Margin="7.5">8</Button> 

    </UniformGrid> 

</Window> 

Burada görüldüğü gibi UniformGrid bileşeninin, içerisindeki kontrolleri 4 sütundan oluşan bir 

ızgara içerisinde göstereceği Columns isimli özelliğe atanan değer ile belirlenmektedir. Diğer 

taraftan bazı Button kontrollerinin Margin özellikleri ile oynanarak hücre içerisindeki kenar 

boşluklarına ait miktarlarda belirlenmektedir. Söz gelimi ilk düğme hücrenin tüm 

kenarlarına 5 piksel uzaklıkta olacaktır. Diğer taraftan 2 yazılı Button bileşeni sol tarafa 10 piksel, 

hücrenin üst tarafına ise 15 piksel uzaklıkta olacak şekilde yer kaplayacaktır. Sonuç olarak tasarım 
zamanındaki ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Grid; 
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Grid bileşeninde satırlar ve sütunlar geliştirici tarafından daha detaylı bir şekilde ayarlanır. Bu da 

söz konusu ızgara üzerinde çok daha fazla geliştirici kontrolü olacağı anlamına 

gelmektedir. Grid bileşeni içerisinde yer alacak elementlerin hangi hücrelere geleceğini belirlemek 

için yine Attached Property tekniğinden yararlanılmaktadır. Buna 

göre Rowve Column özelliklerine atanan değerler ile yerleşim hücresi belirlenir. Bu özelliklerin 

varsayılan değeri 0' dır. Buna göre kontrol ilk hücreye atanır. Grid kontrolünün hücreleri üzerine 

Border kullanımıda gerçekleştirilebilir. Grid kontrolüne ait örnek bir kullanım 
aşağıdaki XAML içeriğinde olduğu gibi göz önüne alınabilir. 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <Grid ShowGridLines="True">  

        <Grid.Background> 

            <LinearGradientBrush> 

                <LinearGradientBrush.GradientStops> 

                    <GradientStop Color="AliceBlue" Offset="0.50"/>  

                    <GradientStop Color="Gold" Offset="1"/> 

                </LinearGradientBrush.GradientStops> 

            </LinearGradientBrush> 

        </Grid.Background> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="*"/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <Grid.ColumnDefinitions> 

            <ColumnDefinition Width="25"/> 

            <ColumnDefinition Width="50"/> 

            <ColumnDefinition Width="*"/> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Border Background="BlueViolet" BorderThickness="2" Grid.Row="2" 

BorderBrush="Red" Margin="4" Grid.ColumnSpan="2"/> 

        <TextBlock Text="No" VerticalAlignment="Bottom" HorizontalAlignment="Right"/> 

        <TextBlock Text="Ad" VerticalAlignment="Bottom" HorizontalAlignment="Right" 

Grid.Row="0" Grid.Column="1"/> 

        <TextBlock Text="Yorum" VerticalAlignment="Bottom" 

HorizontalAlignment="Right" Grid.Row="0" Grid.Column="2"/> 

        <Rectangle Fill="RosyBrown" Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="3" Height="3"/> 

        <TextBlock Text="10" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" 

FontWeight="Bold" Foreground="White" Grid.Row="2"/> 

        <TextBlock Text="Burak Selim 

Şenyurt" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" 

FontWeight="Bold" Foreground="White" Grid.Row="2" Grid.Column="1"/> 

    </Grid> 

</Window> 

İlk olarak Grid kontrolünün arka plan 

dolgusu(Background) LinearGradientBrush kullanılarak AliceBlue renginden Gold rengine 

değişecek şekilde belirlenmiştir. Grid içerisindeki satırları belirlemek 

için RowDefinitions(RowDefinitionCollection tipinden), sütunları belirlemek 

içinse ColumnDefinitions(ColumnDefinitionCollection tipinden) koleksiyonları kullanılır. 

Satırlar RowDefinition elementi ile tanımlanırken, sütunlar ColumnDefinition ile 

tanımlanmaktadır. Satırlar için yükselik değeri Height özelliği ile, sütunlar için genişlik 

değeri Width özelliği ile belirlenir. Dikkat çekici noktalardan 
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biriside Auto ve * kullanımıdır. Auto ifadesine göre yükseklik veya genişlik değeri içerideki 

elementin boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır. Diğer taraftan *, "kalan tüm mesafeyi kullan" 

anlamında düşünülebilir. Örneğin pencerenin genişliği 250 pikseldir. İlk sütun 25, ikinci sütun 

ise 50olarak belirlenmektedir. Geriye kalan 175 piksel ise üçüncü sütuna * işareti ile 

bırakılmaktadır. Grid içerisinde 

kullanılan Rectangle elementinden Grid.ColumnSpan özelliğine 3değeri verilmiştir. Buna 

göre Rectangle elementinin bulunduğu 1nci satırdaki 3 hücre birleştirilmektedir. 

Yine VerticalAlignment ve HorizontalAlignment özelliklerine atanan değerler kullanılarak 

kontrolün hücre içerisindeki konumu belirlenebilir. Grid kontrolü ile ilişkili ilginç elementlerden 

biriside Border bileşenidir. Örnekte kullanılan Border elementi Grid bileşeninin 2nci satırıda yer 

alan ilk iki hücresine(Grid.ColumnSpan=2 nedeniyle) uygulanmaktadır. Sonuç 
itibariyle Grid bileşeninin çalışma zamanında verdiği ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Canvas; 

Son olarak Canvas bileşenine bir göz atalım. Bu kontrolde bileşenlerin konumlarını belirlemek 

için Top, Lef, Right veya Bottom gibi özelliklerden yararlanılmaktadır. Varsayılan olarak bu 

değerler belirtilmediği takdirde bileşen 0,0 noktasına konumlandırılmaktadır. Bir başka 

deyişle Canvas bileşeninin sol süt köşesine yanaştırılmaktadır. Canvas bileşeni için örnek olarak 
aşağıdaki XAML içeriği göz önüne alınabilir. 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="150" 

Width="250"> 

    <Canvas Background="LightGray"> 

        <Button x:Name="Button1" Content="Button 1"/> 

        <Button x:Name="Button2" Content="Button 2" Canvas.Left="100" 

Canvas.Top="50" /> 

        <Button x:Name="Button3" Content="Button 3" Canvas.Right="100" 

Canvas.Bottom="50" /> 

    </Canvas> 

</Window> 

Dikkat edileceği üzere Button1 için herhangibir konum değeri belirtilmemiştir. Button2 için 

ise Left ve Top özellikleri kullanılarak konumlandırma yapılmaktadır. Son Button için 

iseRight ve Bottom özellikleri kullanılmaktadır. Yine dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi Attached Property kullanılmış olmasıdır. (Böylece ilgili element içerisinde, dahil olduğu 

elemente ait özelliklere nokta notasyonu ile erişilebilmektedir.) Tasarım zamanındaki ekran 
görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 



www.bsenyurt.com Page 248 
 

 

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside Button3' ün element sırasına göre Button2' nin 

üstünde çıkmış olmasıdır. Bu son derece doğaldır. Ama istenirse Button2' nin önde durmasıda 

sağlanabilir. Bunun için Panel sınıfının ZIndex özelliği kullanılmaktadır. Söz gelimi 
yukarıdaki XAML içeriği aşağıdaki gibi değiştirilebilir. 

 

Dikkat edileceği üzere Button2 için Panel.ZIndex değeri 1 olarak set edilmiştir. Buna göre 
Button2 element sırasına bakılmaksızın en öne gelmiştir. 

Buraya kadar geliştirilen basit örnekler ile WPF uygulamalarında kullanılabilecek 

temek Layout bileşenleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu Layout bileşenlerinin ihtiyaçları 

karşılamaması halinde ise istenirse Panel abstract sınıfından türetme yoluna gidilerek farklı bir 

bileşenin üretilmesi sağlanabilir. Window bileşenleri kendi içlerinde sadece tek 

bir Paneltaşıyabilirler. Bir başka deyişle iki Layout kontrolünü Window elementi altında aynı 
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seviyede kullanamayız. Ancak bu kısıtlama, Layout içerisinde Layout kullanılmasını engellemez. 

Nitekim çoğu durumda bir Layout bileşeni içerisinde farklı bir Layout bileşeni kullanılması 
gerekebilir. Söz gelimi aşağıdaki örnek XAML içeriğinde bu durum gösterilmeye çalışılmaktadır. 

<Window x:Class="Layouts.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Layout kullanımı" Height="250" 

Width="250" Loaded="Window_Loaded"> 

    <Grid Background="Gold" ShowGridLines="True"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="100"/> 

            <RowDefinition Height="*"/> <!-- İkinci satır kalan tüm kısmı kaplayacaktır--> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <Grid.ColumnDefinitions> 

            <ColumnDefinition Width="75"/> 

            <ColumnDefinition Width="*"/> <!-- İkinci sütun kalan tüm kısmı kaplayacaktır--> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Button Content="Gönder" Height="40" Margin="5,0,10,0"/> <!-- Sola 5, sağa 10 piksel 

uzaklıkta olacaktır--> 

        <StackPanel Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="2" Background="AliceBlue" 

Margin="5"> <!-- İkinci satırdaki iki sütun birleştirilir. StackPanel bu bölüme eklenir.--> 

            <TextBlock Text="Mesajınız Yazınız"/> 

            <TextBox Text="" Width="100" HorizontalAlignment="Right" TextWrapping="Wrap" 

Height="75" ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Visible" Margin="0,0,10,0"/> <!-- Sağdan 10 

piksel uzaklıkta, 100 piksel genişliğinde yatay olarak sağa yaslanmış Wrap özelliği açık, 75 piksel 

yüksekliğinde ve dikey kaydırma çubuğu görünür olan TextBox--> 

        </StackPanel> 

        <UniformGrid Grid.Column="1" Margin="2"> <!-- Bu UniformGrid 1nci sütun içerisinde 

yer almaktadır.--> 

            <Button>1</Button> 

            <Button>2</Button> 

            <Button>3</Button> 

            <Button>4</Button> 

            <Button>5</Button> 

            <Button>6</Button> 

            <Button>7</Button> 

            <Button>8</Button> 

            <Button>9</Button> 

            <Button>0</Button> 

        </UniformGrid> 

    </Grid> 

</Window> 

Örnek XAML içeriğine ait tasarım zamanı ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Elbetteki Layout bileşenlerinin dinamik olarak kod içerisinde ele alınmasıda mümkündür. 

Senaryonun karmaşıklığına göre Visual Studio 2008 IDE' si kullanılarak Layout' ların ve 

içeriklerinin tasarlanmasında çok daha iyi sonuçlar alınabilir. Hatta Expression ailesindeki 

ürünlerden yararlanılarak bu görsel bileşenlerin profesyonel görünümlere sahip olarak ürünsel 

nitelikte olmasıda daha rahat bir şekilde sağlanabilir. Ancak bunların öncesinde XAML tarafında 

ilgili bileşenlerin bu makalede olduğu gibi nasıl kullanılabileceğinin bilinmesinde yarar vardır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Serileştirme İşlemlerinde Vekil(Surrogate) 

Kullanmak ( 03.07.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde WCF(Windows Communication Foundation) mimarisinde veri 

sözleşmelerinin(Data Contracts) karşı taraflarda farklı versiyonlarının olması durumunda oluşan 

vakaları incelemeye çalışmıştık. Versiyonlama(Versioning) vakaları dışında serileştirmede önem 

arz eden konulardan biriside, servis tarafında yayınlanan veri sözleşmeleri içerisinde 

serileştirilemeyen(NotSerializable) tiplerin var olmasıdır. Bu durum çoğunlukla, serieştirilebilen tipin 

kullandığı bazı dahili tiplerin farklı assembly dosyaları içerisinde yer aldığı vakalarda ortaya 

çıkmaktadır. Öyleki, diğer assembly içerisinde yer alan tipe(type) geliştirici tarafından müdahale 

edilemeyebilir ve bu sebepten serileştirilebilmesi için DataContract veya DataMemberüyeleri 

uygulanamayabilir. Bu durum aşağıdaki şekilde örnek bir senaryo üzerinden ifade edilmeye 
çalışılmaktadır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Layouts.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Dikkat edileceği üzere Urun sınıfı bir veri sözleşmesi(Data Contract) olacak 

şekilde, ServiceLibrary.dll assembly dosyası içerisinde yer almaktadır. Söz konusu sınıfın 

üyelerinden Ureten isimliözellik(Property) Uretici sınıfı tipindendir. Ne 

varki Uretici sınıfı, Ureticiler.dll assembly dosyası içerisinde yer almaktadır ve serileştirilebilir bir 

tip değildir(NotSerializable). Bu sebepten dolayıUrun sınıfının kullanıldığı bir senaryoda istemci 

açısından sorunlar oluşacaktır. Örneğin tipin istemci için gerekli proxy üretimi sırasında metadata 

içerisine gömülmesi mümkün olamayacaktır. Çözüm olarak servis 

tarafında serileştirme(Serializing) ve ters-serileştirme(DeSerializing), şema 

çıkartma(Schema Exporting) veya dahil etme(Schema Importing) işlemleri sırasında 

müdahalede bulunmak gerekmektedir. Ama nasıl? 

 

Serileştirilemeyen tipler servis tarafından istemcilere Metadata bilgileri içerisinde 

gönderilemezler. Bu sebepten dolayı istemci için önem arz eden proxy nesneleri içerisine 

konulamazlar ki buda söz konusu tiplerin istemci tarafından ele alınıp kullanılamayacağı 

anlamına gelir. 

Bu noktada bir vekil(Surrogate) sınıf kullanılma yolu tercih edilir. Vekil sınıf serileştirilebilir 

olmakla birlikte, serileştirilemeyen sınıfın üyelerini taşıyacak şekilde tasarlanır. Daha sonra 

serileşen ve serileşemeyen sınıflar arasında köprü görevi üstelenecek ek bir sınıf daha tasarlanır. 

Bu ek sınıfın görevi serileştirme, ters-serileştirme, şema import ve export işlemleri sırasında, 

serileştirilemeyen sınıf ile eşleştirme yapılmasını sağlamaktır. Bu 

sınıf, IDataContractSurrogate arayüzünü(Interface) uygulayacak şekilde tanımlanır. Buna ek 

olarak WCF çalışma ortamına, serileştirme, tersserileştirme, şema yayınlamak gibi işlemler 

sırasında devreye girecek olan IDataContractSurrogate uyarlamalı 

tipin, davranış(behavior) olarak atanması gerekmektedir ki bu işlemlerde 

çoğunlukla nitelik(attribute) olarak kullanılabilecek bir sınıf içerisinde ele alınır. :) Bu karmaşık 

sürecin adım adım incelenmesinden önce, yukarıdaki senaryodaki gibi bir durum oluşması halinde 

çalışma zamanında neler olacağını irdelemekle başlamakta yarar vardır. Bu amaçla ilk 
olarak Uretciler.dll isimli assembly, Uretici sınıfını içerecek şekilde aşağıdaki gibi tasarlanır. 
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using System; 

 

namespace Ureticiler 

{ 

    public class Uretici 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Ad { get; set; } 

        public string Adres { get; set; } 

        public Uretici(int id,string ad,string adres) 

        { 

            Id = id; 

            Ad = ad; 

            Adres = adres; 

        } 

    } 

} 

Uretici sınıfı içerisinde yer alan aşırı yüklenmiş yapıcı metod(Overloaded Constructor) nedeni 

ile, varsayılan yapıcı metod(Default Constructor) geçersiz kalmaktadır. Buda tipin 

serileştirilmesini engelleyecek ve istenilen sorunun oluşmasına neden olacaktır. Servis 

sözleşmesi(Service Contract), uygulayıcı sınıf ve veri sözleşmesini(Data 

Contract) içeren WCF Serviskütüphanesi(WCF Service Library) içeriği ise aşağıdaki 

gibidir. (Servis kütüphanesinin, Ureticiler.dll assembly dosyasını referans etmesi gerektiği 
unutulmamalıdır.) 
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Urun sınıfı içeriği; 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace UrunYonetim 

{ 

    [DataContract(Name="Urun")] 

    public class Urun 

    { 

        [DataMember] 

        public int Id { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Ad { get; set; } 

        [DataMember] 

        public double BirimFiyat { get; set; } 

        [DataMember] 

        public int StokMiktari { get; set; } 

        [DataMember] 

        public Ureticiler.Uretici Ureten { get; set; } 

    } 

} 

Urun sınıfı içerisinde yer alan Ureten özelliğinin(Property), Uretici tipinden olduğuna ve 

serileştirilemediğine dikkat edilmelidir. 

IUrunYonetici arayüzü içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace UrunYonetim 

{ 
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    [ServiceContract(Name="UrunServisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/Urun

Servisi")] 

    public interface IUrunYonetici 

    { 

        [OperationContract] 

        void UrunEkle(Urun urun); 

 

        [OperationContract] 

        Urun UrunGuncelle(Urun urun); 

    } 

} 

IUrunYonetici arayüzü içerisinde iki adet operasyon tanımlanmıştır. UrunEkle metodu, 

parametre olarak Urun tipinden bir nesne örneği alır. UrunGuncelle metodu ise parametre olarak 

alınanUrun üzerinden bir takım güncellemeler yapılmasını ve geriye döndürülmesini sağlamak 

üzere tanımlanmıştır. Dikkat edileceği üzere her iki operasyonda Urun isimli veri sözleşmesini 

kullanmaktadır. 

UrunYonetici sınıfı içeriği; 

using System; 

 

namespace UrunYonetim 

{ 

    public class UrunYonetici 

        :IUrunYonetici 

    { 

        #region IUrunYonetici Members 

 

        public void UrunEkle(Urun urun) 

        { 

            String bilgi = String.Format("{0} numaralı {1} ürün eklenmiştir", urun.Id, urun.Ad); 

            Console.WriteLine(bilgi); 

        } 

 

        public Urun UrunGuncelle(Urun urun) 

        { 

            urun.Ureten = new Ureticiler.Uretici(1, "Adventure Vendor", "Adventure yolu 

üzeri"); 

            urun.StokMiktari += 10; 

            urun.BirimFiyat += 1.1; 

            return urun; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Servis tarafındaki uygulama yine olayların basit bir şekile anlaşılabilmesi için Console projesi 

şeklinde tasarlanmaktadır. Servis uygulamasına ait konfigurasyon dosyası ve kod içeriği 

başlangıçta aşağıdaki gibidir.(Servis 

uygulamasının System.ServiceModel.dll ile UrunYonetim.dll assembly dosyalarını referans 
etmesi gerektiği unutulmamalıdır.) 

Konfigurasyon(App.config) içeriği; 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="UrunServisiBehavior"> 

                    <serviceMetadata /> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="UrunServisiBehavior" 

name="UrunYonetim.UrunYonetici"> 

                <endpoint address="" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" 

name="UrunServisiTcpEndPoint" contract="UrunYonetim.IUrunYonetici" /> 

                <endpoint address="Mex" binding="mexTcpBinding" bindingConfiguration="" 

name="UrunServisiMexEndPoint" contract="IMetadataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="net.tcp://localhost:2501/UrunServisi" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Örnekte TCP bazlı bir EndPoint kullanılmaktadır. Bununla birlikte istemci için gerekli 

olan Proxy sınıfının kolay üretilebilmesi amacıyla yine TCP bazlı 

bir MexEndPoint kullanılmaktadır. 

Servis tarafı Program içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using UrunYonetim; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(UrunYonetici)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine(host.State); 

            Console.WriteLine("Kapatmak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 
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İstemci uygulama için gerekli olan proxy sınıfı ve konfigurasyon dosyası 

içeriği MEX EndPoint kullanımı nedeni ile svcutil aracı veya Visual Studio->Add Service 

Reference yardımıyla çekilebilir. Tabi bu işlemler sırasında servis uygulamasının çalışıyor olmasına 

dikkat edilmelidir. Ne varki, söz gelimi svcutil aracı ile ilgili servis üzerinden metadata bilgisi 

çekilmek istendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 

 

Her ne kadar hata mesajı çok açık olmasada ve tutarlı bir bilgi vermesede sorun, Uretici sınıfının 

serileştirilemiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten istemci tarafına aktarılacak 

olanMetadata bilgisi kesilmiştir. Nitekim serileştirilemeyen bir tipin, istemci 

tarafına export edilecek olan şema(Schema) içeriğine dahil edilmesi mümkün değildir. İşte sorun 

burada başlamaktadır. Çözüm ise ilerleyen adımlarda ele alınacaktır. Bölümün başındada belirtildiği 

gibi ilk olarak, serileştirilemeyen tipin yerine geçecek bir vekil sınıf yazılmalıdır ki bu 
çoğunlukla Surrogate DataContract olarak anılır. 
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Yukarıdaki şekle göre Uretici sınıfı için UreticiSurrogated isimli bir vekil tip tayin edilmiştir. Bu 

sınıfın kendisi bir veri sözleşmesi olacak şekilde tanımlanmıştır. Burada en önemli nokta vekil tipin 

serileştirilebilir olmasıdır. UreticiSurrogated sınıfı servis tarafında aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace UrunYonetim 

{ 

    [DataContract(Name="Vendor")] // Bilinçli olaraktan Vendor adı verilmiştir. 

    public class UreticiSurrogated 

    { 

        [DataMember] 

        public int Id { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Ad { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Adres { get; set; } 

    } 

} 
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Bu sınıf sadece ve sadece serileştirilemeyen Uretici sınıfı yerine kullanılacak vekil tiptir. Şimdi 

serileştirme, ters serileştirme, şema yayınlama gibi işlemler sırasında devreye girecek olan bir 

sınıfın daha tasarlanması gerekmektedir. Bu sınıfın en önemli özelliği 

ise IDataContractSurrogate arayüzünü(Interface) uyguluyor olmasıdır. Bu arayüze ait 

metodlar yukarıda bahsedilen işlemler sırasında devreye girmektedir. Söz konusu WCF servis 

kütüphanesi içerisinde aşağıdaki gibi 

tasarlanabilir.(IDataContractSurrogate arayüzünün(Interface) kullanılabilmesi 

içinSystem.Runtime.Serialization.dll assembly dosyasının projeye referans edilmesi 

gerekmektedir.) 

 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

using Ureticiler; 

 

namespace UrunYonetim 

{ 

    public class UreticiSurrogater 

        :IDataContractSurrogate 

    { 

        #region IDataContractSurrogate Members 

 

        public object GetCustomDataToExport(Type clrType, Type dataContractType) 

        { 

             return null; 

        } 

 

        public object GetCustomDataToExport(System.Reflection.MemberInfo memberInfo, Type 

dataContractType) 

        { 

             return null; 

        } 

 

        // Bu metod serileştirme(Serialization), ters-serileştirme(DeSerialization), schema import ve 

export işlemleri sırasında devreye girer. 

        // Serileşemeyen tip ile Surrogate tip arasındakai eşleştirmeyi yapar. 

        // type isimli metod parametresi serileştirilmiş, ters serileştirilmiş, şeması import veya export 

edilmiş tipi işaret etmektedir. 

        public Type GetDataContractType(Type type) 

        { 

            if (typeof(Uretici).IsAssignableFrom(type)) 
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                return typeof(UreticiSurrogated); 

            return type; 

        } 

 

        // Bu metod surrogate tip örneğinin orjinal tip örneğine dönüştürülmesi sırasında kullanılır. 

        // Ters-serileştirme(Deserialization) işlemi sırasında çalışır. 

        public object GetDeserializedObject(object obj, Type targetType) 

        { 

            if (obj is UreticiSurrogated) 

            { 

                UreticiSurrogated surrogated = (UreticiSurrogated)obj; 

                Uretici uretici = new Uretici(surrogated.Id,surrogated.Ad,surrogated.Adres); 

                return uretici; 

            } 

            return obj; 

        } 

 

        public 

void GetKnownCustomDataTypes(System.Collections.ObjectModel.Collection<Type> 

customDataTypes) 

        { 

        } 

 

        // Orjinal tip örneğini, surrogate tip örneğine dönüştürmek için kullanılır. 

        // Serileştirme işlemi için bu metod gereklidir. 

        public object GetObjectToSerialize(object obj, Type targetType) 

        { 

            if (obj is Uretici) 

            { 

                Uretici uretici = (Uretici)obj; 

                UreticiSurrogated surrogated = new UreticiSurrogated(); 

                surrogated.Ad = uretici.Ad; 

                surrogated.Id = uretici.Id; 

                surrogated.Adres = uretici.Adres; 

                return surrogated; 

            } 

            return obj; 

        } 

 

        // Schema import' u sırasında bu metod çalıştırılır. 

        public Type GetReferencedTypeOnImport(string typeName, string typeNamespace, object 

customData) 

        { 

            if (typeName == "UreticiSurrogated") 

                return typeof(Uretici); 

            return null; 

        } 

 

        public System.CodeDom.CodeTypeDeclaration 

ProcessImportedType(System.CodeDom.CodeTypeDeclaration typeDeclaration, 

System.CodeDom.CodeCompileUnit compileUnit) 

        { 

            throw new NotImplementedException(); 

        } 

 

        #endregion 
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    } 

} 

Bu işlemin ardından servis tarafında davranışların(Behavior) Surrogater tipine göre 

özelleştirilmesi ve Metadata Export işlemleri için gerekli ek kodlamaların yapılması 

gerekmektedir. İlk olarakSurrogate implemantasyonunun nasıl yapılacağı ele alınmalıdır. Bu 
amaçla kod tarafında aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 

 İlk olarak ServiceHost nesnesi üzerinden tüm ServiceEndPoint nesneleri dolaşılır. 
 Her bir ServiceEndpoint örneği içerisinden o andaki EndPoint bileşenine 

ait OperationDescription nesneleri bulunur. 
 Bulunan OperationDescription nesneleri 

içerisinde DataContractSerializerOperationBehavior örnekleri Find metodu ile aranır. 
 Eğer DataContractSerializerOperationBehavior örnekleri 

bulunursa, DataContractSurrogate özelliğine geliştirilen Surrogater nesne örneği atanır. 

Böylece ilgili operasyon çağrısında, orjinal tip ile Surrogate tipin eşleştirmelerini yapacak, bir 

birleri arasında serileştirme geçişlerini sağlayacak olan tip, WCF Runtime ortamına 

bildirilmiş olunur. 
 Opsiyonel olarak eğer söz konusu davranış 

bulunamassa, DataContractSerializerOperationBehavior örneğinin oluşturulması, 

yine DataContractSurrogate özelliğie ilgili atamanın yapılması ve bukez davranışın ilgili 

operasyona eklenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu adımlara göre aşağıdaki gibi bir kod parçası geliştirilebilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Description; 

using UrunYonetim; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(UrunYonetici)); 

            SurrogaterEkle(host); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine(host.State); 

            Console.WriteLine("Kapatmak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

 

        private static void SurrogaterEkle(ServiceHost host) 

        { 

            foreach (ServiceEndpoint endPoint in host.Description.Endpoints) 

            { 

                foreach (OperationDescription oprDesc in endPoint.Contract.Operations) 

                { 

                    DataContractSerializerOperationBehavior dcBehavior = 

(DataContractSerializerOperationBehavior)oprDesc.Behaviors.Find<DataContractSerializ

erOperationBehavior>(); 

                    if (oprDesc.Behaviors.Find<DataContractSerializerOperationBehavior>() != 
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null) 

                        dcBehavior.DataContractSurrogate = new UreticiSurrogater(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

Burada Servis uygulaması üzerinde SurrogaterEkle metodu ile söz konusu işlemler 

gerçekleştirilmektedir. Sunucu uygulama bu haliyle çalıştırıldığında 

ve debug penceresinde ServiceHost nesnesiQuick Watch ile izlendiğinde aşağıdaki ekran 
görüntüsü yakalanabilir. 

 

Bu ekran görüntüsünde, 0 indisli EndPoint üzerinde tanımlı olan IUrunYonetici sözleşmesine 

ait UrunEkle operasyonunun davranışlarına dikkat edilmelidir. DataContractSerializer tipinden 

olan davranışın içerisinde yer alan DataContractSurrogate özelliğinin 
değerinin, UreticiSurrogater olarak set edilmiş olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 

Surrogate kullanımında Microsoft tarafından önerilen Best Practices ise, bu tip operasyon 

davranışı atamaları ve şema export işlemleri için özel olarak yazılmış 

bir niteliğin(Attribute) kullanılmasını önermektedir. Yazıda geliştirilen örnek düşünüldüğü 

takdirde bu niteliğin servis sözleşmesinde(Service 

Contract) kullanılması, IContractBehavior, IOperationBehavior veIWsdlExportExtension ar
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ayüzlerini uygulaması gerekmektedir. IContractBehavior ve IOperationBehavior arayüzlerinin 

bazı üyeleri kullanılarak yukarıdaki kod parçasında yapılan davranış tanımlamaları 

gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraftan IWsdlExportExtension arayüzü ile gelen metodlar 

sayesinde, Metadata yayınlamasının Surrogate tipine göre yapılabilmesi sağlanabilmektedir. Söz 

konusu nitelik aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

using System.ServiceModel.Channels; 

using System.ServiceModel.Description; 

 

namespace UrunYonetim 

{ 

    public class SurrogaterAttribute  

        : Attribute 

        , IContractBehavior 

        , IOperationBehavior 

        , IWsdlExportExtension 

    { 

        #region IContractBehavior Members 

 

        public void AddBindingParameters(ContractDescription description, ServiceEndpoint endpoint, 

BindingParameterCollection parameters) 

        { 

        } 

 

        public void ApplyClientBehavior(ContractDescription description, ServiceEndpoint 

endpoint, System.ServiceModel.Dispatcher.ClientRuntime proxy) 

        { 

            foreach (OperationDescription oprDesc in description.Operations) 

            { 

                SurrogateUygula(oprDesc); 

            } 

        } 

 

        public void ApplyDispatchBehavior(ContractDescription description, 

ServiceEndpoint endpoint, System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchRuntime dispatch) 

        { 

            foreach (OperationDescription oprDesc in description.Operations) 
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            { 

                SurrogateUygula(oprDesc); 

            } 

        } 

 

        public void Validate(ContractDescription description, ServiceEndpoint endpoint) 

        { 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region IWsdlExportExtension Members 

     

        public void ExportContract(WsdlExporter exporter, WsdlContractConversionContext 

context) 

        { 

            if (exporter == null) 

                throw new ArgumentNullException("exporter"); 

 

            object dataContractExporter; 

            XsdDataContractExporter xsdDCExporter; 

            if (!exporter.State.TryGetValue(typeof(XsdDataContractExporter), out 

dataContractExporter)) 

            { 

                xsdDCExporter = new XsdDataContractExporter(exporter.GeneratedXmlSchemas); 

                exporter.State.Add(typeof(XsdDataContractExporter), xsdDCExporter); 

            } 

            else 

            { 

                xsdDCExporter = (XsdDataContractExporter)dataContractExporter; 

            } 

            if (xsdDCExporter.Options == null) 

                xsdDCExporter.Options = new ExportOptions(); 

     

            if (xsdDCExporter.Options.DataContractSurrogate == null) 

                xsdDCExporter.Options.DataContractSurrogate = new UreticiSurrogater(); 

        } 

 

        public void ExportEndpoint(WsdlExporter exporter, WsdlEndpointConversionContext context) 

        { 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region IOperationBehavior Members 

     

        public void AddBindingParameters(OperationDescription description, 

BindingParameterCollection parameters) 

        { 

        } 

 

        public void ApplyClientBehavior(OperationDescription description, 

System.ServiceModel.Dispatcher.ClientOperation proxy) 

        { 

            SurrogateUygula(description); 

        } 
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        public void ApplyDispatchBehavior(OperationDescription description, 

System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperation dispatch) 

        { 

            SurrogateUygula(description); 

        } 

 

        public void Validate(OperationDescription description) 

        { 

        } 

 

        #endregion 

 

        private static void SurrogateUygula(OperationDescription description) 

         { 

            DataContractSerializerOperationBehavior dcsOperationBehavior = 

description.Behaviors.Find<DataContractSerializerOperationBehavior>(); 

            if (dcsOperationBehavior != null) 

            { 

                if (dcsOperationBehavior.DataContractSurrogate == null) 

                    dcsOperationBehavior.DataContractSurrogate = new UreticiSurrogater(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Artık tek yapılması gereken söz konusu niteliğin servis sözleşmesinde aşağıdaki gibi 

uygulanmasıdır. 

[ServiceContract(Name="UrunServisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/UrunServisi")]  

[Surrogater] 

public interface IUrunYonetici 

{ 

    [OperationContract] 

    void UrunEkle(Urun urun); 

 

    [OperationContract] 

    Urun UrunGuncelle(Urun urun); 

} 

Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte istemci için gerekli olan proxy ve config üretimleri 

gerçekleştirilebilir. Servis uygulaması çalışıyorken svcutil aracı kullanılırsa, aşağıdaki ekran 
görüntüsünde olduğu gibi ilgili üretimlerin başarılı bir şekilde yapıldığı görülebilir. 
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Bu adımların arından istemci için 

üretilen proxy(UrunYonetici.cs) ve konfigurasyon(output.config) dosyaları örnek 

bir Console uygulamasında aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi kullanılabilir. 

using System; 

using UrunYonetim; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Başlamak için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

            UrunServisiClient client = new UrunServisiClient("UrunServisiTcpEndPoint"); 

            Urun urn = new Urun() 

            { 

                Ad = "Mouse", 

                BirimFiyat = 12, 

                Id = 1, 

                StokMiktari = 50, 

                Ureten = new Vendor() 

                { 

                    Id = 1001, 

                    Ad = "Adventure 1", 

                    Adres = "Adventure 1 Yolu Üzeri Minesotta" 

                } 

            }; 

            client.UrunEkle(urn); 

            Urun guncellenen = client.UrunGuncelle(urn); 

            Console.WriteLine("{0} guncellendi", guncellenen.Ad); 

        } 

    } 

} 

UrunServisiClient isimli nesne konfigurasyonda dosyasından belirtilen ilgili EndPoint noktasına 

göre oluşturulduktan sonra, Urun sınıfına ait bir nesne C# 3.0 object initializer ile 

örneklenmektedir. Bu örnekleme sırasında Ureten özelliği Vendor isimli tipe ait bir örnek 

almaktadır. (Burada Vendor için varsayılan yapıcı metodun var olduğuna, oysaki serileştirilemeyen 
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Uretici tipinde böyle yapıcının yazılmadığına dikkat edilmelidir.) Sonrasında ise servis üzerinden 

önce UrunEkle ardından UrunGuncelle metodları çağırılmaktadır. Önce servis uygulaması 
ardındanda istemci uygulama çalıştırılırsa aşağıdakine benzer bir ekran çıktısı alınır. 

 

İstemci uygulama için üretilen proxy dosyası içeriğine bakıldığında ise, aşağıdaki sınıf 
diagramında(Class Diagram) görüldüğü gibi Vendor isimli bir tipin üretildiği farkedilebilir. 

 

Vendor adı tesadüfi değildir nitekim, UreticiSurrogated sınıfında 

kullanılan DataContract niteliğinde, Name özelliğine bu değer verilmiştir. Bu sebepten dolayı 

istemci tarafına Metadata aktarımı sırasında taşınan tipin adıda Vendor olarak set 

edilmektedir. Vendor isimli sınıf aslında serileştirilemeyen Uretici tipinin yerine istemci tarafında 

kullanılan vekildir. Buraya kadar anlatılanlar ile serileştirilemeyen bir veri sözleşmesinin,  Surrogate 

teknikleri sayesinde istemci tarafına nasıl aktarılabileceği ve servis ile olan iletişimde nasıl 

kullanılabileceği incelenmiştir. Surrogate kullanımı ile ilgili olaraktan daha detaylı bilgi 

için http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733064.aspx adresindeki makaleyi takip 

etmenizi; ayrıca örneği daha kavrayabilmek için mutlaka breakpoint' ler ile incelemenizi öneririm. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna.Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733064.aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/Surrogate.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Serileştirme İşlemlerinde 

Versiyonlama(Versioning) Vakaları ( 22.06.2008 ) 

- WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde WCF(Windows Communication Foundation) mimarisinin kullandığı 

serileştirici tiplerden bahsetmiş ve son olarak versiyonlama(Versioning) vakalarına değinmiştik. 

Bu makalemizde ise versiyonlama vakalarının örnek uygulama üzerinden test ederek analiz etmeye 

çalışacağız. Versiyonlama vakalarının merkezinde veri sözleşmesi(Data Contract) farklılıkları yer 

almaktadır. Daha öncedende değinildiği üzere üç farklı versiyonlama vakası bulunmaktadır. New 

Members, Missing Members, Round-Trip. Bu bölümde ilk olarak yeni üyelerin(New 

Members) oluştuğu vaka irdelenmeye çalışılacaktır. Söz konusu senaryoda, istemci veya servis 

tarafının sahip olduğu veri sözleşmesinin yeni bir versiyonunu, karşı taraf ile paylaştığı bir ortam 

söz konusudur. WCF çalışma zamanı varsayılan olarak böyle bir durum ile karşılaştığında, fazladan 

gelen üyenin kendisini ve içeriğini görmezden gelmektedir. Ancak yinede fazla üyeleri içeren nesne 

verisi, karşı tarafa iletilmektedir. Öncelikli olarak tüm versiyonlama örneklerinde kullanılacak olan 

ve aşağıdaki sınıf şemasında(Class Diagram) görülen tipleri içeren bir WCF servis 
kütüphanesi(WCF Service Libary) geliştirildiğini düşünelim. 

 

Servis kütüphanesinde yer alan Urun isimli sınıf bir veri sözleşmesi(Data Contract) olacak şekilde 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Bu nedenle DataContract ve DataMember nitelikleri kullanılmaktadır. 

using System; 
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using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace AdventureLib 

{ 

    [DataContract] 

    public class Urun 

    { 

        [DataMember] 

        public int Id { get; set; } 

     

        [DataMember] 

        public string Ad { get; set; } 

     

        [DataMember] 

        public double Fiyat { get; set; } 

    } 

} 

Servis sözleşmesi(Service Contract) ve uygulayıcı tipe ait kod içerikleri ise aşağıdaki gibidir. 

IUrunYonetim; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace AdventureLib 

{ 

    [ServiceContract(Name="Adventure Product 

Service", Namespace="http://www.bsenyurt.com/AdventureProductService")] 

    public interface IUrunYonetim 

    { 

        [OperationContract] 

        void UrunEkle(Urun urn); 

    } 

} 

UrunYonetim; 

using System; 

 

namespace AdventureLib 

{ 

    public class UrunYonetim 

                :IUrunYonetim 

    { 

        #region IUrunYonetim Members 

 

        public void UrunEkle(Urun urn) 

        { 

            string bilgi = String.Format("{0} {1} {2}", urn.Id.ToString(), urn.Ad, 

urn.Fiyat.ToString("C2")); 

            Console.WriteLine(bilgi); 

        } 

 

        #endregion 



www.bsenyurt.com Page 269 
 

    } 

} 

UrunYonetim sınıfı içerisinde yer alan UrunEkle metodu, parametre olarak Urun tipinden bir 

nesne örneği almaktadır. Senaryoda ilgili operasyonun herhangibir değer dönürüp 

döndürmemesinin bir önemi yoktur. Servis tarafındaki uygulama ise basit bir Console projesi 

olarak tasarlanabilir. Bu uygulamanın konfigurasyon içeriği ve Main metoduna ait kod bloğu 
aşağıdaki gibidir. 

Servis tarafı konfigurasyon içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.diagnostics> 

        <sources> 

            <source name="System.ServiceModel.MessageLogging" 

switchValue="Verbose,ActivityTracing"> 

                <listeners> 

                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                    <add name="ServiceModelMessageLoggingListener"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                </listeners> 

            </source> 

        </sources> 

        <sharedListeners> 

            <add initializeData="c:\vs2005projects\wcf 

samples\wcfserializationandencoding\sunucu\app_messages.svclog" 

type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" name="ServiceModelMessageLoggingListener" 

traceOutputOptions="None"> 

                <filter type="" /> 

            </add> 

        </sharedListeners> 

    </system.diagnostics> 

    <system.serviceModel> 

        <diagnostics> 

            <messageLogging logEntireMessage="true" logMalformedMessages="true" 

logMessagesAtServiceLevel="true" logMessagesAtTransportLevel="true" /> 

        </diagnostics> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="ProductServiceBehavior"> 

                    <serviceMetadata /> 

                         <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="ProductServiceBehavior" 

name="AdventureLib.UrunYonetim"> 

                <endpoint address="" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" 

name="ProductServiceTcpEndPoint" contract="AdventureLib.IUrunYonetim" /> 
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                <endpoint address="Mex" binding="mexTcpBinding" bindingConfiguration="" 

name="ProductServiceMexTcpEndPoint" contract="IMetadataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="net.tcp://localhost:4500/ProductService" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Servis tarafında, istemciden gelen mesaj içerikleri izlenmek istendiğinden Diagnostics özelliği 

açılmış ve Mesaj seviyesinde izleme yapılması için gerekli konfigurasyon ayarları tesis edilmiştir. 

Böylece istemciden servis tarafına gelen veri sözleşemesi içeriklerine detaylı bir şekilde bakılabilir. 

Bunların dışında, TCP bazlı MetadaEXchange yayınlaması için ek bir EndPoint noktasıda yer 

almaktadır. 

Servis uygulama Main metodu kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using AdventureLib; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(UrunYonetim)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Servis Açık. Kapatman için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

İstemci tarafında proxy üretimi amacıyla svcutil aracından faydalanılmaktadır. Nitekim servis 

tarafında TCP üzerinden MEX(MetadataExchange) yayınlaması yapıldığından bu 

mümkündür.(Üretim işlemi sırasında servis uygulamasının çalışıyor olması gerektiğini hatırlamakta 

yarar vardır. Aksi takdirde ilgili URL üzerinden Metadatabilgisi çekilemez.) Svcutil aracının 

kullanımı sonrası üretilen istemci taraflı Proxy dosyasında, Urun sınıfı aşağıdaki şekilde yer 
almaktadır. 
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[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Runtime.Serialization", "3.0.0.0")] 

[System.Runtime.Serialization.DataContractAttribute(Name="Urun",   Namespace="http://schema

s.datacontract.org/2004/07/AdventureLib")] 

public partial class Urun  

    : object, System.Runtime.Serialization.IExtensibleDataObject 

{ 

    private System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject extensionDataField; 

    private string AdField; 

    private double FiyatField; 

    private int IdField;  

 

    public System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject ExtensionData 

    { 

        get{return this.extensionDataField;} 

        set{this.extensionDataField = value;} 

    } 

 

    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public string Ad 

    { 

        get{return this.AdField;} 

        set{this.AdField = value;} 

    } 

 

    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public double Fiyat 

    { 

        get{return this.FiyatField;} 

        set{this.FiyatField = value;} 

    } 

 

    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public int Id 

    { 

        get{return this.IdField;} 

        set{this.IdField = value;} 

    } 

} 
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Dikkat edileceği üzere servis tarafında tanımlı veri sözleşmesi içeriğinde yer alan 

ve DataMember niteliği ile işaretlenmiş olan tüm özellikler burada da yer almaktadır. Bunların 

yanında Urun sınıfının istemci 

versiyonunun IExtensibleDataObject isimli arayüzü(Interface) uyguladığı 

ve ExtensionData isimli bir özelliğe(Property) sahip olduğuda gözden kaçırılmamalıdır. Bu 

arayüz Round-Trip vakalarında önem kazanmaktadır ve ekstra bilgilerin taşınması amacıyla 

kullanılmaktadır. (İlerleyen örneklerde bu durum servis tarafı için araştırılmaktadır.) Şimdilik 

istemci tarafındaki Urun sınıfının aşağıdaki gibi StokMiktari isimli yeni bir özelliğe sahip olduğu 

varsayılsın. Böylece istemcinin ilgili veri sözleşmesinin yeni bir sürümüne sahip olduğu vakası 
canlandırılabilir. Bu amaçla manuel olarak proxy dosyasına müdahelede bulunulabilir. 

 

[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Runtime.Serialization", "3.0.0.0")] 

[System.Runtime.Serialization.DataContractAttribute(Name="Urun", 

Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AdventureLib")] 

public partial class Urun  

     : object, System.Runtime.Serialization.IExtensibleDataObject 

{ 

    private System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject extensionDataField; 

    private string AdField; 

    private double FiyatField; 

    private int IdField; 

    private int StokMiktariField; 

 

    public System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject ExtensionData 

    { 

        get{return this.extensionDataField;} 

        set{this.extensionDataField = value;} 

    } 

 

    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public string Ad 

    {         

        get{return this.AdField;} 

        set{this.AdField = value;} 

    } 
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    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public double Fiyat 

    { 

        get{return this.FiyatField;} 

        set{this.FiyatField = value;} 

    } 

 

    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public int Id 

    { 

        get{return this.IdField;} 

        set{this.IdField = value;} 

    } 

 

    [System.Runtime.Serialization.DataMemberAttribute()] 

    public int StokMiktari 

    { 

        get{return this.StokMiktariField;} 

        set{this.StokMiktariField = value;} 

    } 

} 

Şimdide istemci tarafındaki Console uygulmasında aşağıdaki kodların yazıldığı göz önüne alınsın. 

using System; 

using AdventureLib; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Başlamak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            AdventureProductServiceClient client = new 

AdventureProductServiceClient("ProductServiceTcpEndPoint"); 

            Urun mouse = new Urun() 

                                { 

                                    Id=10, 

                                    Ad="Microsoft Optical Mouse", 

                                    Fiyat=8.45, 

                                    StokMiktari=190 

                                }; 

            client.UrunEkle(mouse);  

        } 

    } 

} 

Buna göre istemci uygulama Urun sınıfının StokMiktari özelliğinide kullanaraktan servis tarafına 

bir operasyon çağrısında bulunmaktadır. Bir başka deyişle istemci tarafındanUrun sınıfının yeni 

versiyonuna ait bir nesne içeriği serileştirilerek servis tarafına gönderilmektedir. Eğer 

örnek, WCF servis kütüphanesinde yer alan UrunEkle metoduna çalışma 
zamanında breakpoint konularak incelenirse aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 
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Dikkat edileceği üzere servis tarafındaki Urun tipinde StokMiktari isimli bir özellik 

bulunmadığından WCF çalışma zamanı, istemciden gelen paketteki Urun verisini ters 

serileştirdikten(DeSerialization) sonra görmezden gelmiş ve StokMiktari özelliğini atlamıştır. Peki 

gerçektende istemci uygulama, StokMiktari özelliğini içeren bir veri paketini servis tarafına 

göndermiş midir? İşte servis tarafında yapılan Diagnostics ayarlarının faydası bu noktada kendini 

göstermektedir. app_messages isimli svclog dosyası açılırsa, aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 

alan içerik ile karşılaşılır. 
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Dikkat edileceği üzere XML içeriğinde StokMiktari isimli bir elementin ve 190 değerinin servis 

tarafına gönderildiği açık bir şekilde görülebilir. Ancak, WCF çalışma zamanı tarafından bu element 

içeriği görmezden gelinmektedir. Bu WCF çalışma zamanının, New Members vakasındaki tipik 
davranışıdır. 

İkinci vakaya(Missing Members) gelindiğindeyse; bu kez taraflardan birisinde(özellikle istemci 

açısından bakıldığında) ilgili veri sözleşmesinin eski versiyonunun karşı tarafa gönderilmesi durumu 

söz konusudur. Bu durumu analiz etmek için istemci tarafında yer alan Urun sınıfından Fiyat ve 

son eklenen StokMiktari özelliklerinin kaldırıldığı düşünülebilir. Bu durumda istemci tarafında Id ve 

Ad özellikleri olan, servis tarafında ise Id,Ad ve Fiyat özellikleri olan birer veri sözleşme tipi söz 
konusudur. 



www.bsenyurt.com Page 276 
 

 

Şimdi aynı uygulama tekrardan test edilirse çalışma zamanındaki Debug görüntüsünde, servis 

tarafına ulaşmayan üye özellik(Fiyat özelliği) için varsayılan bir değerin otomatik olarak atandığı 

görülür. 

 

 

Missing Members vakasına göre, eksik üyelerin tiplerine göre varsayılan değer 

atamaları otomatik olarak yapılmaktadır. Buna göre referans tipli değişkenler 

içinnull(örneğin String tipi), ilkel değer 

türleri içinse 0 veya 0.0 değerleri, bool alanı için false değeri atanır. Diğer taraftan 

istenilirse, veri sözleşmesi içerisinde aşağıdaki kod parçası uygulanaraktan, varsayılan 

değerin farklı bir şekilde set edilmeside sağlanabilir. Tahmin edileceği üzere bu metod 

ters serileştirme(DeSerializing) sırasında devreye girmektedir. 

[OnDeserializing] 

void OnDeserializing(StreamingContext context) 

{ 

    Fiyat=1; 

} 
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İstemcinin gönderdiği mesaj içeriğine svclog dosyası üzerinden bakıldığında ise, 

sadece Id ve Ad özelliklerinin değerlerinin gönderildiği açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Görüldüğü gibi WCF çalışma zamanı servis tarafında yine olayı sessiz bir şekilde örtpas etmiştir. Bu 

bir anlamda iyi olabilir. Ancak servis tarafındaki veri sözleşmesinde(Data Contract) yer alan 

bazı üyeler için IsRequired değeri true olarak belirlenirse, durum biraz daha farklılaşır. Söz gelimi 

son örneğe göre, Fiyat özelliğinin servis tarafının kullandığı WCF Service Library içerisinde 
aşağıdaki gibi değiştirildiği varsayılsın. 

[DataContract] 

public class Urun 

{ 

    [DataMember] 

    public int Id { get; set; } 

     

    [DataMember] 

    public string Ad { get; set; } 

     

    [DataMember(IsRequired=true)] 

    public double Fiyat { get; set; } 

} 

Bu duruma göre geliştirilen uygulama test edildiğinde istemci tarafındaki UrunEkle metodunun 

icrası sırasında istemci tarafına aşağıdaki istisnanın(Exception) fırlatıldığı 

görülür.(Detaylı Exception bilgisi için servis tarafında ServiceDebug davranışı eklenmiş 

ve IncludeExceptionDetailOnFaults özelliğinin değeri true olarak belirlenmiştir.) 
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Dikkat edileceği üzere Fiyat isimli bir element değerinin beklendiği ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla IsRequired özelliğine true verilmesi halinde Missing Members vakasında ortama 
biristisna(Exception) fırlaması söz konusudur. 

 

Bilindiği gibi Serializable niteliğine(Attribute) sahip tiplerde serileştirilebildikleri 

için WCF uygulamalarında taraflar arasında gönderilebilmektedirler. 

Lakin, Serializable niteliği uygulanmış tipler içerisindeki tüm özellikler 

aslında IsRequired=true davranışını sergilerler. Ancak, özellikle .Net Remoting ile 

yazılmış uygulamlardan kalanSerializable tiplerin 

kullanıldığı WCF senaryolarında, OptionalField niteliği(Attribute) kullanılarak ilgili 

üyeler için IsRequired=false davranışı tanımlanabilir. 

Tabi bazı hallerde servisin veya istemcinin kullandığı veri sözleşmesi ayrı 

bir library içerisinde olabilir ve müdahele edilemeyebilir. Bu durumda ilgili 

kütüphanedekiserializable tiplerin tamamına ait özellikler/alanlar, WCF çalışma 

zamanı IsRequired=true şeklinde yorumlanacaktır. Bu 

durumda Missing Members vakasına göre, olası istisnalara karşı gerekli tedbirlerin 

alınması gerekebilir. 

Round-Trip vakasında ise, istemcinin servis tarafına veri sözleşmesinin yeni bir versiyonunu 

gönderdiği ancak servis tarafındaki operasyon sonrasında da istemciye veri sözleşmesinin eski 

halinin döndürüldüğü düşünülmektedir. Olayı daha iyi anlamak IUrunYonetim servis sözleşmesine 
aşağıdaki fonksiyonelliğin eklendiği göz önüne alınsın. 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace AdventureLib 

{ 

    [ServiceContract(Name="Adventure Product 

Service",Namespace="http://www.bsenyurt.com/AdventureProductService")] 

    public interface IUrunYonetim 

    { 

        [OperationContract] 

        void UrunEkle(Urun urn); 

 

        [OperationContract] 

        Urun UrunGuncelle(Urun urn); 

    } 

} 

Operasyon dikkat edileceği üzere, Urun tipinden bir parametre almakta ve yine Urun tipinden bir 

nesne örneğini geri döndürmektedir. Senaryo gereği operasyon sırasında istemciden gelen Urun 

nesnesinde değişiklik yapılmakta ve güncel hali istemci tarafına gönderilmektedir. Lakin istemci 

tarafından servis tarafına gelen Urun nesne örneğinde, servis tarafının kullandığı Urun tasarımında 

olmayan StokMiktari isimli bir özellik bulunduğu varsayılmaktadır. Buna göre doğal olarak servis 

tarafı StokMiktari isimli özelliği sessizce göz ardı etmektedir. Sonrasında ise Urun değişkeninin 

taşıdığı nesne üzerinde aşağıdaki örnek güncellemeyi yapıp istemci tarafına göndermektedir. 

using System; 

 

namespace AdventureLib 

{ 

    public class UrunYonetim 

        :IUrunYonetim 

    { 

        #region IUrunYonetim Members 

 

        public void UrunEkle(Urun urn) 

        { 

            string bilgi = String.Format("{0} {1} {2}", urn.Id.ToString(), urn.Ad, 

urn.Fiyat.ToString("C2")); 

            Console.WriteLine(bilgi); 

        } 

 

        public Urun UrunGuncelle(Urun urn) 

        { 

            urn.Fiyat += 10; 

            return urn; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Bu durumda istemci tarafında set edilen stok miktarı değeri doğal olarak sıfırlanmış olur. Durumu 

canlandırmak için istemci tarafındaki kodların aşağıdaki şekilde değiştirildiği göz önüne 

alınsın.(Elbette servis sözleşmesinde bir değişiklik yapıldığı için istemci 

tarafındaki proxy dosyasının svcutil aracı 
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veya Visual Studioortamından Add Service Reference seçeneği ile yeniden oluşturulması 

gerekebilir. Bununla birlikte senaryonun gerçeklenmesi için istemci tarafında sıfırlanan Urun sınıfı 
içerisine StokMiktari isimli özelliğin yeniden eklenmesi de gerekmektedir.) 

using System; 

using AdventureLib; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Başlamak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            AdventureProductServiceClient client = new 

AdventureProductServiceClient("ProductServiceTcpEndPoint"); 

            Urun mouse = new Urun() 

                                { 

                                    Id=10, 

                                    Ad="Microsoft Optical Mouse", 

                                    Fiyat=8.45, 

                                    StokMiktari=190 

                                }; 

            Urun donenUrun = client.UrunGuncelle(mouse); 

            string urunBilgisi = String.Format("{0} {1} {2} {3}", donenUrun.Id.ToString(), 

donenUrun.Ad, donenUrun.Fiyat.ToString("C2"), donenUrun.StokMiktari.ToString()); 

            Console.WriteLine(urunBilgisi); 

        } 

    } 

} 

Servis ve istemci tarafı çalıştırıldığında aşağıdaki sonuçlar gözlemlenir. 

 

Dikkat edileceği üzere istemci 

tarafında 190 olarak set edilen StokMiktari değeri, UrunGuncelle operasyon çağrısından 

sonra 0 olarak bırakılmıştır. Oysaki servis tarafına ulaşan mesajlara svclog dosyasından 

bakıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 190 değerinin aktarıldığı görülebilir. 
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Peki çözümsel bir yaklaşım var mıdır ve nedir? Çözüm, IExtensibleDataObject 

arayüzünün(Interface) servis tarafında kullanılan veri sözleşmesine uygulanmasıdır. Bu arayüz 

sayesinde, istemciden servis tarafına gönderilen ancak servis tarafında var olmayan özellik 

değerlerinin taşınması ve elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu amaçla servis tarafının 

kullandığı Urun sınıfına aşağıdaki gibi IExtensibleDataObject arayüzünün uygulanması yeterlidir. 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace AdventureLib 

{ 

    [DataContract] 

    public class Urun 

        :IExtensibleDataObject 

    { 

        [DataMember] 

        public int Id { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Ad { get; set; } 

        [DataMember(IsRequired=true)] 

        public double Fiyat { get; set; } 

 

        private ExtensionDataObject extensionData; 

 

        #region IExtensibleDataObject Members 

     

        public ExtensionDataObject ExtensionData 
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        { 

            get{return extensionData;} 

            set{extensionData = value;} 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

IExtensibleDataObject arayüzü sadece ExtensionData isimli bir özellik içermektedir. Bu 

özellik ExtensionDataObject veri türündendir. Servis tarafındaki ilgili operasyon 
çağrısıdebug modda incelendiğinde aşağıdaki verilere ulaşıldığı görülür. 

 

Dikkat edileceği üzere, extensionData alanının içeriğinde, istemci tarafından 

gönderilen StokMiktari özelliğine ait bilgiler ve set edilen 190 değeri yer almaktadır. Buna 

göreUrunGuncelle metodunun istemciye döndürdüğü Urun nesnesinin 

içeriğinde StokMiktari özelliği 190 değeri ile korunmaktadır. Çalışma zamanında uygulamaların 

ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. 

 

Round-Trip vakasında örnektende görüldüğü üzere IExtensibleDataObject arayüzü ile bir 
çözüm üretilebilmektedir ki bu Microsoft tarafından Best-Practice olarakta belirtilmektedir. 
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Versiyonlama farklılıkları dışında serileştirme ile ilişkili olaraktan dikkat edilmesi gereken farklı 

konularda vardır. Söz gelimi servis tarafından yayınlanan bir veri sözleşmesi 

içerisinde serileştirilemeyen(NonSerializable) ve geliştirici tarafından doğrudan müdahalede 

bulunulamayan sonradan tanımlı tipler var olabilir. Bu durumda vekil veri sözleşmeleri(Surrogate 

DataContract) kullanılarak veri sözleşmesinin serileştirilmesi yoluna gidilebilir. Bu konu bir sonraki 

makalede çözümleyiciler(Encoding) ile birlikte ele alınmaya çalışılacaktır. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca serileştirme işlemlerinde ortaya çıkabilecek olan 

versiyonalama vakaları analiz edilmeye çalışmıştır. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 

hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF Serileştirme(Serialization) ( 16.06.2008 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Serileştirme(Serialization) ve çözümleme(Encoding) çoğu zaman bir birlerine karıştırılan 

kavramlar olabilmektedir. Oysaki aralarında çok ince ama bir o kadarda önemli farklılıklar vardır. 

Serileştirme ve çözümleme, SOA(Service Oritented Architecture) tarzındaki uygulama 

çözümlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nitekim bu tip mimarilerde servis ve istemci arasında 

yapılan veri transferlerinde bilginin serileştirilmesi ve mesajların çözümlenmesi gerekmektedir. 

Serileştirme özet olarak nesne grafiğinin(Object Graph) bytedizisine dönüştürülmesi olarak 

düşünülebilir. Bu sayede çalışma zamanı(Run-Time) nesne örneklerinin herhangibir kaynakta 

sürekli olarak saklanması mümkün olabilmektedir. Bir başka deyişle nesneye ait veri içeriğinin, bir 

dosyada, veritabanında, bellekte tutulması mümkündür. Ancak en önemli olan kısmı söz konusu 

nesne içeriğinin başka bir ortama herhangibir protokol üzerinden taşınabiliyor olmasıdır ki 
bu dağıtık uygulama(Distributed Applications) çözümlerinde kilit rollerden birisidir. 

Peki duruma WCF(Windows Communication Foundation) açısından bakıldığında göze çarpan 

noktalar nelerdir? WCF tarafında serileştirme sadece nesne grafiğinin bir byte dizisine 

dönüştürülmesi olarak yorumlanmaz. Bunun yerine nesne grafiğinin bir XML InfoSet(XML 

Information Set) içeriğine dönüştürülmesi olarak yorumlanır. XML InfoSetiçeriği WCF 

mesajlarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. XML InfoSet, XML' in bir üst kümesi olarak 

düşünülebilir. XML InfoSet sayesinde, XML içeriğinin sadece Textformatında olma zorunluluğu 

ortadan kalkmaktadır. Bir başka deyişle nesne içeriğinin, örneğin binary XML formatında 

üretilmesi mümkün olabilmektedir. Bu WCF açısından önemlidir 

çünkü interoperability, performans gibi konularda XML formatının Text bazlı olmayan 

versiyonlarının kullanılmasının avantajlarından yararlanılabilinir. 

 

XML InfoSet, WCF mimarisine özgü bir kavram değildir. Nitekim Asp.Net Web 

Service modelindeki uygulamalarda XML InfoSet yaklaşımını kullanmaktadır. 

WCF mimarisinde kullanılmakta olan serileştirici tipler aşağıdaki gibidir. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WCFSerializationAndEncoding.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Çözümleme(Encoding) kısaca, WCF mesajlarının byte dizisi haline dönüştürülmesi olarak ele 

alınabilir. Bu sayede mesajın içeriğinin iletişim kanalları(Transport Channels) üzerinden 

aktarılabilmesi mümkün olmaktadır. WCF mimarisi temel olarak beş farklı çözümleme 
formatını(Encoding Formats) desteklemektedir. 

 

WCF tarafında duruma göre yukarıda bahsedilen formatları ele alan hazır encoder tipleri 

bulunmaktadır. Özellikle .Net uygulamaları arasında bir mesajlaşma söz konusu ise performans 

adına BinaryMessageEncoder, platformlar arası uyumluluk 

(Interoperability) gerekiyorsa TextMessageEncoder veya MtomMessageEncoder, Ajax taba

nlı web istemcilerinin yer aldığı senaryolarda ise, JsonMessageEncoder tipleri devreye 

girmektedir. Önemli olan noktalardan biriside WCF tarafında encoding sisteminin 

genişletilebilmesidir. Yani yeni çıkan çözümleme formatlarına uygun eklemeler ve ilaveler 
yapılabilir. 

Serileştirme ve çözümleme WCF tarafında bir arada düşünülmesi gereken konulardır. Nitekim, 

nesne içeriğinin serileştirilerek XML InfoSet haline getirilmesi sadece sürecin ilk adımıdır. 

Sonrasında bu InfoSet bilgisinden yararlanılarak karşı tarafa gönderilecek olan mesajın üretilmesi 

için bir çözümleme(Encoding) işlemi yapılır. Bu sürecin sonunda oluşturulan mesaj, iletişim 

kanalları üzerinden karşı tarafa gönderilir. Burada hatırlanması gereken noktalardan biriside, 

encoding işlemlerinde çalışma zamanında oluşan kanal yığının(Channel Stack) içeriğidir. 

Bilindiği gibi bu yığınında mutlaka Encoding Channel ve Transport Channel kanallarının olması 
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gerekir. İşteEncoding Channel içerisinde, serileştirilerek InfoSet haline gelen bilginin 

ilgili Encoder tipine göre çözümlenerek mesaj içeriği haline getirilmesi sağlanmaktadır. 

İlk olarak WCF serileştirme opsiyonlarına bakmakta yarar bulunmaktadır. WCF, varsayılan 

olarak DataContractSerializer tipini baz alarak serileştirme işlemlerini 

gerçekleştirmektedir.DataContractSerializer, nesneyi serileştirirken XSD şemalarını kullanır. Bir 

başka deyişle söz konusu CLR(Common Language Runtime) tipini, karşılığı olan XSD tipi ile 

ifade eder. Bu sayede farklı platformların serileştirilen nesneyi kullanabilme imkanı doğar. Örneğin 

.Net tarafındaki System.String tipi XSD tarafında xs:String olarak ele alınır. Bu tipin 

kullanıldığı veri sözleşmesini(Data Contract) kullanacak olan bir java 

uygulamasıda java.lang.String tipini karşılık olarak ele alır. Bir başka deyişle XSD formatı ilkel 

veri tiplerini baz alaraktan bir köprü vazifesini görür. Elbette karmaşık tiplerde(Complex 

Type) ilkel tip seviyelerine indirilerekten serileştirme işlemine tabi tutulurlar. Tabiki burada göz 

ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta vardır. Özellikle karmaşık 

tiplerde DataContract ve DataMember nitelikleri(attributes) ile serileştirme işlemi 
sağlanmaktadır. (İlerleyen örneklerde aşağıdaki yer alan Urun isimli tip kullanılmaktadır.) 

 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace Formatters 

{  

    [DataContract(Namespace="http://www.bsenyurt.com/Urun")] 

    class Urun 

    { 

        private int _id; 

        private string _ad; 

        private double _listeFiyati; 

        private DateTime _stokTarihi; 

 

        public Urun(int id, string ad, double listeFiyati, DateTime stokTarihi) 

        { 

            Id = id; 

            Ad = ad; 

            ListeFiyati = listeFiyati; 

            StokTarihi = stokTarihi; 

        } 
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        [DataMember] 

        public DateTime StokTarihi 

        { 

            get { return _stokTarihi; } 

            set { _stokTarihi = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public double ListeFiyati 

        { 

            get { return _listeFiyati; } 

            set { _listeFiyati = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public string Ad 

        { 

            get { return _ad; } 

            set { _ad = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public int Id 

        { 

            get { return _id; } 

            set { _id = value; } 

        } 

    } 

} 

DataContractSerializer ile Serileştirme 

DataContractSerializer tipi .Net Framework 3.0 ile birlikte gelen ve WCF tarafında varsayılan 

olarak kullanılan bir serileştiricidir. Yukarıda yer alan Urun sınıfına ait nesne örneğini serileştirmek 

amacıyla DataContractSerializer tipi, örnek bir Console uygulamasına ait aşağıdaki kod parçası 

ile ele alınabilir.(Söz konusu Console uygulaması .Net Framework3.5 şablonunda geliştirilmiştir.) 

using System; 

using System.IO; 

using System.Xml.Schema; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace Formatters 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region DataContractSerilazier ile Type Serileştirme 

 

            // Serileştirilecek nesne örneği. 

            Urun mouse=new Urun(1,"Mx Mouse Optic",10,new DateTime(2004,1,1)); 

 

            // Serileştirici sınıf örneklenir. 
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            // Parametre olarak serileştirilecek veri sözleşmesi tipi verilir. 

            DataContractSerializer dcSerializer = new DataContractSerializer(typeof(Urun)); 

 

            // Serileştirme sonuçlarının yazılacağı örnek bir Stream oluşturulur. 

            FileStream stream2 = new FileStream("Urun.xml", FileMode.Create, 

FileAccess.Write); 

            // WriteObject metodu ile stream2 nesnesi ile tanımlanan Stream üzerine mouse isimli 

Urun nesne örneği verisi aktarılır 

            dcSerializer.WriteObject(stream2, mouse); 

            stream2.Close(); // Stream kapatılır. 

 

            #endregion 

 

            #region DataContractSerializer ile Type Ters-Serileştirme  

 

            // Urun.xml dosyası var ise ters serileştirme işlemleri yapılır. 

            if (File.Exists("Urun.xml")) 

            { 

                // DataContractSerializer nesnesi örneklenir. 

                DataContractSerializer dcDeSerializer = new 

DataContractSerializer(typeof(Urun)); 

                // Serileştirilmiş veri içeriğinin bulunduğu dosyayı okumak için bir Stream örneklenir. 

                FileStream stream5 = new FileStream("Urun.xml", FileMode.Open, 

FileAccess.Read); 

                // ReadObject metodu ile parametre olarak verilen Stream içerisindeki bilgi ters 

serileştirme işlemine tabi tutulur. 

                // Dönüş türü object olduğu için sonucun uygun türe cast edilmesi gereklidir. 

                Urun urn=(Urun)dcDeSerializer.ReadObject(stream5); 

                // Elde edilen nesne örneği bilgisi ekrana yazdırılır. 

                Console.WriteLine("Id :{0} Ad:{1} Fiyat:{2} Stok Tarihi:{3}", urn.Id.ToString(), 

urn.Ad, urn.ListeFiyati.ToString("C2"), urn.StokTarihi.ToString()); 

                // Stream kapatılır. 

                stream5.Close(); 

            } 

 

            #endregion 

 

            #region DataContractSerializer ile Array Serileştirme 

         

            Urun[] urunler ={ 

                                        new Urun(2,"A Mouse Optic",11.2,DateTime.Now), 

                                        new Urun(3,"Y Mouse Optic, Kablolu",9.49,DateTime.Now), 

                                        new Urun(5,"Z Mouse",3.45,new DateTime(2008,2,3)), 

                                    };     

 

            // DataContractSerializer nesne örneğini oluşturulurken parametre olarak Urun tipinden 

dizi verilmiştir 

            DataContractSerializer dcArraySerializer = new 

DataContractSerializer(typeof(Urun[])); 

            FileStream stream3 = new FileStream("Urunler.xml", FileMode.Create, 

FileAccess.Write); 

            dcArraySerializer.WriteObject(stream3, urunler); 

            stream3.Close(); 

         

            #endregion 
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            #region DataContractSerializer ile Array Ters-Serileştirme 

         

            if (File.Exists("Urunler.xml")) 

            { 

                DataContractSerializer dcDeSerializer = new 

DataContractSerializer(typeof(Urun[])); 

                FileStream stream6 = new FileStream("Urunler.xml", FileMode.Open, 

FileAccess.Read); 

                Urun[] gelenUrunler = (Urun[])dcDeSerializer.ReadObject(stream6); 

                Console.WriteLine("Ürünler"); 

                foreach (Urun urun in gelenUrunler) 

                { 

                    Console.WriteLine("Id :{0} Ad:{1} Fiyat:{2} Stok Tarihi:{3}", urun.Id.ToString(), 

urun.Ad, urun.ListeFiyati.ToString("C2"), urun.StokTarihi.ToString()); 

                }  

                stream6.Close(); 

            } 

 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Bu kod parçasında Urun tipine ait bir nesne örneği ve bir dizinin serileştirilmesi ve serileşen dosya 

içeriğinden tekrardan elde edilmesi(DeSerialization) işlenmektedir. Serileştirme 

işleminde WriteObject metodu, ters serileştirme işleminde ise ReadObject metodları 

kullanılmaktadır. Serileştirme ve TersSerileştirme işlemlerinde tipe ait bilgilerin alınması 

içinDataContractSerializer nesne örneğinin üretimi sırasında devreye 

giren yapıcı(Constructor) metoddan yararlanılır. Dikkat edileceği üzere, Urun ve Urun[] tip 

bilgileri yapıcı metoda parametre olarak verilmektedir. ReadObject metodu, 

ilgili Stream üzerinden gelen veriyi okumakta ve ters serileştirme işlemine tabi tutmaktadır. 

Elbette dönen veri türü objectolduğundan uygun tipe dönüştürülmesi gerekir. Örnekte dosya 

sistemi Stream olarak kullanılmaktadır. Uygulamanın çalışması sonrasında serileştirme işlemi 
sonucu üretilen Urun.xml ve Urunler.xml dosyalarının içerikleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

Urun.xml içeriği; 

 

Urunler.xml içeriği; 
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Çalışma zamanında oluşan ekran çıktısı ise aşağıdaki gibidir. Dikkat edileceği 

üzere Stream içerisindeki bilgilerden Urun ve Urun[] tipleri elde edilerek sonuçlar ekrana 
yazdırılmaktadır. 

 

Burada merak edilen noktalardan biriside mesajlaşma sırasında kullanılan XSD şemasının içeriğinin 

ne olduğudur. .Net Framework 3.0 ile birlikte gelen XsdDataContractExportertipinden 

yararlanılaraktan, söz konusu XSD şemasının içeriği manuel olaraktan üretilebilir ve incelenebilir. 

Aşağıdaki kod parçasında bu durum ele alınmaktadır. 

// XSD formatına dönüştürme yapacak tip tanımlanır 

XsdDataContractExporter exporter = new XsdDataContractExporter(); 

exporter.Options = new ExportOptions(); 

exporter.Export(typeof(Urun)); // Export işlemi gerçekleştirilir 

 

// Export işlemi sonucu oluşan XSD bilgisi herhangibir stream üzerine aktarılabilir 

FileStream stream = new FileStream("UrunSchema.xsd", FileMode.Create, 

FileAccess.Write); 

 

// Export edilen XmlSchemaSet içerisindeki tüm XmlSchema tipleri dolaşılır 

foreach (XmlSchema set in exporter.Schemas.Schemas()) 

{ 

    // Çıktının kolay anlaşılır olması açısından o anki XmlSchema örneğinin TargetNamespace 

özelliğinin değerinin DataContract niteliğinde belirtilen Namespace bilgisine eşit olup olmadığına 

bakılır 

    if (set.TargetNamespace == "http://www.bsenyurt.com/Urun") 

        set.Write(stream); // Eşit ise XmlSchema içeriği dosyaya yazılır 
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} 

stream.Close(); 

Bu kodun çalışması sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan XSD şemasının üretildiği 

görülür. (Burada if ifadesi kaldırıldığı takdirde içerikte oluşacak farklılığın izlenmesi ve analiz 

edilmesi önerilir.) 

 

Görüldüğü gibi Urun isimli karmaşık tip içerisindeki ilkel tiplerin(Primitive Type) 

tamamı, XSD karşılıklarına çevrilerek ele alınmaktadır. İşte DataContractFormatter ile 

serileştirilen bir Urun nesne örneği iki uygulama arasında hareket ederken bu şema bilgisinden 

yararlanılmaktadır. 

NetDataContractSerializer ile Serileştirme 

Bazı durumlarda hem istemci hemde sunucu tarafında veri sözleşmelerinin aslına uygun şekilde 

kullanıldığı durumlar söz konusu olabilir. Bu özellikle aynı tip .Net uygulamaların olduğu 

senaryolarda söz konusudur. Bu sebepten WCF içerisinde buna destek olacak 

şekilde NetDataContractSerializer tipi kullanılmaktadır. Ne yazıkki WCF' in bu tipe doğrudan 

desteği yoktur. Bu sebepten ekstra kod yazılması ve WCF tarafında serileştirilecek olan tipin 

çalışma zamanı için özel bir nitelik(attribute) tasarlanması gerekmektedir. Yukarıda tasarlanan 
örnek için NetDataContractSerializer aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi kullanılabilir. 

using System; 

using System.IO; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace Formatters 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region NetDataContractSerializer ile Type Serileştirme 

 

            // Urun tipine ait nesne örneği oluşturulur. 

            Urun lcd = new Urun(9, "LCD 17inch", 125.45, DateTime.Now); 

            // NetDataContractSerializer nesnesi örneklenir. 

            NetDataContractSerializer netSerializer = new NetDataContractSerializer(); 
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            // Serileştirmenin yapılacağı fiziki dosyayı işaret eden Stream açılır. 

            FileStream stream4 = new FileStream("NetUrun.xml", FileMode.Create, FileAccess.Write); 

            // WriteObject metodu ile lcd isimli Urun nesne örneği, stream4 ile belirtilen Stream 

üzerine aktarılır. 

            netSerializer.WriteObject(stream4, lcd); 

            // Stream kapatılır 

            stream4.Close(); 

 

            #endregion 

 

            #region NetDataContractSerializer ile Type Ters Serileştirme 

     

            // NerUrun.xml dosyası var ise işlemleri yap. 

            if (File.Exists("NetUrun.xml")) 

            { 

                // NetDataContractSerializer nesnesi örneklenir 

                NetDataContractSerializer netDeSerializer = new NetDataContractSerializer(); 

                // FileStream nesnesi örneklenir 

                FileStream stream7 = new FileStream("NetUrun.xml", FileMode.Open, FileAccess.Read); 

                // ReadObject metodu parametre olarak ters serileştirilecek tipe ait verileri taşıyan 

Stream örneğini alır. 

                // Metod geriye object tipini döndürdüğü için cast işlemi yapılır. 

                Urun gelenLcd = (Urun)netDeSerializer.ReadObject(stream7); 

                // Elde edilen nesneye ait bilgiler ekrana yazdırılır 

                Console.WriteLine("Id :{0} Ad:{1} Fiyat:{2} Stok Tarihi:{3}", gelenLcd.Id.ToString(), 

gelenLcd.Ad, gelenLcd.ListeFiyati.ToString("C2"), gelenLcd.StokTarihi.ToString()); 

                // Stream kapatılır 

                stream7.Close(); 

            } 

 

            #endregion 

 

            #region NetDataContractSerializer ile Array Serileştirme 

         

            Urun[] urunler ={ 

                                    new Urun(2,"A Mouse Optic",11.2,DateTime.Now), 

                                    new Urun(3,"Y Mouse Optic, Kablolu",9.49,DateTime.Now), 

                                    new Urun(5,"Z Mouse",3.45,new DateTime(2008,2,3)), 

                                    }; 

 

            NetDataContractSerializer netdcArraySerializer = new 

NetDataContractSerializer(); 

            FileStream stream8 = new FileStream("NetUrunler.xml", FileMode.Create, 

FileAccess.Write);             

            netdcArraySerializer.WriteObject(stream8, urunler); 

            stream8.Close(); 

         

            #endregion 

     

            #region NetDataContractSerializer ile Array Ters Serileştirme 

     

            if (File.Exists("NetUrunler.xml")) 

            { 

                NetDataContractSerializer netdcDeSerializer = new 

NetDataContractSerializer(); 

                FileStream stream9 = new FileStream("NetUrunler.xml", FileMode.Open, 
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FileAccess.Read); 

                Urun[] gelenUrunler = (Urun[])netdcDeSerializer.ReadObject(stream9); 

                Console.WriteLine("Net Ürünler"); 

                foreach (Urun urun in gelenUrunler) 

                { 

                    Console.WriteLine("Id :{0} Ad:{1} Fiyat:{2} Stok Tarihi:{3}", urun.Id.ToString(), 

urun.Ad, urun.ListeFiyati.ToString("C2"), urun.StokTarihi.ToString()); 

                } 

                stream9.Close(); 

            } 

 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Örnekte Urun ve Urun[] dizilerinin NetDataContractSerializer kullanılarak serileştirme 

işlemlerine tabi tutulması ele alınmaktadır. Dikkat edileceği 

üzere NetDataContractSerializertipine ait nesneler örneklenirken DataContractSerializer' da 

olduğu gibi tip bildirimi yapılmamaktadır. Bunun sebebi, serileştirilen tipin zaten uygulama 

tarafındaki ilgili assembly içerisinde var olmasıdır. Diğer taraftan yine WriteObject metodu ile 

serileştirme, ReadObject metodu ilede ters serileştirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Üretilen NetUrun.xml ve NetUrumler.xmldosyalarının içerikleri ise aşağıda görüldüğü gibidir. 

NetUrun.xml içeriği; 

 

NetUrunler.xml içeriği; 
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Dikkat edileceği üzere DataContractSerializer ile üretilen XML çıktılarında farklı bir sonuç 

oluşmaktadır. Herşeyden önce z:Assembly niteliği içerisinde Urun tipinin yer 

aldığı Assembly bilgisi bulunmaktadır. Bunun önemli bir sonucu vardır. Serileşen içeriğin ele 

alındığı taraflarda Urun tipinin yer aldığı Assembly' ın var olması şarttır ki aslında bu 

durum SOA mimarisinin uygulanış biçimlerinde tercih edilen yollardan birisi değildir. İçerikte göze 

çarptan noktalardan biriside z:Id isimli niteliklerdir(Attributes). Bu niteliklerin sadece referans 

tiplerine uygulandığına dikkat edilmelidir(String,Array gibi). z:Id temel olarak referans tiplerinin 

korunmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Bir diğer dikkat çekici nitelik ise Urun[] dizisinin 

serileştirilmesi sonrası ortaya çıkan z:Size bilgisidir. Buradada serileştirilen dizi içerisindeki eleman 

sayısı yer almaktadır. Özet olarak NetDataContractSerializer,WCF alt yapısında doğrudan 

desteklenmemektedir. Her iki taraftada tipe ait Assembly bilgisinin olmasını gerektirmektedir. 

Üstüne üstelik nesne örneğinin bilinen .Net CLR tiplerine eşleştirilerek XML içeriğine alınmasını 
sağlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı ilgili serileştiricinin kullanılması pek yaygın değildir. 

DataContractJsonSerializer ile Serileştirme 

Bilindiği üzere .Net Framework 3.5 ile birlikte WCF mimarisinde Ajax tabanlı istemciler için 

destek gelmektedir. Bu desteğin temelinde ise JSON(JavaScript Object Notation) formatlı 

veriler söz konusudur. Bu noktada WCF alt yapısı DataContractJsonSerializer tipini ele 

almaktadır. Bu tipte serileştirme desteği için WebScriptEnablingBehavior niteliğinin 

veyaWebHttpBehavior niteliğinde çözümle için JSON tipinin seçilmesi yeterlidir. Söz konusu 

serileştirme tipi sayesinde Javascript, Asp.Net Ajax ve Silverlight tabanlı web uygulmalarına 

destek verilebilmektedir. Aşağıdaki kod parçasında yukarıdaki örneklerde 

kullanılan Urun ve Urun[] dizi örneklerinin JSON serileştirilmesi ele 

alınmaktadır.(DataContractJsonSerializer tipi System.Runtime.Serialization.Json isim alanı

(Namespace) altında yer almaktadır. Ancak bu isim alanına erişebilmek için 
projeyeSystem.ServiceModel.Web.dll assembly' ının referans edilmesi gerekmektedir.) 

using System; 

using System.IO; 

using System.Xml.Schema; 
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using System.Runtime.Serialization; 

using System.Runtime.Serialization.Json; 

 

namespace Formatters 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region DataContractJsonSerilazier ile Type Serileştirme 

 

            // Serileştirilecek nesne örneği. 

            Urun mouse = new Urun(1, "Mx Mouse Optic", 10, new DateTime(2004, 1, 1)); 

 

            // Serileştirici sınıf örneklenir. 

            // Parametre olarak serileştirilecek veri sözleşmesi tipi verilir. 

            DataContractJsonSerializer dcJsonSerializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(Urun)); 

 

            // Serileştirme sonuçlarının yazılacağı örnek bir Stream oluşturulur. 

            FileStream stream10 = new FileStream("UrunJson.xml", FileMode.Create, 

FileAccess.Write); 

            // WriteObject metodu ile stream10 nesnesi ile tanımlanan Stream üzerine mouse isimli 

Urun nesne örneği verisi aktarılır 

            dcJsonSerializer.WriteObject(stream10, mouse); 

            stream10.Close(); // Stream kapatılır. 

 

            #endregion 

 

            #region DataContractJsonSerializer ile Type Ters-Serileştirme 

         

            // UrunJson.xml dosyası var ise ters serileştirme işlemleri yapılır. 

            if (File.Exists("UrunJson.xml")) 

            { 

                // DataContractJsonSerializer nesnesi örneklenir. 

                DataContractJsonSerializer dcJsonDeSerializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(Urun)); 

                // Serileştirilmiş veri içeriğinin bulunduğu dosyayı okumak için bir Stream örneklenir. 

                FileStream stream11 = new FileStream("UrunJson.xml", FileMode.Open, 

FileAccess.Read); 

                // ReadObject metodu ile parametre olarak verilen Stream içerisindeki bilgi ters 

serileştirme işlemine tabi tutulur. 

                // Dönüş türü object olduğu için sonucun uygun türe cast edilmesi gereklidir. 

                Urun urn = (Urun)dcJsonDeSerializer.ReadObject(stream11); 

                // Elde edilen nesne örneği bilgisi ekrana yazdırılır. 

                Console.WriteLine("Id :{0} Ad:{1} Fiyat:{2} Stok Tarihi:{3}", urn.Id.ToString(), 

urn.Ad, urn.ListeFiyati.ToString("C2"), urn.StokTarihi.ToString()); 

                // Stream kapatılır. 

                stream11.Close(); 

            } 

 

            #endregion 

     

            #region DataContractJsonSerializer ile Array Serileştirme 

         

            Urun[] urunler ={ 
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                                    new Urun(2,"A Mouse Optic",11.2,DateTime.Now), 

                                    new Urun(3,"Y Mouse Optic, Kablolu",9.49,DateTime.Now), 

                                    new Urun(5,"Z Mouse",3.45,new DateTime(2008,2,3)), 

                                    }; 

 

            DataContractJsonSerializer dcJsonArraySerializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(Urun[])); 

            FileStream stream12 = new FileStream("UrunlerJson.xml", FileMode.Create, 

FileAccess.Write); 

            dcJsonArraySerializer.WriteObject(stream12, urunler); 

            stream12.Close(); 

         

            #endregion 

 

            #region DataContractJsonSerializer ile Array Ters-Serileştirme 

         

            if (File.Exists("UrunlerJson.xml")) 

            { 

                DataContractJsonSerializer dcJsonDeSerializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(Urun[])); 

                FileStream stream13 = new FileStream("UrunlerJson.xml", FileMode.Open, 

FileAccess.Read); 

                Urun[] gelenUrunler = (Urun[])dcJsonDeSerializer.ReadObject(stream13); 

                Console.WriteLine("JSON Ürünler"); 

                foreach (Urun urun in gelenUrunler) 

                { 

                    Console.WriteLine("Id :{0} Ad:{1} Fiyat:{2} Stok Tarihi:{3}", urun.Id.ToString(), 

urun.Ad, urun.ListeFiyati.ToString("C2"), urun.StokTarihi.ToString()); 

                } 

                stream13.Close(); 

            } 

 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

DataContractJsonSerializer sınıfına ait nesne örnekleri kullanılılırken yapıcı metoda, type bilgisi 

verilmektedir. DataContractSerializer tipine benzer 

olaraktan WriteObject veReadObject metodları ile stream üzerine serileştirme yapmak 

ve stream üzerinden serileştirilen bilgileri okumak mümkündür. Kodun çalışması sonrası üretilen 

çıktılar ise aşağıdaki gibidir. 

UrunJson.xml içeriği; 

 

UrunlerJson.xml içeriği; 
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JSON çıktısı, XML çıktısına göre daha az yer tutmaktadır. Bununla birlikte çıktının okunurluğu çok 

daha kolaydır. Dikkat edileceği üzere bilgiler key:value çiftleri şeklinde yazılmıştır. Buda 

özellikle javascript tarafında veriye erişimde büyük kolaylık sağlamaktadır. 

XmlSerializer ile Serileştirme 

.Net Framework 2.0 ile birlikte gelen tiplerden birisi olan XmlSerializer ile, serileştirme 

adımlarını özelleştirmek mümkündür. Diğer taraftan tüm Asp.Net Web 

Service modeli,XmlSerializer üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Asp.Net Web 

Service uygulamalarının WCF tarafına aktarılmasında kolaylık sağlamaktadır. Diğer taraftan bazı 

vakalarda tiplerin kaynak kodlarına erişilemediği veya yeniden derleme işlemlerinin yapılamadığı 

durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda XmlSerializer tipinden faydalanılabilir. Nitekim bu 
vakalarda tiplere DataContract yada DataMember niteliklerinin uygulanması söz konusu değildir. 

XmlSerializer ile temel olarak üç farklı modelde serileştirme işlemi gerçekleştirilebilir. İlk modele 

göre varsayılan yapıcı(Default Constructor) kullanılır ve 

tipin public olanözellik(Property) veya alanları(Field) serileşir. Diğer modelde serileşen 

üyelerin çıktılarının özelleştirilmesi amacıyla XmlElement, XmlAttribute gibi nitekiklerden 

yararlanılır. Son modelde ise IXmlSerializable arayüzü(Interface) implemantasyonu 

gerçekleştirilerek serileştirme işleminin özelleştirilmesi sağlanır. 

 

WCF tarafında tanımlı bir servis sözleşmesinin(Service 

Contract) çıktılarda XmlSerializer modelini kullanması 

için XmlSerializerFormat niteliğinden yararlanılması gerekmektedir. 

Karar Vermek 

Eğer serileştirme işlemi sırasında serileşen tipe ait özel işlemler yapılması 

isteniyorsa XmlSerializer tipinden yararlanılabilir. Bununla birlikte 

istemcilerinAJAX(AsynchronousJavascriptAndXml) veya Silverlight tabanlı olmaları 

halinde JSON formatında serileştirmeyi tercih etmekte yarar 

bulunmaktadır. NetDataContractFormatter tipi ne yazıkki her iki taraftada serileşecek tipe 

ait Assembly' ın olmasını ve özel kodlamalar yapılmasını gerektirdiğinden(Nitekim çalışma 

zamanına bu serileştiricinin kullanılacağının söylenmesi için özel attribute yazılması 

gerekmektedir) çok fazla tercih edilmemektedir. Bunların dışında kalan varsayılan durumlarda 

ise WCF zaten otomatik olarakDataContractFormatter tipinden yararlanmaktadır. Bu sebepten 

geliştiricinin sadece DataContract ve DataMember niteliklerini kullanması yeterlidir. 

Versiyonlama(Versioning) 

Buraya kadarki kısımda WCF tarafında ele alınabilecek olan serileştirici tiplerden kısaca 

bahsedilmiştir. Serileştirme sürecinde önem arz eden konulardan biriside versiyonlamadır. Nitekim 

eski istemcilerin yeni servis ile yada tam tersine, eski servislerin yeni istemciler ile çalışması 

gerektiği durumlar söz konusu olabilir. Servis ve istemci tarafının aynı veri sözleşmesine(Data 

Contract) sahip oldukları durumlarda versiyon farklılıklarına karşı hazırlıklı olmaları gerekebilir. 

WCF tarafında versiyonlama problemi aslında sessiz bir şekilde görmezden gelinmektedir. Ancak 

yinede veri sözleşmelerine ait versiyon farklılıkları olduğunda, vakanın nasıl ele alınması 
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gerektiğinin bilinmesinde yarar vardır. Temel olarak üç farklı versiyonlama senaryosu 

bulunmaktadır. 

Yeni Üyeler(New Members) 

 

Bu senaryoda taraflardan birisi veri sözleşmesinin yeni versiyonunu karşı tarafa göndermektedir. 

Yeni üyelere sahip sözleşemeyi gönderen tarafın istemci veya servis olması farketmemektedir. Bu 

vakada alıcı taraf, gelen yeni üyeleri görmezden gelmektedir. Örneğin yukarıdaki şekilde 

taraflardan birisi Urun tipinin yeni bir versiyonunu karşı tarafa göndermektedir. Yeni 

versiyonda Id,Ad ve Fiyat alanlarına ek olarak Stok isimli yeni bir alan daha bulunmaktadır. Karşı 

tarafta ise bu alan görmezden gelinir. Yinede yeni versiyona ait veri içeriğinin tamamı karşı tarafa 

gönderilmekte ve ters serileştirme(Deserializing) işlemi sırasında gelen yeni üye 
içerikleri atlanılmaktadır(Ignore). 

Kayıp Üyeler(Missing Members) 
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Özellikle eski veri sözleşmelerini kullanan istemciler ile servis tarafında yeni veri sözleşmesinin yer 

aldığı durumlarda söz konusudur. Burada servis tarafı istemciden gelen eksik üyelerin yer aldığı 

veri sözleşmesini ters serileştirme işlemine tabi tutarken varsayılan değerlerin atanmasını 

sağlamaktadır. Bir başka deyişle yine sessiz bir şekilde versiyon farkı görmezden gelinir ve eksik 

üyeler için ilk değerler atanır. Elbette OnDeserializing niteliği ile imzalanmış bir metoddan 

yararlanılarak eksik üyeler için farklı değerlerin verilmesi sağlanabilir. Tabi bu senaryoda ekstra bir 

durumda vardır. Bilindiği üzere DataMember niteliğinin IsRequired özelliği bulunmaktadır. Bu 

özelliğe göre ilgili üyeye ait değerin istemci tarafından gelmesi şarttır. Bu durum ilerleyen 

kısımlardaki örneklerde irdelenmektedir. 

Round-Trip 

 

Bu durumda istemci yeni üyelere sahip veri sözleşmesi içeriğini servis tarafına göndermektedir. 

Ancak servis tarafıda operasyon çağrısı sonucunda geriye aynı veri tipini 

döndürmektedir. Servis tarafı, ters serileştirme işlemi sırasında gelen fazla üyeyi kesip dışarıda 

bıraktığı için, operasyon sonucunda istemci tarafına eksik veri içeriği gönderilecektir. Diğer tarafan 
senaryo aşağıdaki şekildeki gibi olabilir. 
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Burada istemci tarafında veri sözleşmesinin yeni üyeler içeren bir versiyonu 

bulunmaktadır. Urun sınıfında yer alan Stok isimli özellik yeni üyedir. 

Ancak Service 1 tarafında Stoközelliğine sahip olmayan eski veri sözleşmesi kullanılmaktadır. Bu 

durumda Service 1, doğal olaraktan Stok özelliğini ve değerini görmezden gelecektir. Ne 

varki Service 1 kendisine gelen Urun nesne verisini kırptıktan sonra, son 

haliyle Service 2 tarafına göndermektedir. Oysaki Service 2 tarafında Urun tipine ait yeni veri 

sözleşmesi yer almaktadır. Bu durumdadaStok özelliğine varsayılan ilk değer atanır. Dolayısıyla 

istemcinin ilk etapta Stok değeri tamamen ortadan kaybolmaktadır. Burada istemci 

ve Service 1 arasında New Membersversiyonlama koşulları; Service 1 ile Service 2 arasında 

ise Missing Members versiyonlama koşulları oluşmaktadır. Round-

Trip senaryosunda, IExtensibleDataObject arayüzünden yararlanılarak durumun belirli ölçülerde 

kontrol altına alınmasıda sağlanabili ki ilerleyen örneklerde bu durumda incelenmektedir. 

Böylece geldik WCF mimarisinde serileştirme, versiyonlama ve çözümleme ile ilgili ilk makalemizin 

sonuna. Devam eden makalemizde versiyonlama koşullarını örnekler üzerinden incelemeye 

çalışacağız. Özellikle Round-Trip hallerinde IExtensibleDataObject arayüzü 

kullanımını, IsRequired özelliğinin değerinin Missing Members vakasına olan etkisini, 

serileştirilen tipler için vekil(Surrogate) tip kullanımını ve çözümleyiciler(Encoders) arasında 

karar vermede dikkat edilmesi gereken hususları irdeliyor olacağız. Bir sonraki makalemizde 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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WCF(Windows Communication Foundation) mimarisinde sunucu(Server) tarafındaki çalışma 

ortamınının(WCF Runtime) hazırlanması ile ilişkili olaraktan ServiceHost sınıfı kullanılmaktadır. 

Bir başka deyişle ServiceHost sınıfı uygulama sunucusu(Application Server) üzerindeki 

gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamaktadır. ServisHost sınıfı çoğunlukla, servis 

nesnesinin IIS(Internet Information Services) veya WAS(Windows Activation 

Services) üzerinden yayınlanmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Nitekim IIS ve WAS, 

ServiceHost tiplerinin çalışma zamanında kendileri ele almaktadır. Bununla birlikte geliştirici 

tarafından türetilen ServiceHost tiplerinin IIS veya WAS ortamlarında ele alınacak şekilde 

özelleştirmelerinin yapılmasıda mümkündür. System.ServiceModel isim alanı altında yer 

alan ServiceHost sınıfı ServiceHostBase isimli abstract sınıftan türemektedir. Doğal olarak 
sunduğu bazı kurallar değiştirilebilir bir başka deyişle ezilerek(override) yenide yorumlanabilir. 

Özellikle çok sayıda servisin yayınlandığı vakalarda, uygulama sunucusu üzerindeki çalışma zamanı 

davranışlarının farklı ve daha kolay konfigure edilmesi istenebilir. İşte bu tip 

ihtiyaçlarda geliştirici(Developer) tarafından ServiceHost tipinden türetilen(Inherit) sınıflara 

ait nesne örneklerinin kullanılması tercih edilebilir. Örneğin, birden fazla EndPoint için varsayılan 

olarak kapalı olan Metadata yayınlamasının(Metada Publishing) kod tarafında açılması 

veya EndPoint gibi bilgilerin bir veri kaynağı üzerinden(örneğin bir veritabanı-database) 

okunmasını sağlamak için özel ServiceHost tiplerinin tasarlanması tercih edilebilir. İşte bu 

bölümde özel ServiceHost sınıflarının nasıl yazılabileceği incelenmektedir. Öncelikli olarak 

ServiceHost tipinin sınıf diyagram(Class Diagram) daki görüntüsüne bakmakta ve Framework 

içerisindeki yerini görmekte yarar vardır. 

 

Genel olarak türetme doğrudan ServiceHost sınıfı üzerinden yapılmaktadır. Ezilebilen 

üyeler(overridable members) arasında en çok kullanılanı ApplyConfigurationmetodudur. Bu 

metod ile Host için yüklenen konfigurasyon bilgilerine erişilmesi ve bazı davranışların değiştirilmesi 

mümkün olabilmektedir. Söz gelimi yazının başında belirtilen vakalardan ilkinde, EndPoint 

noktalarının her biri için otomatik olarak Metadata Publishing üretilmesinin istendiği bir 

durumda ApplyConfiguration metodu içerisinde gerekli eklemelerin yapılması sağlanabilir. 
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Böylece servis uygulamasına kaç tane EndPoint eklenirse eklensin her biri için Metadata 

Publishing otomatik olarak eklenebilmektedir. 

 

Varsayılan olarak Metadata Publishing seçeneği kapalıdır. Bunun 

sebebi Metadata bilgisinin istemeden yayınlanmasının önüne 

geçmektedir. Metadata yayınlamasının açık olması halinde kullanılan EndPoint' ler 

içerisindeki bağlayıcı tiplerin(Binding Type) çeşitlerine görede farklı protokoller 

üzerinden servis bilgilerinin çekilmesi sağlanabilmektedir. Bir başka deyişle servisin ne 

yaptığı, hangi operasyonları sunduğu bilgileri Metadata şeklinde sunulabilir. Bu, 

istemciler için gerekli olan proxynesnelerinin üretilmesinde ele alınmaktadır. Söz konusu 

metadata bilgilerinin elde edilmesi için svcutil aracı komut satırından kullanılabilir. 

Yada Visual Studio 2008ortamında Add Service Reference seçeneğinden 
yararlanılabilir. 

Lakin öyle senaryolar vardırki metadata bilgisinin yayınlanması istenmez. Söz gelimi bir 

servisi kullanan başka bir servis olduğu göz önüne alınsın. Tüketici servis 

içinproxy nesnesi önemlidir ve manuel olarak üretilip dağıtılabilir. Ancak 

servisin metadata bilgisinin bu iki servis dışındaki istemciler(Clients) tarafından elde 

edilmesiistenmemektedir. İşte bu gibi olasılıklar nedeni ile Metadata yayınlaması 

varsayılan olarak kapalıdır. 

Yazıda ilk olarak Metadata yayınlamasının otomatik olarak açılmasını sağlayacak bir örnek 

üzerinde durulacaktır. Lakin bu örnekte ServiceHost sınıfından türeyen bir tip kullanılmaktadır. 

Ama öncesinde Metadata yayınlamasının birden fazla EndPoint üzerinden yapıldığı bir senaryoda 

konfigurasyon dosyasın içerisinde nasıl bir ayarlama yapılması gerektiğini incelemekte yarar vardır. 

Bu amaçla aşağıdaki servis sözleşmesinin(Service Contract) bulunduğu bir WCF servis 
kütüphanesi(WCF Service Library)geliştirildiği göz önüne alınsın. 

 

Servis sözleşmesi ve uygulayıcı tip içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ServisKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Name="Cebir 
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Servisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/CebirServisi")] 

    public interface ICebir 

    { 

        [OperationContract] 

        double DaireAlan(double r); 

 

        [OperationContract] 

        double DaireCevre(double r); 

    } 

 

    public class Cebir 

        : ICebir 

    { 

        #region ICebir Members 

 

        public double DaireAlan(double r) 

        { 

            return Math.PI*r * r; 

        } 

 

        public double DaireCevre(double r) 

        { 

            return 2 * Math.PI * r; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Senaryoda odaklanılması gereken nokta özel ServiceHost tipi geliştirilmesi olduğundan, servis 

sözleşmesi ve uygulayıcı tip mümkün olduğunca basit tutulmuştur. Service tarafındaki uygulamada 

en büyük sorun Cebir servisine ait farklı EndPoint noktaları için Metadata yayınlamasının 

yapılmak istenmesidir. Bu nedenle uygulama sunucusu görevini üstlenen programdaki 
konfigurasyon dosyasında, Mex EndPoint tanımlamalarının yapılması gerekir. 

 

Mex EndPoint tanımlamaları ile TCP, HTTP, HTTPS, NetPipe gibi protokoller 

üzerinden Metadata yayınlaması yapılabilmektedir. Burada en önemli 

noktaIMetadataExchange arayüzüdür(interface). Bilindiği gibi 

bir EndPoint içerisinde Address,Binding ve Contract tanımlamaları 

yapılmaktadır. IMetadataExchangemetadata yayınlaması için gerekli 

sözleşmeyi(bildirmektedir). Bağlayıcı 

olarak mexHttpBinding, mexHttpsBinding, mexNamedPipeBinding, mexTcpBindin

g tipleri kullanılmaktadır. Address bilgisinde ise çoğunlukla baseAddress ile tanımlanan 

bilgiye ilave olaraktan Mex yazılması yeterli olmaktadır. Burada Mex bir takma ad görevini 

üstlenmektedir. 

Host uygulama basit bir Console projesi olarak tasarlanmıştır ve konfigurasyon dosyası içeriği 

aşağıda görüldüğü gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 
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                <behavior name="MetadataExchangeBehavior"> 

                    <serviceMetadata/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="MetadataExchangeBehavior" 

name="ServisKutuphanesi.Cebir"> 

                <endpoint address="" binding="netTcpBinding" name="CebirTcpEndPoint" 

contract="ServisKutuphanesi.ICebir" /> 

                <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" name="CebirHttpEndPoint" 

contract="ServisKutuphanesi.ICebir" /> 

                <endpoint address="" binding="netNamedPipeBinding" name="CebirPipeEndPoint" 

contract="ServisKutuphanesi.ICebir" /> 

                <endpoint address="Mex" binding="mexTcpBinding" name="CebirMexTcpEndPoint" 

contract="IMetadataExchange" /> 

                <endpoint address="Mex" binding="mexHttpBinding" bindingConfiguration="" 

name="CebirMexHttpEndPoint" contract="IMetadataExchange" /> 

                <endpoint address="Mex" binding="mexNamedPipeBinding" 

bindingConfiguration="" name="CebirMexPipeEndPoint" contract="IMetadataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="net.tcp://localhost:3400/CebirServisi" /> 

                        <add baseAddress="http://localhost:3401/CebirServisi" /> 

                        <add baseAddress="net.pipe://localhost/CebirServisi" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Dikkat edileceği üzere senaryoya uygun olması açısından birden fazla farklı EndPoint kullanılmakta 

ve farklı protokollerin her biri için birer Mex EndPoint noktası ilave edilmektedir. 

Hem EndPoint noktaları hemde Mex EndPoint noktaları için TCP, HTTP ve Named 

Pipe formatında gereken temel adres(base address) tanımlamaları host elementi içerisinde 

yapılmaktadır. Buna göre istemciler servis çağrılarında temel adreslerde belirtilen lokasyonlara 

talepte bulunabilir. Diğer taraftan Mex adres değerlerine sahip EndPoint noktaları 

üzerindenproxy üretimide sağlanabilir. Servis uygulamasının konfigurasyon bilgilerine göre aslında 
aşağıdaki şekilde ifade edilen yayınlamalar söz konusudur. 
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Özetle servis üzerinde Metadata yayınlaması için sunulan her adres bilgisi 

üzerinden Proxy ve Config dosyası üretimleri gerçekleştirilebilmektedir. Servis uygulamasına ait 

program kodları ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ServisKutuphanesi; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Cebir)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Program kodlarında standart olarak ServiceHost örneği oluşturulmuş ve Cebir nesne örneği 

parametre olarak verilerek gerekli WCF çalışma ortamı tesis edilmiştir. Sonrasında ise servis 

nesnesi açılarak(Open metodu ile), istemciden gelen talepleri dinlemek üzere konuşlandırılmıştır. 

Bu durumda servis uygulaması çalışırken, svcutil aracı kullanılaraktan Mex EndPoint noktaları 

üzerinden proxy ve config dosyası üretimleri gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki ekran 
görüntüsünde bu durum irdelenmektedir. 
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Görüldüğü gibi baseAddress elementlerinde belirtilen adreslerin tamamı 

üzerinden proxy ve config dosyası üretimi yapılabilmektedir. Elbetteki üretilen config dosyalarının 

her 

biri NetTcpBinding, BasicHttpBinding ve NetNamedPipeBinding tabanlı EndPoint bildirimleri

nin üçünü birden içerecektir. 

Artık yazıya konu olan örneğe geçilebilir. Özel olarak yazılan ServiceHost türevli bir sınıf 

içerisinde, konfigurasyon dosyasından gelen tüm baseAddress bilgileri için otomatik 

olarak Mex EndPoint eklenmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Bunun için aşağıdaki gibi bir sınıf 
tasarlanması yeterlidir. 
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Görüldüğü gibi tek yapılması gereken ServiceHost tipinden bir sınıf türetmek ve bu senaryo 

için ApplyConfiguration metodunu ezmektir. SmartServiceHost sınıfının kod içeriği aşağıdaki 

gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Description; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class SmartServiceHost 

        :ServiceHost 

    { 

        // Yapıcı metoda gelen servis tipi ve adres bilgileri ServiceHost sınıfının eş düşen yapıcı 

metoduna(Constructor) yönlendirilir 

        public SmartServiceHost(Type servisTipi,params Uri[] adresler) 

            :base(servisTipi,adresler) 

        { 

        } 

 

        protected override void ApplyConfiguration() 

        { 

            base.ApplyConfiguration(); // Konfigurasyon dosyasındaki bilgilerin yüklenmesi için bu 

metod çağrısı yapılmalıdır 

 

            // Eğer servis için Metadata Publishing açık değilse bunun eklenmesi sağlanır 

            ServiceMetadataBehavior 

servisDavranisi=this.Description.Behaviors.Find<ServiceMetadataBehavior>(); 

            if (servisDavranisi == null) 

            { 

                servisDavranisi=new ServiceMetadataBehavior(); 
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                this.Description.Behaviors.Add(servisDavranisi); // MEX erişimi için yeni bir servis 

davranışı eklenir 

            } 

 

            // host elementi içerisindeki tüm baseAddress değerleri dolaşılır 

            foreach (Uri temelAdres in this.BaseAddresses) 

            { 

                string schemaBilgisi = temelAdres.Scheme; // Şema bilgisi alınır 

                if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeNetTcp) // Şema Tcp bazlı ise 

                { 

                    // Tcp için bir Mex EndPoint eklenir 

                    // İlk parametre MEX için gerekli servis sözleşmesidir 

                    // İkinci parametrede yer alan Create metodu ile gereki Mex EndPoint üretimi 

sağlanır  

                    this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange", 

MetadataExchangeBindings.CreateMexTcpBinding(), "Mex"); 

                } 

                else if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeNetPipe) // Şema Pipe bazlı ise 

                { 

                    // Pipe için Mex EndPoint eklenir 

                    this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange", 

MetadataExchangeBindings.CreateMexNamedPipeBinding(), "Mex"); 

                } 

                else if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeHttp) // Şema Http bazlı ise 

                { 

                    servisDavranisi.HttpGetEnabled = true; // Http üzerinden yayınlamanın 

yapılacağı belirtilir 

                    // Http için Mex EndPoint eklenir 

                    this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange", 

MetadataExchangeBindings.CreateMexHttpBinding(), "Mex"); 

                } 

                else if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeHttps) // Şema Https bazlı ise 

                { 

                    servisDavranisi.HttpsGetEnabled = true; // Https üzerinden yayınlamanın 

yapılacağı belirtilir 

                    // Https için Mex EndPoint eklenir 

                    this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange", 

MetadataExchangeBindings.CreateMexHttpsBinding(), "Mex"); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

ServiceHost sınıfına ait bir nesne örneklenirken servis nesnesinin tipi ve kullanılacak adres bilgileri 

parametre olarak verilmektedir. Bu nedenle SmartHostService sınıfının ilgili yapıcı 

metodundan(Constructor), base anahtar kelimesi ile ServiceHost sınıfında eş düşen yapıcı 

metoda parametre aktarımı gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan senaryoda istenen, var 

olan EndPoint noktaları için Mex tanımlamalarının yapılmasıdır. Bu nedenle konfigurasyon 

dosyasının içeriğine ulaşılması ve servis tanımlamalarında(Service Description) gerekli 

ilavelerin yapılması gerekmektedir. Söz konusu işlemler için ApplyConfiguration metodu 
ezilmiştir. 
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ApplyConfiguration metodu dışında ezilebilecek olan diğer üyelerde aşağıdaki şekilde 

görüldüğü gibidir. 

 

Dikkat edileceği üzere servisi kapatma, açma veya hata oluşması anındaki olay 

metodların ezilmesi dahi mümkündür. 

ApplyConfiguration metodu içerisinde ilk olarak base.ApplyConfiguration() fonksiyonuna çağrı 

yapılarak konfigurasyon dosyasındaki ayarların ortama yüklenmesi sağlanmaktadır. Sonrasında ise 

servis davranışında Metadata yayınlaması için gerekli elementin var olup olmadığına bakılır. Eğer 

yoksa eklenmesi sağlanır. İlerleyen adımlardaysa konfigurasyon dosyasındaki tüm temel adresler 

tek tek dolaşılır. Her temel adresin şema(Scheme) tipine bakılarak uygun 

bir Mex EndPoint yüklemesi yapılmaktadır. Burada şema bilgisi elde edildikten 

sonra Uri sınıfının UriSchemeHttps, UriSchemeHttp, UriSchemeNetPipe, UriSchemeNetTcp 

sabit değerleri ile kıyaslama yapılmakta ve duruma göre uygunEndPoint üretimleri 

gerçekleştirilmektedir. 

Tüm Mex EndPoint noktaları IMetadataExchange arayüzünü, sözleşme(Contract) tipi olarak 

kullanmaktadır. Bununla birlikte uygunbağlayıcı tiplerin(Binding Type) üretimi 

için MetadataExchangeBindings sınıfının CreateMexHttpsBinding, CreateMexHttpBinding, C

reateMexNamedPipeBinding veCreateMexTcpBinding gibi metodları kullanılmaktadır. Artık 

servis uygulamasında ServiceHost yerine SmartServiceHost sınıfı aşağıdaki kod parçasında 
olduğu gibi kullanılabilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ServisKutuphanesi; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Cebir)); 

            SmartServiceHost host = new SmartServiceHost(typeof(Cebir)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 
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    } 

} 

Artık konfigurasyon dosyasında yapılan Mex EndPoint noktalarına ait bildirimler kaldırılabilir. 

Servis uygulaması çalıştırıldığında debug moddayken, SmartServiceHost sınıfı içerisinde ezilmiş 

olan ApplyConfiguration metodunun sonunda aşağıdaki ekran görüntüsüne ulaşılabilir. 

 

Dikkat edileceği üzere altı adet EndPoint tanımlaması yer almaktadır. Bunlardan 

üçüde Mex EndPoint noktalarıdır. Dolayısıyla istemciler kendileri için 
gerekli Proxy veconfig dosyası üretimlerini yine gerçekleştirebilirler. 

Söz konusu örnekte SmartServiceHost nesnesi bir Console uygulaması üzerinde ele 

alınmaktadır. Oysaki bu tipin IIS veya WAS tabanlı bir host uygulama tarafındanda ele alınması 

istenebilir. Burada devreye bir fabrika nesnesi(Factory Object) girmektedir. 

Nitekim IIS üzerinden yayınlanan svc uzantılı dosyalara ait ServiceHost direktifi içerisinde 

bulunan Factory niteliği(attribute) ile, kullanılacak olan ServiceHost tipi belirtilebilmektedir. 

Söz konusu senaryoda özel bir ServiceHost tipi olduğundan bunun üretiminden sorumlu 
bir Factory sınıfınında geliştirilmesi gereklidir. 

Yazının bu bölümünde 

geliştirilen ServiceHost türevli SmartServiceHost sınıfının IIS üzerinden host edilen 

bir WCF Service üzerinden nasıl kullanılacağı ele alınmaktadır. Bu amaçla öncellikle IIS üzerinde 

bir WCF servis açılması gerekmektedir. Söz konusu proje servis kütüphanesinide referans 
etmelidir. Sonrasında ise uygulamaya aşağıdaki sınıfın eklenmesi yeterlidir. 
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using System; 

using System.ServiceModel.Activation; 

 

public class SmartServiceHostFactory 

    :ServiceHostFactory 

{ 

    protected override System.ServiceModel.ServiceHost CreateServiceHost(Type 

serviceType, Uri[] baseAddresses) 

    { 

        return new SmartServiceHost(serviceType, baseAddresses); 

    } 

    public SmartServiceHostFactory() 

    { 

    } 

} 

SmartServiceHostFactory sınıfı içerisinde CreateServiceHost isimli metod 

ezilmektedir(overriding). Dikkat edilecek olursa metod geriye SmartServiceHost tipinden bir 

nesne örneği döndürmektedir. Bir başka deyişle WCF çalışma ortamını tesis edecek nesne örneği 

üretilmektedir. CreateServiceHost metoduna gelen parametrelerden ilki, svc dosyasında yer 

alan Service niteliğinin değerini taşımaktadır. Elbette svc dosyası içerisinde 

hangi Factory nesnesinin kullanılacağının bildirilmeside gereklidir. Bu nedenle svc dosyasının 

içeriği aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. 

<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" 

Service="ServisKutuphanesi.Cebir" Factory="SmartServiceHostFactory" %> 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. IIS üzerinden yayınlama yapıldığı ve bu 

senaryoda WAS kullanılmadığı için web.config dosyası içerisinde net.pipe venet.tcp formatındaki 

adreslere izin verilmeyecektir. Dolayısıyla şu aşamada test olması açısından sadece HTTP bazlı 
bir EndPoint noktasına yer verilmektedir. Web.configdosyası için örnek içerik aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0"?> 
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<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="" name="ServisKutuphanesi.Cebir"> 

                <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" 

name="CebirHttpEndPoint" contract="ServisKutuphanesi.ICebir" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="http://localhost:3401/CebirServisi" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Bu işlemlerin ardından Service.svc dosyası herhangibir tarayıcı uygulamadan talep edilirse 

otomatik olarak HTTP Metadata Publishing' in açıldığı görülcektir. Tabiki SvcUtilaracı 
ilede metadata bilgileri çekilebilir. 

Yazıya ikinci bir örnek ile devam edelim. Bu örnekte özel olarak yazılmış olan ServiceHost sınıfı, 

WCF çalışma ortamı için gerekli EndPoint bilgilerini bir veritabanı tablosundan almaktadır. Böyle 

bir senaryo çoğunlukla servis tarafındaki bildirimlerin konfigurasyon dosyası dışarısında daha 

güvenli bir yerden tedarik edilmesi istendiği durumlarda göz önüne alınabilir. Senaryonun çok 

karmaşık olmaması amacıyla basit bir tablo üzerinde EndPoint oluşumları için gerekli bir kaç alan 

bilgisi tutulmaktadır. İlk olarak bu tablonun tasarımı ile işe başlanabilir. Tablonun oluşturulması için 
gerekli sorgu cümlesi aşağıdaki şekilde tasarlanabilir. 

 

USE [ServiceBase] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE  

    [dbo].[EndPoints] 

    ( 
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        [EndPointId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

        [Name] [varchar](20) COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL, 

        [ServiceAlias] [nvarchar](20) COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL, 

        [Protocol] [nvarchar](10) COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT 

[DF_EndPoints_Protocol] DEFAULT (N'net.tcp'), 

        [ServerName] [nvarchar](50) COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT 

[DF_EndPoints_ServerName] DEFAULT (N'localhost'), 

        [PortNumber] [int] NULL, 

        [Binding] [nvarchar](20) COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL, 

        [Contract] [nvarchar](50) COLLATE Turkish_CI_AS NOT NULL, 

        CONSTRAINT [PK_EndPoints] PRIMARY KEY CLUSTERED  

        ( 

                [EndPointId] ASC 

            )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

        ) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EndPoints] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [CK_Bindings] CHECK 

(([Binding]='WS2007FederationHttpBinding' OR [Binding]='WS2007HttpBinding' OR 

[Binding]='WSFederationHttpBinding' OR [Binding]='WebHttpBinding' OR 

[Binding]='WSDualHttpBinding' OR [Binding]='WSHttpBinding' OR [Binding]='BasicHttpBinding' OR 

[Binding]='MsmqIntegrationBinding' OR [Binding]='NetPeerTcpBinding' OR 

[Binding]='NetMsmqBinding' OR [Binding]='NetNamedPipeBinding' OR [Binding]='NetTcpBinding')) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EndPoints] CHECK CONSTRAINT [CK_Bindings] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EndPoints] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [CK_PortNumber] CHECK 

(([PortNumber]>=(0) AND [PortNumber]<=(65535))) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EndPoints] CHECK CONSTRAINT [CK_PortNumber] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EndPoints] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [CK_Protocol] CHECK 

(([Protocol]='net.p2p' OR [Protocol]='net.pipe' OR [Protocol]='https' OR [Protocol]='http' OR 

[Protocol]='net.msmq' OR [Protocol]='net.tcp')) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[EndPoints] CHECK CONSTRAINT [CK_Protocol] 

Bu sorgu ifadesinde hataların önüne mümkün olduğunca geçebilmek için Port numarası, bağlayıcı 

tip adı ve protokol bilgilerinin girişi kısıtlamalar(Constraints) ile kontrol altına alınmaktadır. Bu 

şekilde Binding, PortNumber ve Protocol alanlarına girilecek olan değerler sınırlandırılmaktadır. 

Elbette bu tabloya EndPoint bilgilerinin girilmesi için bir uygulama arayüzü kullanılacaksa, giriş 

kontrollerinin veritabanı yerine program tarafında yapılmasıda söz konusudur. Nitekim bu 

sayede WCF alt yapısından tiplerin(Örneğin bağlayıcı sınıflar, enum sabitleri vb...) çalışma 

zamanında validasyon süreçleri içerisine dahil edilmesi garanti edilmiş olacak ve tutarlı veri girişi 
sağlanabilecektir. Tabloda örnek olarak aşağıdaki verilerin saklandığı göz önüne alınabilir. 
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Bu tabloda ye alan Protocol, ServerName ve PortNumber bilgileri yardımıyla EndPoint için 

gerekli adres(Address) oluşturulabilir. Adres bilgileri baseAddress olacak şekilde ele alınabilir. 

Yine EndPoint için gerekli sözleşme(Contract) bilgisi Contract isimli alandan tedarik edilebilir. 

Son olarak bağlayıcı(Binding) bilgisi için Binding alanındaki metinsel bilgiden yararlanılmaktadır. 

Tabiki çalışma zamanında ilgili bağlayıcı tipe ait nesne örneği gerektiğinden bu metinsel bilginin 

karşılığı olan bağlayıcı tip için ek bir kodlama yapılması gerekebilir. EndPoint bilgilerinin saklanacağı 

bu tabloyu kullanacak olan türetilmiş ServiceHost sınıfının tasarımı ise aşağıdaki şekilde 
yapılabilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.ServiceModel.Channels; 

using System.ServiceModel.Description; 

using System.ServiceModel.MsmqIntegration; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class TableBasedServiceHost 

        :ServiceHost 

    { 

 

        public TableBasedServiceHost(Type servisTipi, params Uri[] adresler) 

            : base(servisTipi, adresler) 

        { 

        } 

 

        protected override void ApplyConfiguration() 

        { 

            // Service için Metadata davranışı olup olmadığına bakılır. Yoksa bir tane oluşturulur. 

            ServiceMetadataBehavior servisDavranisi = 

this.Description.Behaviors.Find<ServiceMetadataBehavior>(); 

            if (servisDavranisi == null) 

            { 

                servisDavranisi = new ServiceMetadataBehavior(); 

                this.Description.Behaviors.Add(servisDavranisi); // MEX erişimi için yeni bir servis 

davranışı eklenir 

            } 

 

            // ServiceBase veritabanındaki EndPoints tablosundan satırlar okunur. 

            using (SqlConnection _conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=ServiceBase;integrated security=SSPI")) 

            { 

                SqlCommand _cmd = new SqlCommand("Select 

EndPointId,Name,ServiceAlias,Protocol,ServerName,PortNumber,Binding,Contract From 

EndPoints", _conn); 

                _conn.Open(); 

                SqlDataReader reader = _cmd.ExecuteReader(); 

                string adres = null; 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    // Servis için gerekli baseAddress bilgileri oluşturulurken PortNumber alanının 

değerinin null olup olmadığına bakılır 

                    // Bu alan null ise sunucu adından sonra port numarası bilgisi verilmez. 

                    if (!String.IsNullOrEmpty(reader["PortNumber"].ToString())) 

                        adres = String.Format("{0}://{1}:{2}/{3}", 
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reader["Protocol"].ToString(), reader["ServerName"].ToString(), 

reader["PortNumber"].ToString(), reader["ServiceAlias"].ToString()); 

                    else 

                        adres = String.Format("{0}://{1}/{2}", reader["Protocol"].ToString(), 

reader["ServerName"].ToString(), reader["ServiceAlias"].ToString()); 

                    // Elde edilen adres verisinden bir Uri nesne örneği oluşturulur 

                    Uri baseAddress = new Uri(adres); 

                    // Oluşturulan baseAddress bilgisi servise eklenir. 

                    this.AddBaseAddress(baseAddress); 

                    // EndPoint oluşturulur ve eklenir.  

                    // EndPoint noktasının oluşturulması sırasında bağlayıcı tip(Binding Type) için 

BaglayiciUret isimli yardımcı metod kullanılır. 

                    this.AddServiceEndpoint(reader["Contract"].ToString(), 

BaglayiciUret(reader["Binding"].ToString()), ""); 

         

                    #region MEX EndPoint Ekleme İşlemleri 

                     

                    // Adresteki scheme bilgisine göre gerekli Mex EndPoint noktaları oluşturulur. 

                    string schemaBilgisi = baseAddress.Scheme; 

                    if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeNetTcp) // TCP için 

                    {  

                        this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange",  MetadataExchangeBindin

gs.CreateMexTcpBinding(), "Mex"); 

                    } 

                    else if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeNetPipe) // PIPE için 

                    { 

                        this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange",  MetadataExchangeBindin

gs.CreateMexNamedPipeBinding(), "Mex"); 

                    } 

                    else if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeHttp) // HTTP için 

                    { 

                        servisDavranisi.HttpGetEnabled = true; 

                        this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange",  MetadataExchangeBindin

gs.CreateMexHttpBinding(), "Mex"); 

                    } 

                    else if (schemaBilgisi == Uri.UriSchemeHttps) // HTTPS için 

                    { 

                        servisDavranisi.HttpsGetEnabled = true; 

                        this.AddServiceEndpoint("IMetadataExchange", 

MetadataExchangeBindings.CreateMexHttpsBinding(), "Mex"); 

                    } 

                     

                    #endregion 

                } 

                reader.Close(); 

            } 

        } 

 

        // EndPoints tablosunda bağlayıcı adları string olarak tutulduğundan Binding tipinden nesne 

üretimi gerçekleştiren bir metoddan yararlanılmaktadır. 

        private Binding BaglayiciUret(string baglayiciAdi) 

        { 

            Binding baglayici = null; 

            switch (baglayiciAdi) 

            { 

                case "NetTcpBinding": 
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                    baglayici= new NetTcpBinding(); 

                    break; 

                case "NetNamedPipeBinding": 

                    baglayici = new NetNamedPipeBinding(); 

                    break; 

                case "WS2007FederationHttpBinding": 

                    baglayici = new WS2007FederationHttpBinding(); 

                    break; 

                case "WS2007HttpBinding": 

                    baglayici = new WS2007HttpBinding(); 

                    break; 

                case "WebHttpBinding": 

                    baglayici = new WebHttpBinding(); // System.ServiceModel.Web referansının 

ekli olması gerekir 

                    break; 

                case "WSDualHttpBinding": 

                    baglayici = new WSDualHttpBinding(); 

                    break; 

                case "WSHttpBinding": 

                    baglayici = new WSHttpBinding(); 

                    break; 

                case "BasicHttpBinding": 

                    baglayici = new BasicHttpBinding(); 

                    break; 

                case "MsmqIntegrationBinding": 

                    baglayici = new MsmqIntegrationBinding(); 

                    break; 

                case "NetPeerTcpBinding": 

                    baglayici = new NetPeerTcpBinding(); 

                    break; 

                case "NetMsmqBinding": 

                    baglayici = new NetMsmqBinding(); 

                    break; 

                default: 

                    baglayici = new NetTcpBinding(); 

                    break; 

            } 

            return baglayici; 

        } 

    } 

} 

TableBasedServiceHost nesnesi içerisinde yer alan ApplyConfiguration metodu 

içerisinde, EndPoints tablosundaki satırlardan 

yararlanılarak base address, EndPoint ve Mex EndPointnesnelerinin oluşturulması 

sağlanmaktadır. Elbette bu yeni ServiceHost türevli sınıfa ait nesne örneğinin kullanılması için bir 

uygulama sunucusuna ihtiyaç vardır. Bu amaçlaConsole uygulamasının kodlarını aşağıdaki gibi 
değiştirmek yeterlidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ServisKutuphanesi; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 
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    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TableBasedServiceHost host = new TableBasedServiceHost(typeof(Cebir)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Programın başarılı bir şekilde çalıştığı görülür. Debug mod 

içerisindekyen TableBasedServiceHost sınıfınına ait ApplyConfiguration metodu işleyişini 

tamamlandığında servise ait içerik aşağıdaki Quick Watch görüntüsünde olduğu gibidir. Dikkat 

edilecek olursa tabloda örnek olarak girilen tüm base adres değerleriBaseAddress özelliğinin 

işaret ettiği koleksiyona yüklenmiştir. Bununla birlikte altı 

adet EndPoint tanımlaması EndPoints özelliği ile işaret edilen koleksiyona eklenmiştir. Bunlardan 

üçü bir önceki örnektine benzer olacak şekilde Mex EndPoint bilgileridir. Servis tipi zaten yapıcı 

metod ile bildirilmektedir. Son olarak sözleşme bilgisininde ImplementedContractsözelliğine set 
edildiği görülmektedir. 
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Tabiki buradaki senaryo bir Best Practices olarak algılanmamalıdır. Tablo tasarımı daha farklı bir 

şekilde düzenlenebilir. Bununla birlikte bağlantı, tablo adı ve alanlarının değişme ihtimali göz 

önünde bulundurularak bunların ServiceHost türevli sınıf içerisine aktarımı için gerekli önlemlerin 

alınması gereklidir. Elbette daha ileri bir senaryoda düşünülebilir. Söz gelimi, servisin 

kullanacağı EndPoint tanımlamaları tablodaki alanlarda serileştirilmiş(Serialize) şekilde 

tutulabilir. Hatta birden fazla servis nesnesi(Service Instance) için birden 

fazla EndPoint tanımlamasının yapılabileceği ilişkisel(Relational) bir veritabanı tasarımıda söz 

konusu olabilir. Söz konusu servislerin kullandığıEndPoint bilgilerinin tablolardaki ilgili alanlara 

eklenmesi içinde yetkilendirilmiş(Authorized) bir ekran(örneğin bir Windows uygulaması) 

tasarlanabilir. Böylece EndPoint girişleri yetki dahilinde yapılır. Diğer 

taraftan EndPoint bilgileri XML gibi açık bir dosyada durmadıklarından görece daha güvenli bir 

ortamda saklanırlar. Üstelik bu veritabanının servis uygulamasının host edildiği sunucunun 
arkasında bir sunucuda yer aldığıda göz önüne alınabilir. Bu vizyon çok daha fazla genişletilebilir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde ServiceHost türevli bir sınıfın nasıl 

geliştirilip kullanılabileceği iki örnek senaryo üzerinden incelemeye çalıştık. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/OzelServiceHost.rar
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WCF - P2P(Peer-to-peer) Programlamaya Giriş 

( 25.05.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Dağıtık mimari uygulamaları(Distributed Applications) geliştirilirken 

çoğunlukla Client/Server veya N-Tier modelleri göz önüne alınmaktadır. Oysaki dağıtık mimari 

uygulamaları için Peer-to-Peer(P2P) modelide söz konusudur. P2P modelinde istemci ve sunucu 

arasında bir fark yoktur ve alt yapı hazırlıkları diğer modellere göre biraz daha karmaşıktır. 

Programlama zorluğu nedeni ile geliştiriciler zaman zaman bu modelden kaçınırlar. Oysaki 

günümüzde P2P üzerine kurulu olan pek çok sistem yer almaktadır. P2P uygulamalarına örnek 

olarak, IRC(Internet Relay Chat), anında mesajlaşma(Instant Messaging), dosya 

paylaşım(File Sharing), Oyunlar, görsel ve sesli veri aktarımı, veri kopyalama(Data 

Replication) programları gösterilebilir. Dolayısıyla P2P modelinin dağıtık mimari çözümlerinde 

aslında önemli bir yeri bulunmaktadır. P2P tabanlı sistemlerde 

özellikle ölçeklenebilirlik(Scalability) ve güvenilirlik(Reliability), diğer dağıtık mimari 
modelleri ile kıyaslandığında daha yüksek verimlilik göstermektedir. 

 

P2P programlar başarılı bir şekilde tesis 

edildiklerinde scalability ve reliability manasında belirgin üstünlük ve avantajlar 

sağlamaktadır. 

Scalability : Kaynak kullanımının artmasıyla sistem performansının değer kaybetmeden 

yükselebilmesi ölçeklenebilirlik olarak ifade edilebilir. Bu oranın yüksek olması bir avantaj 
olarak görülebilir. 

Reliability : Kurulu olan sistemin güvenilirliğini, aynı zamanda devamlılığını ifade eder. 

Çok doğal olarak Windows Communication Foundation(WCF) içerisindede P2P desteği 

bulunmaktadır. Bu bölümde WCF mimarisi ile P2P çözümlerinin nasıl geliştirilebileceğine giriş 

yapılmaktadır. Başlamadan önce diğer dağıtık mimari modellerine kısaca bir göz atmakta ve P2P ile 

aralarındaki farkları analiz etmeye çalışmakta yarar 
bulunmaktadır.Client/Server(İstemci/Sunucu) modeli aşağıdaki şekil ile basitçe özetlenebilir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu modelde istemci, sunucu üzerinden yayınlanan fonksiyonellikler için talepte(Request) bulunur. 

Sunucunun görevi ise bu taleplere karşılık cevaplar(Response) üretmektir. Bu mimariye 

verilebilecek en güzel örnek Web sunucuları ve tarayıcı uygulamalardır(Browser 

Applications). Söz gelimi IIS(Internet Information Services) sunucu görevini 

üstlenirken, Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox gibi tarayıcı uygulamalar 

istemci rolünü yüklenmektedir. Bu modelde aslında istemci ve sunucu uygulamalar aynı sistemin 

bir parçasıdır. Her zaman IIS yada Internet Explorer gibi hazır program arayüzleri olmayabilir. 

Söz gelimi WCF mimarisinde Self Hosting tekniğine göre sunucu 

program,Console, Windows, WPF, Windows Service, WAS(Windows Activation 

Service) uygulaması olacak şekilde geliştirilebilir. Buna paralel olarak istemci tarafı içinde aynı 

durum geçerlidir. Yinede sonuç itibariyle istemci tarafı talepte bulunan, sunucu tarafı ise bu 

talepleri karşılayan roldedir. Client/Server modelinde merkezileştirme olanağının bulunması bir 
avantaj olarak görülebilir. 

N-Tier yada çok katmanlı mimaride, dağıtık uygulama geliştirme modellerinden birisidir. Aslında bu 

model dağıtık mimari tarafında çoğunlukla 3 katmanlı(3-Tier) olacak şekilde uygulanmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde bu durum kısaca ifade edilmeye çalışılmaktadır. 
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Bu model aslında Client/Server mimarinin genişletilmiş bir hali olarak düşünülebilir. Katmanlar 

ayrı fiziki parçalara bölümlenebilmektedir. Dağıtık mimari açısından özellikleiş 

mantığının(Business Logic) farklı bir makineye alınması ölçeklenebilirliği(Scalability) arttıran 

bir faktördür. Hatta bu fiziki bölünme ile yük dengesinin dağıtılması(Load Balancing), 

daha güvenli(Secure) bir ortamın tesis edilmesi gibi avantajlarda sağlanabilmektedir. Tabiki, bu 
fiziki bölünüm için donanıma yapılan yatırımda bu işin cabası olarak görülebilir. 

P2P modelinde ise sistemin tüm katılımcıları(ki bunlar peer node-boğum olaraktanda 

adlandırılmaktadır) çoğunlukla hem istemci hemde sunucu görevini 

üstlenebilmektedir.Client/Server veya N-Tier modelleri ile dağıtık uygulama çözümleri 

geliştirilmesi P2P' e göre daha kolaydır. Ayrıca yönetimin merkezileştirilmesi yada güvenliğin güçlü 

bir şekilde sağlanmasıda söz konusudur. Fakat bölümün başındada belirtildiği 

üzere, ölçeklenebilirlik(Scalability) ve güvenilirlik(Reliability) gibi konularda P2P mimarisi 

gerçekten öne çıkmaktadır. (Tabiki, ölçeklenebilirlik olgusu, P2P dışındaki modellerdede vardır 

ancak maliyeti daha yüksek olmaktadır. Özellikle sunucu yatırımları göz önüne 

alındığında.) Elbetteki bu farklılıklar gerçek hayat vakalarında duruma göre tercih edilebilirler. 
Hatta bazı vakalarda karma modellerin kullanıldığıda görülmektedir. 

Genel olarak P2P modelinde yer alan uygulamalar bir Mesh Network içerisinde gruplanırlar. Söz 

konusu Mesh Network' lerin iki farklı uygulanış biçimi vardır. Bunlardan birisi Parçalı Bağlı 

Mesh(Partially Connected Mesh) modelidir ve aşağıdaki şekildekine benzer bir yaklaşım 

sunmaktadır. 
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Bu modele göre Mesh Network içerisinde yer alan boğumlar(Peer Nodes) yakınlarındaki 

komşularına doğrudan bağlıdır. Bir başka deyişle sistem içerisindeki programlar en yakın 

bilgisayardaki ile konuşabilmektedir. (Birbirlerinin komuş boğumları olarakta görülebilirler.) Bu 

modelde boğumların tamamı birbirlerine bağlı değildir. Bu nedenle örneğin komşu olmayan bir 

boğumda yer alan katılımcıya mesaj aktarımı için, mesajın sırayla birbirlerine bağlı olan boğumlar 

üzerinden hareket etmesi gerekmektedir. Bu bir dezavantaj olarak görülebilir. Diğer taraftan bu tip 

sistemlerde Mesh Network' e dahil olan katılımcı sayısının artması ile 

birlikte, ölçeklenebilirliğinde arttrığı gözlemlenmektedir. Doğal olarak bu bir avantajdır. Diğer 

modelde ise Mesh Network içerisinde yer alan tüm katılımcılar(PeerNode) birbirlerine bağlıdır. Bu 
durum aşağıdaki şekil ile özetlenebilir. 
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Çoğunlukla Mesh Network içerisindeki katılımcı sayılarının düşük olduğu durumlarda tercih edilen 

bir modeldir. Çok doğal olarak Mesh ağlarında katılımcı uygulamaların birbirlerini bulabilmesi veya 

haberleşebilmesi için bir takım protokollerin rol oynaması gerekmektedir. Söz gelimi UDP(User 

Datagram Protocol) gibi. Windows Communication Foundation bu amaçla Peer Name 

Resolution Protocol(PNRP) isimli protokolü varsayılan olarak kullanmaktadır. Bu 

protokol Windows XP Service Pack 2 ve Windows Vista ile birlikte gelmektedir. Ancak 

istenirse PNRP yerine kullanılacak özel çözücüler(Resolver) ele alınabilir ki bu bölümde ele 
alınacaktır. 

 

PNRP(Peer Name Resolution Protocol) protokolü sistemde yüklü değilse, Windows 

XP Service Pack 2 için Add Remove Windows Components kımsına girip, Network 

Services bileşenlerinden Peer to Peer birimini eklemek yeterli olacaktır. 

 

Özellikle uygulama geliştirildikten 

sonra "System.InvalidOperationException: Resolver must be specified. The 

default resolver (PNRP) is not available." gibi bir çalışma zamanı 

istisnasının(Runtime Exception) alınmasının nedeni ilgili PNRP hizmetinin yüklenmemiş 
olmasıdır. 

PNRP yüklenmesi tek başına yeterli değildir. Peer Name Resolution Protocol 

Service çalışıyor olması gerekmektedir. Bunun için Administrator Tools bölümden yer 

alanServices kısmından yararlanılabilir yada komut satırından net start pnrpsvc emri 
aşağıdaki ekran görüntüsünde oldugu gibi uygulanabilir. 
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Ne varki PNRP sadece XP ve Vista için geçerlidir. Söz 

gelimi Windows Server 2003 sisteminde çalıştırılamamaktadır. Diğer 

taraftan PNRP IPv6 alt yapısını kullanmaktadır. Bu nedenle IPv6 desteği olmayan 

yönlendiricilerin(Routers) olduğu sistemlerde ala alınamamaktadır. Ayrıca Vista ile 

birlikte PNRP 2.0 versiyonu gelmektedir. Buna göre XP ile Vista sistemlerin birbirleriyle 

konuşması gerektiği durumlarda XP sistemler için ek yükleme yapılması gerekmektedir. 

İşte bu tip sorunların olabileceği vakalarda, özel peer çözücülerinin(Custom Peer 

Resolver) geliştirilmesi ve kullanılması önerilmektedir. Bu sayede Mesh 

Network içerisine dahil olan katılımcıların tutuluş şekilleride özelleştirilebilir. Söz gelimi 

veritabanı üzerinde saklanabilir. 

P2P programlamada önem arz eden konulardan biriside mesajların ulaştırılma şeklidir. Bu noktada 

iki farklı teknik bulunmaktadır. Directional ve Flooding. Directional mesajlaşmaya göre, Mesh 

Network içerisinde yer alan herhangibir boğumdan(Node) çıkan mesaj, hedef 

boğuma(node) ulaşıncaya kadar komşu boğumlar üzerinden yönlendirilir. Floodinghaberleşmede 

ise mesaj, Mesh Network içerisindeki tüm boğumlara gönderilir ve mesajı alması gereken boğum 

tarafından yakalanır. Çok doğal olarak Flooding modelinde aynıMesh Network içerisinde yer alan 

bir boğumda çalışan uygulamaya mesajın defalarca gelmesi söz konusu 

olabilmektedir. WCF mimarisi, P2P programlamada Flooding mesajlaşma modelini 

kullanmaktadır. Bununla birlikte WCF geliştiricisi için en önemli olan noktalardan birisininde 

bağlayıcı tip seçimi olduğu bilinmektedir. WCF, P2P için bağlayıcı tip(Binding 
Type)olarak NetPeerTcpBinding sınıfını ele alınmaktadır. 

Bu basit teknik detaylardan sonra WCF tarafından P2P tarzı bir uygulamanın nasıl geliştirilebileceği 

adım adım incelenebilir. Örnekte PNRP hizmeti yerine CustomPeerResolverServicetipi 

kullanılarak bir servis uygulaması tasarlanacak ve IRC benzeri basit bir program ortamı 

geliştirilecektir. Bu çözümsel yaklaşım aynı zamanda Microsoft tarafındanda önerilmektedir. Bu 

amaçla özel çözücüyü içeren ayrı bir servis uygulaması yazılmalıdır. Örnek olarak bu 
bir Console uygulaması olabilir. Söz konusu uygulamanın kod içeriği aşağıdaki gibidir. 

Özel Çözücü Service Kodu; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.PeerResolvers; 

 

namespace IRCServer 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            CustomPeerResolverService resolver = new CustomPeerResolverService(); 

            ServiceHost customResolver = new ServiceHost(resolver); 
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            resolver.Open(); 

            customResolver.Open(); 

            Console.WriteLine("Çözümleyici aktif. Çıkmak için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta CustomPeerResolverService sınıfına ait bir nesne 

örneği kullanılmasıdır. CustomPeerResolverService sınıfı özel peer çözücü için gerekli temel 

uyarlamaları(Basic Implementations) içermektedir. Söz konusu 

tip IPeerResolverContract arayüzünden(Interface) türetilmiştir. IPeerResolverContractaray

üzü özellikle peer uyarlamasında özel işlemler yapılması istendiği durumlarda ele alınmaktadır. Söz 

gelimi peer çözümleyicisinin veritabanı ilişkili olması 

isteniyorsa,IPeerResolverContract arayüzünü uygulayan bir sınıfın yazılması ve ilgili üyelerin 

ezilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise uygulama içerisinde bu sınıfın, peer çözücü olarak 

kullanılacağı belirtilmelidir. Örnekte böyle bir ihtiyaç olmadığından .Net Framework 3.0 ile birlikte 
gelen hazır CustomPeerResolverService sınıfı kullanılmaktadır. 

Çözücü Servise ait konfigurasyon içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service 

name="System.ServiceModel.PeerResolvers.CustomPeerResolverService"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:4500/IRCResolver" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="ResolverBindingConfig" 

contract="System.ServiceModel.PeerResolvers.IPeerResolverContract" /> 

            </service> 

        </services> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="ResolverBindingConfig"> 

                    <security mode="None"/> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

services elementi içerisine dikkat edilecek 

olursa, net.tcp://localhost:4500/IRCResolver adresi üzerinden NetTcpBinding bağlayıcı tipini 

ele alan, herhangibir güvenlik modunun kullanılmadığı 

ve IPeerResolverContract sözleşmesini(Service Contract) bildiren bir EndPoint tanımlaması 

yapıldığı görülmektedir. Elbette, Mesh Network içerisine dahil olacak olan 

katılımcıların(PeerNode) birbirleriyle haberleşebilmeleri için tasarlanan bu özel peer çözücü servis 

uygulamasının çalışıyor olması gerekmektedir. Çok doğal olarak bu uygulama ağ ortamında bir 

sunucu üzerinde host edildiği takdirde(Söz gelimi Windows Server 2003 üzerinde koşan 

bir Windows Service içerisinden sunulabilir) ağa bağlı tüm istemci uygulamaların 

birbirleriyle P2P üzerinden haberleşebilmesi sağlanabilir. Üstelik TCP bazlı yayınlama yapıldığı için 
performans açısından da oldukça tatmin edici sonuçlar alınacaktır. 
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İstemci tarafında yer alacak ve Mesh ağına katılımcı(PeerNode) olarak dahil olacak program basit 

bir Windows uygulaması olarak tasarlanmaktadır. Bu uygulamanın görsel arayüzü aşağıdaki 
gibidir. 

 

Kullanıcılar istedikleri bir isim ile Mesh ağına dahil olabileceklerdir. Bununla birlikte mesaj 

göndermek, diğer katılımcıların mesajlarını görmek veya IRC kanalından ayrılmak gibi işlemleride 

yapabileceklerdir. Katılımcılar için önemli olan üç operasyon söz konusudur. Mesh ağına dahil 

olmak, ağdan ayrılmak ve ağdaki herkese mesaj gönderebilmek. Bunların bir servis sözleşmesine 

ait operasyonlar olduğu açıktır. Dolayısıyla istemci tarafında bu işlevsellikleri barındıran bir 

sözleşme arayüzü tasarlanmalıdır. Diğer taraftan bu tip bir P2P çalışmada, kanalın çift yönlü 

iletişim(Duplex Communication) sağlayacak şekilde çalışabiliyor olması ve hatta söz konusu 

operasyonların asenkron olarak yürütülebilmesi gereklidir. Bu 

sebepten DuplexChannel kullanılması ve operasyonların OneWay olarak işaretlenmesi 

gereklidir. Windows uygulamasına ait olan Formsınıfının kendisi bu 

senaryoda sözleşmeyi(Service Contract) uygulayan tip olacaktır. Bunlara ek olarak istemci 

tarafından açılacak olan kanal içinde IClientChannelarayüzünün hesaba katılması gerekmektedir. 

Katılımcı uygulama tarafından bakıldığında sınıf diagramı(Class Diagram) içeriği aşağıdaki 

gibidir. 
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Katılımcı uygulamanın kodları aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Channels; 

 

namespace ChatApp 

{ 

    public partial class Form1  

        : Form 

        ,IIRCSozlesmesi 

    { 

        string _kullanici=null; 

        InstanceContext _instanceContext=null; 

        DuplexChannelFactory<IIRCChannel> _fabrika = null; 

        IIRCChannel _katilimci = null; 
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        IOnlineStatus _onlineDurum = null; 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            btnKatil.Enabled = true; 

            btnAyril.Enabled = false; 

            btnMesajiGonder.Enabled = false;  

            txtMesajlar.ScrollBars = ScrollBars.Vertical;  

        } 

 

        #region IChat Members 

     

        public void DahilEt(string uyeAdi) 

        { 

            txtMesajlar.Text += String.Format("*** {0} IRC' ye katıldı. ***", uyeAdi); 

            txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 

        } 

 

        public void MesajGonder(string uyeAdi, string mesaj) 

        { 

            txtMesajlar.Text += String.Format("({0}) -> {1}", uyeAdi,mesaj); 

            txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 

        } 

 

        public void Ayril(string uyeAdi) 

        { 

            txtMesajlar.Text += String.Format("*** {0} IRC' den ayrıldı. ***", uyeAdi); 

            txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 

        } 

 

        #endregion 

 

        private void btnKatil_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!String.IsNullOrEmpty(txtKullaniciAdi.Text)) 

                _kullanici = txtKullaniciAdi.Text; 

            else 

                _kullanici = "İsimsiz"; 

         

            _instanceContext = new InstanceContext(this); 

            _fabrika = new DuplexChannelFactory<IIRCChannel>(_instanceContext, 

"ClientEndPoint"); 

            _katilimci = _fabrika.CreateChannel(); 

            _onlineDurum = _katilimci.GetProperty<IOnlineStatus>();  

         

            _onlineDurum.Online += delegate(object snd, EventArgs ea) 

                                            { 

                                                  txtMesajlar.Text += "*** Hat Açık ***"; 

                                                  txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 

                                                  txtMesajlar.Text += _onlineDurum.ToString(); 

                                                  txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 
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                                            }; 

            _onlineDurum.Offline += delegate(object snd, EventArgs ea) 

                                            { 

                                                  txtMesajlar.Text += "*** Hat Kapalı ***"; 

                                                  txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 

                                                  txtMesajlar.Text += _onlineDurum.ToString(); 

                                                  txtMesajlar.Text += Environment.NewLine; 

                                            }; 

            _katilimci.Open(); 

            _katilimci.DahilEt(_kullanici); 

     

            btnKatil.Enabled = false; 

            btnAyril.Enabled = true; 

            btnMesajiGonder.Enabled = true; 

        } 

 

        private void btnAyril_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            _katilimci.Ayril(_kullanici); 

            _katilimci.Close(); 

            _fabrika.Close(); 

         

            btnKatil.Enabled = true; 

            btnAyril.Enabled = false; 

            btnMesajiGonder.Enabled = false; 

        } 

 

        private void btnMesajiGonder_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            _katilimci.MesajGonder(_kullanici, txtMesaj.Text); 

            txtMesaj.Clear(); 

        } 

    } 

 

    public interface IIRCChannel 

        : IIRCSozlesmesi, IClientChannel 

    { 

    } 

 

    [ServiceContract(CallbackContract = typeof(IIRCSozlesmesi))] 

    public interface IIRCSozlesmesi 

    { 

        [OperationContract(IsOneWay = true)] 

        void DahilEt(string uyeAdi); 

 

        [OperationContract(IsOneWay = true)] 

        void MesajGonder(string uyeAdi, string mesaj); 

         

        [OperationContract(IsOneWay = true)] 

        void Ayril(string uyeAdi); 

    } 

} 

IIRCSozlemesi isimli arayüz(Interface), servis sözleşmesini tanımlamaktadır. Bu sözleşme 

içerisinde yer alan DahilEt, MesajGonder ve Ayril isimli operasyonlar asenkron(asynchronous) 

olarak çalışmaktadır ve tek yönlüdür(OneWay). Bu sebepten IsOneWay özelliklerine true değeri 
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atanmıştır. Diğer taraftan CallbackContract olarak IIRCSozlesmesiarayüzünün kendisi 

bildirilmiştir. Bilindiği gibi çift yönlü iletişim(Duplex Communication) kurulacağından bir geri 

bildirim sözleşmesinin(Callback Contract) tanımlanması gerekmektedir. Böylece istemciler 

birbirleri üzerinden bağımsız olarak operasyon çağrıları gerçekleştirebilir ki, P2P haberleşmede 

tarafların birbirleri üzerinde operasyon geri bildirimlerinde bulunması gereklidir. Bu sayede bir 

katılımcının göndereceği bir mesaj Mesh ağa dahil olan diğer kullanıcılarada iletilebilir. (Client 
Callback ile ilişkili detaylı bilgi için daha önceki bir makaleden de yararlanabilirsiniz). 

Örnekte yer alan form uygulamasının kendisine ait nesne örneği, Mesh ağın bir katılımcısı olarak 

rol oynamaktadır. Bu sebepten InstanceContext örneği oluşturulurken parametre 

olarak this verilmiştir. (Burada this doğal olarak çalışma zamanında Form1 nesne örneğini işaret 

etmektedir.) Sonrasında ise bir DuplexChannelFactory<T> nesne örneği, InstanceContext nesne 

örneğinin kendisi ve konfigurasyon dosyasında belirtilen EndPoint değeri için 

örneklenmektedir. DuplexChannelFactory<T> generic sınıfı ile, çift yönlü iletişimi ele alacak olan 

bir referansın üretilmesi sağlanmaktadır. Bu katılımcıların her biri çift yönlü iletişimi sağlayabilecek 

şekilde birer kanalı, Mesh ağına doğru açmaktadır. Bu kanalın oluşturulması sırasındada 

devreye CreateChannel metodu girmektedir. Mesh ağına dahil olan kullanıcı referansından 

yararlanılarak online veoffline olma durumlarına ait olaylar da ele alınabilir. Bu 

amaçla IOnlineStatus arayüzünün çalışma zamanında taşıdığı referanstan yararlanılmaktadır. 

Örnekte önemli olan noktalardan biriside konfigurasyon içerisinde yer alan istemci 
taraflı EndPoint bildirimidir. Söz konusu uygulama için bu bildirim aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <client> 

            <endpoint address="net.p2p://BizimIRC" binding="netPeerTcpBinding" 

bindingConfiguration="Varsayilan" contract="ChatApp.IIRCSozlesmesi" 

name="ClientEndPoint" /> 

        </client> 

        <bindings> 

            <netPeerTcpBinding> 

                <binding name="Varsayilan" port="0"> 

                    <security mode="None" /> 

                    <resolver mode="Custom"> 

                        <custom address = "net.tcp://localhost:4500/IRCResolver" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="ResolverBindingConfig" /> 

                    </resolver> 

                </binding> 

            </netPeerTcpBinding> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="ResolverBindingConfig"> 

                    <security mode="None"/> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Konfigurasyon dosyasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan 

birisi netPeerTcpBinding elementi içerisinde yer alan resolver boğumudur. Bu boğum 

içerisinde modeniteliğine(attribute) verilen Custom değeri ile özel bir peer çözücü servisinin 

kullanılacağı ifade edilmektedir. Diğer tarafan söz konusu özel peer çözücü servisin hangi adres 

üzerinden host ediliği , hangi bağlayıcı tipin(Binding Type) kullanıldığı bilgileri ise custom isimli 

elementin address ve binding niteliklerinde belirtilmektedir. Dikkat edilecek 

olursaaddress niteliğinin değeri servis uygulamasının host ettiği adrestir. client elementi 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=220
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içerisinde tanımlanan endpoint boğumunda ise address kısmında net.p2p://BizimIRC adresi 

yer almaktadır. Bu adres Mesh ağının adresi olarakta düşünülebilir. Bir başka deyişle katılımcıların 

dahil olacağı Mesh ağının yolu tayin edilmektedir. Ayrıca bağlayıcı tip 

olarak netPeerTcpBinding kullanılmaktadır. Geliştirilen örnek güvenlik ile ilişkili olaraktan ek bir 

özellik içermemektedir. Bu nedenle security elementlerinde yer alan modedeğerleri None olarak 

bildirilmiştir. netPeerTcpBinding elementinde yer alan port niteliğinin değeri 0 olduğu için, 

katılımcı uygulamalar çalıştıkları makinede boş buldukları bir port üzerinden kanal oluşturacaklar ve 

Mesh ağına açacaklardır. (.Net Remoting mimarisinde geliştirilen örneklerdede port değerine 0 

verilmesi ile aynı anlamda olduğuna dikkat edelim.) Artık uygulamalar test edilebilir. Aşağıdaki 

Flash animasyonunda senaryoya ait sonuçlar irdelenmektedir. (Flash Video boyutu 560 Kb olup 
yüklenmesi sabır isteyebilir.) 

 

Görüldüğü gibi B isimli katılımcı Mesh ağına dahil olduktan sonra sistem online moda geçmiştir. 

Bununla birlikte Mesh ağına giren her kullanıcı bilgisi diğer bağlı PeerNode' larada anında iletilir. 

Böylece katılımcılar ağa dahil olan kullanıcıları görebilmektedir. Katılımcıların gönderikleri mesajlar 

diğer tüm katılımcıların ekranında anında görülebilmektedir. Diğer taraftan ağdan ayrılan 

katılımcıların bilgileride diğerlerine iletilmektedir. Burada ilgi çekici noktalardan biriside her katılımcı 
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için ayrı Peer Node ID değerlerinin üretilmesidir. Sistemin offline moda geçmesi ise sadece bir 

katılımcı kalması durumunda meydana gelmektedir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde WCF mimarisi üzerinde P2P(Peer-

to-Peer) programlamaya giriş yapmaya çalıştık ve örnek olarak basit bir IRC senaryosu geliştirdik. 

Senaryoda, var olan PNRP(Peer Name Resolution Protocol) servisi yerine .Net Framework ile 

birlikte gelen CustomPeerResolverService sınıfını kullandık. İlerleyen makalelerimizde P2P 

tabanlı senaryolarda, geliştirici tarafından yazılmış özel bir peer çözümleyici servisin nasıl ele 

alınabileceğini ve güvenliği nasıl sağlayabileceğimizi incelemeye çalışacağız. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Performans ( 20.05.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Windows Communication Foundation mimarisinin 

geliştirilmesininin tek amacı, var olan dağıtık mimari modellerini bir çatı altında birleştirmek 

değildir. Buna paralel olaraktan WCF mimarisi, .Net Remoting, Xml Web Servisleri, WSE(Web 

Service Enhancements), MSMQ(Microsoft Message Queue), COM+ gibi pek çok dağıtık 

uygulama geliştirme modelinin çalışma zamanı alt yapısının kolayca oluşturulabilmesinide 

hedeflemektedir. Burada dekleratif programlama modelinin benimsenmesinin önemli katkısı vardır. 

Sonuçta geliştiricinin sıklıkla yapmak zorunda kaldığı alt yapı hazırlıklarının attribute(nitelik) veya 

konfigurasyon bazlı olacak şekilde ayarlanabilmesi son derece avantajlıdır. Bu açıdan bakıldığında 

olayın kilit noktası WCF' in ABC(AddressBindingContract)' sinde yer alan bağlayıcı 

tiplerdir(Binding Types). Bilindiği üzere WCF mimarisi .Net Framework 3.0 ile birlikte 

gelmiştir. Bununla birlikte şu an itibariyle .Net Framework 3.5 sürümünde ek yeniliklerde 

içermektedir(Örneğin Web Programlama Modeli, WorkFlow Foundation ile Tam 

Entegrasyon, JSON, AJAX desteği gibi). Bağlayıcı tiplerin sayısının çok olmasının, geliştiricilerin 

karar verme noktasındaki işlerini zorlaştırdığıda bir gerçektir. Bu nedenle çoğunlukla yardımcı 
tablolardan veya diagramlardan yararlanılmaktadır. 

Yazın geldiği bu sıcak günlerde yazdığımız bu makalemizde, biraz hafiften ilerleyecek ve bu 

bağlayıcı tiplerden çok sık kullanılanlar arasındaki performans farklarını incelemek için nasıl bir yol 

izleyebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Nitekim senaryoya göre seçilebilecek bağlayıcı tiplerin 

birden fazla olması halinde performans kriterleri ön plana çıkmaktadır. Öncelikli olarak şu anda 

kullanılan bağlayıcı tipler ve aralarındaki belirgin farklıları göz önüne almakta yarar vardır. İşte 
aşağıdaki tablo bu farklılıkları dile getirmektedir. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/PeerToPeerProgramming.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Görüldüğü gibi bağlayıcı tiplerin birbirlerine göre farklı kullanım sahaları ve senaryoları 

bulunmaktadır. Buradaki bağlayıcı tiplerde yeterli gelmiyorsa bu durumda özel bağlayıcı 

tiplerin(Custom Binding Type) yazılmasıda tercih edilebilir ki bazı senaryolarda(örneğin Front-

End Service yazılması gereken durumlar veya Reply Attack gibi vakalarda) bu gereklidir. 

Yukarıdaki tablo karar vermek için tam olarak yeterli değildir. Karar verirken ele alınması gereken 

sorular arasında platform bağımsızlık(Interoperability), güvenilirlik(Relaibiliyu), 

performans, WS-* şartnameleri(Specifications), güvenlik(Security) gibi pek çok kriter 

bulunmaktadır. İşte bu noktada da devreye aşağıdaki gibi bir tablo girmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 333 
 

 

Görüldüğü gibi bu tabloda yer alan kriterlerden yararlanarak hangi bağlayıcı tipin kullanılacağı 

kolay bir şekilde kararlaştırılabilir. Söz gelimi çift yönlü(Duplex)iletişimin söz konusu olduğu bir 

vaka varsa, kriterler sınırlıdır. Bir başka deyişle böyle bir 

senaryoda WsDualHttpBinding, NetTcpBinding, NetNamedPipeBinding veNetPeerTcpBindi

ng tiplerinden birisi kullanılabilir. Ancak karar vermek halen daha zor olabilmektedir. Belkide bir 

başlangıç noktası olsa bu iş daha da kolaylaşabilir. O halde bir akış şeması son derece yerinde olur. 

Mesela; 
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Öncelikli olarak başka servisler ile uyumlu bir şekilde konuşulup konuşulmayacağına karar verilerek 

başlayan bu iş akışının farklı versiyonlarıda bulunmaktadır. Ancak Juval Löwy ve Steve Resnic' in 

önerdiği örnek karar verme adımlarından biriside bu çizelgedir. Karar vermede önemli olan 

kriterlerden biriside elbetteki Performans' tır. Çoğunlukla gerçek hayat ortamlarında, yazılan 

uygulamaların gerçek değeri performansları ile ölçülmektedir. Bu durumda akla gelen sorulardan 

ilki vakaya göre hangi bağlayıcı tipin en iyi performansı verdiğidir. İşte yazımızın bu bölümünden 

itibaren 4 temel ve sık kullanılan bağlayıcı tip arasındaki saniye başına düşen çağrı(Calls Per 

Seconds) sayılarını test edeceğimiz örnek bir senaryo üzerinde durmaya çalışacağız. 

Vakamızda NetTcpBinding, WsHttpBinding, BasicHttpBinding veNetNamedPipeBinding bağl

ayıcı tipleri ele alınmaktadır. 

Bilindiği üzere NetTcpBinding bağlayıcı tipi çoğunlukla intranet tabanlı sistemlerde yüksek 

performansı ile göz önüne çıkmaktadır. Ne varki WS destekli servisler ile konuşulması gereken 

vakalarda WsHttpBinding bağlayıcı tipi sıkılıkla değerlendirilmektedir. Tüm bunların yanında 

özellikle WS Basic Profile 1.1 ve öncesi yazılmış Web Servisleri ile olan 

haberleşmede BasicHttpBinding biçilmiş kaftandır. Elbette öyle vakalar vardırki aynı makine 

üzerinde koşmakta olan servislerin bir birleriyle haberleşmesi söz konusudur. Çok doğal olarak 
böyle bir durumda NetNamedPipeBinding tipi ön tarafa çıkmaktadır. 

 

.Net Framework 3.0 ile birlikte, WCF tarafında geliştirilen servislerinin performans 

değerlerinin ölçülebilmesi amacıyla, ServiceModelEndPoint, ServiceModelOperation, 

ServiceModelService isimli performans nesneleri(Performance 

Objects) gelmektedir. Bu değerler Performance Monitor aracı yardımıyla ele alınabilir 

yada kod tarafından değerlendirilebilir. 

Dilerseniz örnek üzerinden devam edelim. Öncelikli olarak kendimize bir adet WCF Servis 

Library geliştiriyor olacağız. (Söz konusu servis kütüphanesi Visual Studio 2008 kullanılarak.Net 

Framework 3.5 şablonunda geliştirilmiştir.) Servis tarafına sunulacak 

olan sözleşme(Contract) ve uygulayıcı tipin içeriği aşağıdaki gibidir. 
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ITester arayüzü(Interface); 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ProcessLib 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface ITester 

    { 

        [OperationContract] 

        string GetString(); 

    } 

} 

Sözleşmeyi uygulayan Tester sınıf(Class); 

using System; 

 

namespace ProcessLib 

{ 

    public class Tester 

        :ITester 

    { 

        #region ITester Members 

     

        public string GetString() 

        { 

            return "".PadRight(1000, 'Q'); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Servis sözleşmesinin sunduğu operasyon sadece string döndüren bir metoda sahiptir. Test 

sırasında bu metod kullanılaraktan istemci tarafından yapılan yüklü operasyon çağrılarının sonuçları 

irdelenmeye çalışılacaktır. Artık Host uygulamanın yazılmasına başlanabilir. Olayların basit şekilde 
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analiz edilebilmesi için Host uygulama Consoleolarak tasarlanmaktadır. Bu uygulama kendi 

içerisinden 4 farklı EndPoint sunmaktadır. Bunlar vakada yer alan bağlayıcı tiplerin her biri için ele 

alınmaktadır. Bu amaçla konfigurasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi geliştirilebilir. (Bu aşamaya 

gelmeden önce Host uygulamaya System.ServiceModel.dll ve WCF Sınıf Kütüphanesine ait 

assembly nesnelerinin eklenmesi gerektiğinide hatırlayalım.) 

Host uygulama tarafındaki konfigurasyon (App.Config) içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <diagnostics performanceCounters="All" /> 

        <services> 

            <service name="ProcessLib.Tester"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/TesterService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" name="TesterServiceTcpEndPoint" 

contract="ProcessLib.ITester" /> 

                <endpoint address="http://localhost:9001/TesterService" 

binding="basicHttpBinding" name="TesterServiceHttpEndPoint" contract="ProcessLib.ITester" 

/> 

                <endpoint address="http://localhost:9002/TesterService" 

binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="" name="TesterServiceWsHttpEndPoint" 

contract="ProcessLib.ITester" /> 

                <endpoint address="net.pipe://localhost/TesterService" 

binding="netNamedPipeBinding" bindingConfiguration="" name="TesterServicePipeEndPoint" 

contract="ProcessLib.ITester" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Konfigurasyon dosyasında en çok dikkat çeken noktalardan biriside diagnostics isimli elementtir. 

Bu elementin içerisinde yer alan performanceCounters niteliğine atanan All değeri 

sayesindePerformance Monitor üzerinden ölçümler yapılabilmektedir. Bu sebepten servis 

tarafındaki konfigurasyon dosyasında mutlaka bildirilmelidir. 

Host Uygulama Kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ProcessLib; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Tester)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Servis dinlemede\nKapatmak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 
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} 

Host uygulama 4 farklı EndPoint üzerinden hizmet vermektedir. Tüm EndPoint' ler Tester isimli 

servis tipini kullanmaktadır. Buna göre 4 farklı tipte istemcinin bu servis üzerinden hizmet alması 

mümkündür. İstemci tarafını geliştirmeden önce gerekli proxy tipinin üretimi 

için svcutil aracından aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi yararlanılabilir. 

 

Artık istemci uygulamanın geliştirilmesine başlanabilir. Buradada örneği basit bir şekilde ele 

alabilmek için bir Console uygulaması göz önüne alınmaktadır. Yine önemli olan nokta 

konfigurasyon dosyasının içeriğidir. Dört EndPoint için testler aynı istemci üzerinden 
yapılacağından konfigurasyon içeriği aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. 

İstemci uygulama konfigurasyon(App.config) içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <client> 

            <endpoint address="http://localhost:9001/TesterService" 

binding="basicHttpBinding" contract="ITester" name="ClientHttpEndPoint" /> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/TesterService" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" contract="ITester" 

name="ClientTcpEndPoint" /> 

            <endpoint address="http://localhost:9002/TesterService" 

binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="" contract="ITester" 

name="ClientWsHttpEndPoint" /> 

            <endpoint address="net.pipe://localhost/TesterService" 

binding="netNamedPipeBinding" bindingConfiguration="" contract="ITester" 

name="ClientPipeEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 
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İstemci uygulamanın kodları; 

using System; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Bağlayıcı tipi seçiniz..."); 

            Console.WriteLine("NetTcpBinding için 1"); 

            Console.WriteLine("BasicHttpBinding için 2"); 

            Console.WriteLine("WsHttpBinding için 3"); 

            Console.WriteLine("NetNamedPipeBinding için 4"); 

 

            string secim=Console.ReadLine(); 

            Console.WriteLine("Sayaç Değerini Giriniz"); 

            int sayac; 

            if (!Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out sayac)) 

                sayac = 100000;  

 

            switch (secim){ 

                case "1": 

                    TestiBaslat("ClientTcpEndPoint",sayac); 

                    break; 

                case "2": 

                    TestiBaslat("ClientHttpEndPoint", sayac); 

                    break; 

                case "3": 

                    TestiBaslat("ClientWsHttpEndPoint", sayac); 

                    break; 

                case "4": 

                    TestiBaslat("ClientPipeEndPoint", sayac); 

                    break; 

                default: 

                    TestiBaslat("ClientTcpEndPoint", sayac); 

                    break; 

            } 

        } 

     

        private static void TestiBaslat(string baglayici,int testSayisi) 

        { 

            Console.WriteLine("Test Başladı\nDeneme Sayisi {0}\nSeçilen EndPoint 

{1}",testSayisi,baglayici); 

            TesterClient client = new TesterClient(baglayici); 

            for (int i = 0; i < testSayisi; i++) 

            { 

                string result = client.GetString(); 

            } 

            Console.WriteLine("Test tamamlandı..."); 

            client.Close(); 

        } 

    } 

} 
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İstemci uygulama GetString isimli metodu sembolik olarak girilen değer kadar (varsayılan 

olarak 100000(Yüzbin) kere) çağırmaktadır. Bu bize test için yeterli süreyide vermektedir. Diğer 

taraftan elbetteki bu test değerleri makinenin özelliklerine göre farklılık gösterecektir. Diğer 

taraftan bağlayıcı tipler arasındada belirgin farklılıklar olduğu gözlenecektir. Bunun en büyük 

nedenlerinden birisi ilgili bağlayıcı tipin arka tarafta kullandığı kodlama(Encoding) ve iletişim 

protokolüdür(Transport Protocol). (Makalede yer alan örneğin testlerinin yapıldığı makine 1 Gb 

RAM kapasiteli olup, Intel Centrino işlemcilidir. Ayrıca Windows XP Service Pack 2 işletim sistemine 
sahiptir. Testlerde yer alan istemci ve sunucu uygulama aynı makine üzerinde koşmaktadır.) 

Artık testlere başlanabilir. Performance Counter üzerinden çalışma zamanı ölçümlerinin 

yapılabilmesi için servis uygulamasının çalışıyor olması gerekmektedir. Sonrasında 

ise Performance Monitor kullanılarak ölçümler yapılabilir. Performance Monitor uygulamasına 

komut satırından perfmon yazılarak ulaşılabilir. Servis uygulaması başlatıldığında Counter olarak 
eklenebilecek seçeneklerde ilgili servis uygulamasına ait örnek görülebilecektir. 

 

Biz testlerimizde ServiceModeService 3.0.0.0 Performans nesnesinin Calls Per Second isimli 

sayacını kullanıyor olacağız. Bu sayaç servise gelen saniye başına operasyon çağrılarını 

göstermekte olup bağlayıcı tiplerin alt yapı hazırlıkları nedeni ile ne kadar yavaş veya ne kadar hızlı 

olduklarını göstermektedir. Performance Monitor sonuçları test programında kullanılan her 
bağlayıcı tip için aşağıdaki ekran çıktılarında olduğu gibidir. 

NetTcpBinding için Calls Per Second sonuçları; 
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BasicHttpBinding için Calls Per Second sonuçları; 

 

WsHttpBinding için Calls Per Second sonuçları; 

 

NetNamedPipeBinding için Calls Per Second sonuçları; 
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Tüm bunları bir arada değerlendirildiğinde, saniye başına düşen operasyon çağrıları için 

aşağıdaki grafikte görülen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu grafikte tepe noktalarının yaklaşık 

maksimum ve ortalama değerleri ele alınmaktadır. Bu en azından tahmini olarak, bu dört bağlayıcı 
tip arasındaki performans farklılıkları hakkında fikir vermektedir. 

 

Çok doğal olarak aynı makine üzerinde çalışan servisler arası haberleşmede tercih 

edilen NetNamedPipeBinding için en yüksek değerler ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan 

özellikle TCP ve Binary serileştirme kullanan NetTcpBinding değerleride oldukça yüksektir. 

Bunların yanında WsHttpBinding gerçekten çok düşük değerler ile göze çarpmaktadır. Bunun en 

büyük nedeni WS standartlarına göre mesajların hazırlanması sırasında geçen süre kayıplarıdır. 

Tabiki bu kriter tek başına yeterli değildir. Söz gelimi servisin Host edildiği sunucunun operasyon 

başına maliyet(Cost Per Operation) gibi performans değerleride göz önüne alınabilir. Bu ve 

daha pek çok performans testi yapılabilir. 

Buraya kadar anlatılanlar göz önüne alındığında sadece bağlayıcı tipler arasındaki farklılıkları analiz 

etmek için basit olarak nasıl bir yol izlenebileceği ele alınmıştır. Bunun dışında WCF ile geliştirilen 
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servislerin Xml Web Serviceleri, .Net Remoting veya COM+ ile geliştirilen modellere göre belirgin 

performans farklılıkları olduğu bilinmektedir. Bu konu ile ilişkili daha detaylı 

bilgiye http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb310550.aspx ulaşabilirsiniz. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF ile WF Entegrasyonu - 2 ( 23.04.2008 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki yazımızda WCF(Windows Communication Foundation) servislerinin, WF(Windows 

WorkFlow) uygulamaları içerisinden nasıl çağırıldığını incelemiştik. Bu yazımızda ise tam tersine, 

bir Workflow örneğinin servis olarak nasıl sunulabileceğini analiz ediyor olacağız. Bazı durumlarda 

kod akışlarının birer servis olarak istemcilere sunulması gerekebilir. Burada söz konusu kod 

akışlarının Servis Yönelimli Mimarinin(Service Oriented Architecture) imkanlarından 

yararlanıyor olması isteği ön plana çıkmatadır. Çok doğal olarak servis gibi yayınlanan akış 

tipleri(Workflow Instance), istemci ile olan mesajlaşmalarında SOA temelli olanakları 
kullanabilir hale gelmektedir. Bu noktada WCF ile WFentegrasyonu göz önüne alınmalıdır. 

WCF servisleri WF uygulamaları içerisinden çağırılırken ağırlıklı olarak .Net Framework 3.5 ile 

birlikte gelen SendActivity bileşeni kullanılmaktadır. WF örneklerinin servis olarak yayınlamasında 

ise başrol oyuncusu yine .Net Framework 3.5 ile birlikte gelen ReceiveActivity isimli activity 

bileşenidir. Özellikle Visual Studio 2008 kullanılarak servis destekliWorkflow kütüphaneleri kolay 

bir şekilde geliştirilebilmektedir. Bu amaçla Visual Studio 

2008 ortamına Sequential Workflow Service Library ve State Machine Workflow ServiceLi

brary proje şablonları eklenmiştir. Tabi çok doğal olarak geliştirilen iş akışı servislerinin bir 

uygulama tarafından barındırılması(Hosting) ve yayınlanmasıda 

gerekmektedir. Host seçenekleri WF servisleri içinde aynıdır. IIS üzerinde, WAS(Windows 

Activation Service) yardımıyla veya Self-Hosting seçeneklerine göre barındırma ve yayınlama 

yapılabilir. Önemli olan noktalardan birisie normal WCF servislerinden farklı olaraktan Host çalışma 
ortamını WorkflowServiceHost tipinin yönetmesidir. 

WF uygulamasının servis olarak yayınlanması için istemcilere bir sözleşme(Contract) bildirimi 

yapılması gerekmektedir. Çok doğal olarak bu sözleşme(Contract) birarayüz(Interface) olarak 

tanımlanmalıdır. Arayüz içerisinde yer alan operasyonlar dışarıya ReceiveActivity bileşeni ile 

sunulabilirler. Buna göre sözleşme içerisinde tanımlanan her operasyon 

için(OperationContract niteliği ile imzalanmış metodlar) birer ReceiveActivity oluşturulmalıdır. 

Bu noktada karşılaşılan önemli sorulardan biriside, istemcinin bu operasyona nasıl parametre 

göndereceği veya cevap alacağıdır. Nitekim bir WCF kütüphanesinde çoğunlukla asıl işi yapan 

bileşen, sözleşme tipinin uygulandığı bir sınıftır(Class). WF açısından bakıldığında ise bu 

görevi Workflow sınıfı içerisinde 

tanımlanan özellikler(Properties) yada alanlar(fields) üstlenmektedir. Bir başka 

deyişle, ReceiveActivity irtibatta olduğu operasyon için gerekli parametreler ile haberleşmek 

adına söz konusu özellik veya alanlardan yararlanır. Dolayısıyla asıl işReceiveActivity içerisinden 

yapılmalıdır. ReceiveActivity bileşeninin composite bir bileşen olarak tanımlanmasının sebebide 

budur. ReceiveActivity içerisine örneğinCodeActivity gibi bileşenler dahil edilerek operasyonun 

asıl işinin yapılacağı kod bloklarının işletilmesi sağlanabilir. İstemci açısından olaya bakıldığında 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb310550.aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/Performance.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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yine bir proxynesnesinin servis ile olan haberleşmeyi sağladığı ortadadır. Aslında aşağıdaki şekil 

durumu biraz daha kolay bir şekilde açıklamaktadır. 

 

Şekle göre WorkflowActivity sınıfının ReceiveActivity bileşenleri, dışarıya servis üzerinden 

sunulan operasyonlar ile ilişkili talep alma ve cevap gönderme işlemlerini üstlenmektedir. Çok doğal 

olarak servisi bir EndPoint üzerinden dışarıya sunmak gerekmektedir. EndPoint tanımında dikkat 

edilmesi gereken noktalardan biriside, bağlayıcı tipin(Binding 

Type) basicHttpContextBinding, netTcpContextBinding yada wsHttpContextBinding bileşe

nlerinden birisi olmaslıdır. Bu bağlayıcı tiplerin ortak özelliği servis destekli iş akışları(Service-

Enabled Workflow) ile haberleşilebilmesini sağlamalarıdır. Ancak istenirse özel 

bağlayıcılara ContextBindingElement tipi uygulanarak workflow destekli hale getirilmeleride 

sağlanabilir. İstemci uygulama çok doğal olarak servis ile olan haberleşme sırasında proxy 
sınıfından yararlanmak durumundadır. 

 

WF ve WCF entegrasyonun bir sonucu olarak istemciler bir Workflow aktivitesini servis 

bazlı olacak şekilde çağırıp kullanabilmektedir. Böylece istemciler bir kod akışı 

sürecini servis tabanlı düşünerek ele alabilirler. 

Buna JSON(JavaScriptObjectNotation) gibi mesajlaşma desteklerinin eklenebileceği 

düşünüldüğünde birWorkflow örneğinin herhangibir platform üzerinden 

kullanılabilmeside mümkün hale gelmektedir. Bu WCF tanımında yer alan "her hangibir 

CLR tipinin servis olarak yayınlanabilmesi" ilkesinin bir sonucu olarak görülebilir. 

Bu kadar karmaşık ve teorik bilgiden sonra örnek bir uygulama üzerinden hareket 

ederek WF uygulamaları içerisinde servis yayınlamasının nasıl yapılabileceğini adım adım 

incelemeye çalışalım. İşe ilk olarak servis sözleşmesini ve operasyonlar için gerekli aktivite 
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bileşenlerini içerecek olan kütüphaneyi tasarlamak ile başlamak doğru olacaktır. Bu amaçla Visual 

Studio 2008 ortamında bir Sequential Workflow Service Library projesi açtığımızı 
düşünelim.(Bu şablon New Project->WCF sekmesi altında yer almaktadır.) 

 

Söz konusu servis kütüphanesine(WFSiparisKutuphanesi) bakıldığında ilk dikkati çeken nokta 
referanslar kısmına Workflow desteği için eklenen assembly' lardır. 

 

Bu noktada şablon olarak getirilen IWorkflow1.cs, Workflow1.cs ve App.config isimli dosyalar 

silinmiştir. Örnekte kullanılan servis sözleşmesi içeriği ise aşağıdaki sınıf diagramında görüldüğü 

gibidir. 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace WFSiparisKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Namespace = "http://www.bsenyurt.com/UrunSiparisServisi", 

Name = "UrunSiparisServisi")] 

    public interface ISiparisSozlesmesi 

    { 

        [OperationContract] 

        string SiparisVer(UrunBilgisi urun); 

    } 

 

    [DataContract] 

    public class UrunBilgisi 

    { 

        [DataMember] 

        public string UrunKodu { get; set; } 

        [DataMember] 

        public int Adet { get; set; } 

        [DataMember] 

        public DateTime SiparisTarihi { get; set; } 

    }  

} 

ISiparisSozlesmesi isimi servis sözleşmesi(Service Contract) SiparisVer isimli tek bir 

operayon sunmaktadır. SiparisVer metodu parametre olarak UrunBilgisi sınıfına ait bir nesne 

örneği almaktadır. Bu nesneye ait veri, çalışma zamanında istemci tarafından servise doğru 

geleceğinden serileştirilebilir olması gerekmektedir. Bu sebepten doğal olarak veri 

sözleşmesi(Data Contract) olacak şekilde tasarlanmıştır. SiparisVer isimli operasyon aynı 

zamanda geriye string tipinden bir değerde döndürmektedir. Böylece dışarıya sunulacak olan 

servis sözleşmesi tanımlanmıştır. Artık bu sözleşmeyi kullanacak olan aktivite sınıfının yazılması 

gerekmektedir. Örnekte bunun için bir adet Sequential Workflow Activity sınıfı ele alınacaktır. 
Bunun için projeye Add->Sequential Workflow seçeneği ile yeni bir akış sınıfı eklenmelidir. 
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Bu adımda Sequential Workflow(with code seperation) seçeneği işaretlenerek devam 
edilebilir. Böylece dizayn tarafı ile kodu birbirinden ayrı tutacak bir akış tipi oluşturulacaktır. 

 

WFSiparis.xoml (XOML-eXtensible Object Markup Language) tasarım zamanında gerekli 

aktivite tiplerini barındıracaktır. WFSiparis isimli sınıf SequentialWorkflowActivity tipinden 

türemektedir. Servis sözleşmesi içerisinde yer alan SiparisVer metodu bu akış nesnesi 

içerisinde ReceiveActivity bileşeni tarafından ele alınmalıdır. Bununla 

birlikte SiparisVermetodunun UrunBilgisi ve döndüreceği değer için 

birer özellik/alan(Property/Field) içermesi gerekmektedir. Öncelikli olarak 

bir ReceiveActivity bileşeni tasarım ekranına sürüklenip 

bırakılmalıdır. ReceiveActivity bileşeni SendActivity bileşenine benzer 

olaraktan ServiceOperationInfo özelliğini içermektedir. Çok doğal olarak bu özellikten 

yararlanılarak hangi operasyonun ele alınacağı ve kullanılacak(yada otomatik olarak 
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üretilecek) olan parametreler belirlenmelidir. ServiceOperationInfo özelliğinde yer alan üç nokta 

düğmesine basıldıktan sonra aşağıdaki arayüz ile karşılaşılır. 

 

Burada yine Import seçeneği kullanılarak aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi ilgili servis 

sözleşmesinin seçilmesi gerekmektedir. 

 

Çok doğal olarak ISiparisSozlesmesi otomatik olarak gelecektir. Bu noktada Workflow içerisinde 

birden fazla servis sözleşmesi tutulabileceği de unutulmamalıdır. Bu seçim işlemini takiben 

aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir ve artık operasyon seçimi ve bunun için gerekli sınıf 

özelliklerinin oluşturulması adımına geçilebilir. 
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Dikkat edileceği üzere Parameters kısmında String tipinden yönü Out olan 

ve UrunBilgisi tipinden yönü In olan birer parametre görülmektedir. Bu parametrelerin akış 

içerisinde ele alınması için karşılığı olan özelliklerin veya alanların sınıf içerisine ya manuel yada 
otomatik olarak dahil edilmesi şarttır. Sonuç olarak aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılacaktır. 
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Burada ReturnValue ve urun özellikleri için otomatik özellik ürettirilmesi sağlanabilir. Söz gelimi 

aşağıdaki ekran görüntüsünde örnek olarak SiparisVer metodunun geri dönüş tipi için otomatik 
özellik ürettirilmesinin nasıl sağlandığı gösterilmektedir. 

 

Aynı işlem urun özelliği içinde yapıldıktan sonra receiveActivity1 için son durum aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

 

Çok doğal olarak bu yapılan değişiklikler sonrasında WFServis isimli sınıfın içeriği aşağıdaki gibi 

değişecektir. 

namespace WFSiparisKutuphanesi 

{ 

    public partial class WFSiparis : SequentialWorkflowActivity 

    { 

        public static DependencyProperty receiveActivity1_urun1Property = 

DependencyProperty.Register("receiveActivity1_urun1", typeof(WFSiparisKutuphanesi.UrunBilgisi), 

typeof(WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis)); 
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        public static DependencyProperty receiveActivity1__ReturnValue_1Property = 

DependencyProperty.Register("receiveActivity1__ReturnValue_1", typeof(System.String), 

typeof(WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis)); 

 

        [DesignerSerializationVisibilityAttribute(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 

        [BrowsableAttribute(true)] 

        [CategoryAttribute("Parameters")] 

        public UrunBilgisi receiveActivity1_urun1 

        { 

            get 

            { 

                return 

((WFSiparisKutuphanesi.UrunBilgisi)(base.GetValue(WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis.receiveActivit

y1_urun1Property))); 

            } 

            set 

            { 

                base.SetValue(WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis.receiveActivity1_urun1Property, value); 

            } 

        } 

 

        [DesignerSerializationVisibilityAttribute(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 

        [BrowsableAttribute(true)] 

        [CategoryAttribute("Parameters")] 

        public string receiveActivity1__ReturnValue_1 

        { 

            get 

            { 

                return 

((string)(base.GetValue(WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis.receiveActivity1__ReturnValue_1Property

))); 

            } 

            set 

            { 

                base.SetValue(WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis.receiveActivity1__ReturnValue_1Proper

ty, value); 

            } 

        } 

    } 

} 

Artık ReceiveActivity içerisine istemcilere döndürülecek olan cevap için 

gerekli activity bileşeninin eklenmesi adımına geçilebilir. Sonuç itibariyle 

istemciler SiparisVer metoduna çağrıda bulunduktan sonra bir aktivitenin işletilmesi 

gerekmektedir. Bu aktivite ReceiveActivity içerisinde tanımlanabilir. Söz gelimi CodeActivity bu 

işlem için idealdir. Operasyona istemciden gelen bilgi, aktivite 

sınıfının receiveActivity1_urun1 özelliği üzerinden elde edilebilir. Metoddan istemciye 

döndürülecek olan string değer isereceiveActivity1_ReturnValue1 özelliğine set edilmelidir. Bu 

atama işlemide CodeActivity bileşeni içerisinde yapılabilir. (Burada CodeActivity kullanılması şart 

değildir. Önemli olan aktivite sınıfı içerisine eklenen özellikler yardımıyla istemciden operasyona 

gelen parametre bilgilerinin alınabilmesi veya geriye döndürelecek bir sonucun üretilebilmesi ve 

istemci tarafından ele alınabilmesidir.) Şimdi ReceiveActivity içerisine 

bir CodeActivity eklediğimizi düşünelim. 
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CodeActivity1 bileşeninin ExecuteCode özelliğine örnek olarak SiparisiIsle değerini verip kod 

içeriğini aşağıdaki gibi geliştirdiğimizi düşünelim. (Şu anda amaç WF servislerinin nasıl yazılacağını 

görmek olduğundan Console tabanlı host ve istemci uygulamalar yazılacaktır. Bu 

nedenle CodeActivity bileşeninin işaret edeceği metod içerisinden o andaki talep bilgilerini 
değerlendirmek amacıyla Console ekranına bilgi yazdırılmaktadır.) 

private void SiparisiIsle(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // Operasyona gelen istemci çağrısında UrunBilgisi nesne örneğine ait veriler bulunmaktadır. Bu 

verilere aktivite sınıfının özellikleri üzerinden erişilebilir. 

    Console.WriteLine("Adet talebi : {0} Urun Numarası : {1} İstek Tarihi : 

{2}", receiveActivity1_urun1.Adet, receiveActivity1_urun1.UrunKodu,receiveActivity1_ur

un1.SiparisTarihi.ToString()); 

    receiveActivity1__ReturnValue_1 = "Istek Alınmıştır"; // İstemciye operasyonda dönecek 

olan sonuç 

} 

Artık servisi barındıracak olan Host uygulamanın yazılmasına başlanabilir. Host uygulama daha 

öncedende bahsedildiği gibi WCF mimarisinin izin verdiği herhangibir çeşitte olabilir(IIS, Console, 

WPF, WAS, Windows Service...). Örnekte Host uygulama basit bir Console projesi olarak 

geliştirilmektedir. Host uygulamada önemli olan noktalardan birisi, Workflow Servicekütüphanesi 

ile birlikte, Workflow ve WCF çalışma ortamları için gerekli assembly' lara ihtiyaç olduğudur. Bu 

nedenle ilk etapta Console uygulamasında System.ServiceModel, System.Workflow.Activites, 

System.Workflow.ComponentModel, System.WorkflowServices kütüphanelerinin referans 

edilmesi gerekmektedir. Host uygulama için önem arz eden noktalardan biriside çalışma zamanı 

ortamı için gerekli konfigurasyon ayarlarıdır. Aynen WCF servislerinin yazılmasında olduğu gibi 

config dosyalarından yararlanılabilir yada kod bazında gerekli ayarlamalar yapılabilir. Örnekte 
kullanılan config dosyası içeriği aşağıdaki gibidir. 

Host Uygulama App.config; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="WFSiparisBehavior" 

name="WFSiparisKutuphanesi.WFSiparis"> 

                <endpoint address="" binding="wsHttpContextBinding" 
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name="WfSiparisWsHttpEndPoint" 

contract="WFSiparisKutuphanesi.ISiparisSozlesmesi" /> 

                <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" name="MexEndPoint" 

contract="IMetadataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="http://localhost:10001/WFSiparisServisi" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="WFSiparisBehavior" >                     

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                         <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Konfigurasyon dosyasında görüldüğü gibi iki adet EndPoint tanımlaması yapılmaktadır. Bunlardan 

birisi bağlayıcı olarak wsHttpContextBinding tipini kullanmaktadır. 

DiğerEndPoint ise base address üzerinden metadata erişimine izin veren bir Mex(Metadata 

Exchange) EndPoint olarak tanımlanmıştır. (Elbette host uygulamanın IIS üzerinde tutulduğu bir 

senaryoda Mex EndPoint bildirimine gerek yoktur.) Host uygulamanın Main metoduna ait kodlar ise 
aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.Workflow.Runtime; 

using WFSiparisKutuphanesi; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Workflow servisi için gerekli çalışma ortamının hazırlanmasını WorkflowServiceHost tipi 

üstlenir 

            // Parametre olarak yayınlanacak servis bazlı kullanılacak olan aktivite sınıfı belirtilir. 

            WorkflowServiceHost host = new WorkflowServiceHost(typeof(WFSiparis)); 

            // Host uygulama açıldığından devreye girecek olay metodu 

            host.Opened += delegate(object sender, EventArgs arg)  

            { 

                Console.WriteLine("Host opened"); 

            }; 

            // Host uygulama kapatıldığında devreye girecek olan olay metodu 

            host.Closed += delegate(object sender, EventArgs arg) 

            { 

                Console.WriteLine("Host Closed"); 

            }; 

            host.Open(); // Host açılır 

            Console.WriteLine("Servis çalışıyor. Kapatmak için bir tuşa basın"); 
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            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); // Host kapatılır 

        } 

    } 

} 

Artık istemci uygulamanın yazılmasına geçilebilir. Ama öncesinde istemci için gerekli proxy tipinin 

ve konfigurasyon dosyası içeriğinin üretilmesi gerekmektedir. İki seçenek vardır. Svcutil aracı 

ve Visual Studio 2008 ortamında ele alınabilen Add Service Reference. Svcutil aracı komut 

satırından aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi kullanılabilir. Tabiki bu işlem 

sırasında Host uygulamanın çalışıyor olması ve servisin dışarıdan erişilebilir durumda bulunması 
gerekmektedir. 

 

Visual Studio 2008 ortamında Add Service Reference seçeneği yardımıyla da Proxy ve config 

üretimi gerçekleştirilebilir. Elbette bu yaklaşımda da Host uygulamanın çalışıyor olması 
gerekmektedir. 
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Örneğimizde yer alan proxy ve config dosyalarının üretimi için Add Service Reference yaklaşımı 

kullanılmıştır. Yukarıdaki ekran görüntüsündende takip edilebileceği gibi istemci uygulama base 

address ile belirtilen Url adresi üzerinden servis sözleşmesine erişebilmekte ve yayınlanan servis 

operasyonlarını görebilmektedir. İstemci uygulamada basit bir Console projesi olarak 
tasarlanmıştır ve Main metodunun kod içeriği aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using Istemci.WFSiparisServisi; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Sipariş için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 
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            // SiparisVer metodu için gerekli parametre üretilir 

            UrunBilgisi urn = new UrunBilgisi()  

                {  

                    Adet = 10,  

                    UrunKodu = "AB-100",  

                    SiparisTarihi = DateTime.Now  

                }; 

 

            // Proxy üretimi gerçekleştirilir 

            UrunSiparisServisiClient servis = new UrunSiparisServisiClient(); 

            Console.WriteLine("Talep gönderiliyor"); 

            // WF Servis operasyonu çağırılır 

            string cevap=servis.SiparisVer(urn); 

            // Operasyon sonucu gösterilir 

            Console.WriteLine(cevap); 

     

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Önce Host uygulama sonrasında istemci uygulama çalıştırılarak test edildiğinde aşağıdaki ekran 

görüntüsü elde edilir. Görüldüğü gibi istemci uygulama Workflowoperasyonunu başarılı bir şekilde 
kullanabilmiştir. 

 

Hatta birden fazla istemci uygulama çalıştırıldığındada WF servisinin başarılı bir şekilde her 
istemciye cevap verdiği görülmektedir. 
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Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir durum vardır. Aynı istemci uygulama tarafından ikinci bir 

sipariş isteği geldiğinde, bir başka deyişle SiparisVer metodu aynı proxy örneği üzerinden ikinci bir 

kez çağırıldığında ne olacaktır? Bunun için koda aşağıdaki satırları eklediğimizi düşünelim. 

cevap = servis.SiparisVer(new UrunBilgisi() { Adet = 8, SiparisTarihi = DateTime.Now, UrunKodu 

= "KL-450" }); 

Console.WriteLine(cevap); 

Uygulama test edildiğinde çalışma zamanında ikinci SiparisVer metodu çağrısında aşağıdaki 

istisna(Exception) mesajının alındığı görülür.(Detaylı hata mesajının istemci tarafındanda 

görülebilmesi için servis tarafında <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults 
="true"/> bilgisinin eklenmiş olması gerekmektedir.) 
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Bunun sebebi gelen talep sonrasında sunucu tarafında ilgili istemci için üretilen Workflow servis 

örneğinin cevap verdikten sonra artık olmayışıdır. Bu nedenle ikinci talep aslında istemcinin daha 

önceden kullandığı Workflow servis örneği için yaptığı istektir. Oysaki host uygulama tarafında bu 

Workflow servis örneğinin işi önceki talebin sonuçlanması ile bitmiştir. (Tabi burada kolaya 

kaçılarak pratik bir çözüm olarak istemci uygulama içerisinde her operasyon çağrısı öncesinde yeni 

bir proxy üretimi yoluna gidilebilir ki bu tavsiye edilen bir yol değildir.) İşte burada uzun süreli 

durağan olması gereken bir Workflow servisi örneği söz konusudur. Yani Workflow örneğinin 

durumunu koruması gerekmektedir.Persistence servisleri kullanılarak bu sorun çözümlenebilir. Bu 

amaçla SqlWorkflowPersistenceService tipinden yararlanılarak ilgili durağanlığın 

gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Tabi bu amaçla öncelikli olarak SQL üzerinde ilgili veritabanının 

oluşturulması ve tabloların hazırlanması gerekmektedir. Sonrasında ise ilgili PersistenceService' in 

örneklenip Workflow servisi çalışma ortamına kod yardımıyla yada konfigurasyon bazında 
bildirilmesi gerekmektedir. Bu konu yazının kapsamı dışına çıktığından burada ele alınmayacaktır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalede basit olarak Workflow örneklerinin birer 

servis olarak nasıl yayımlanabileceğini adım adım incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF ile WF Entegrasyonu - 1 ( 17.04.2008 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bilindiği üzere Window Communication Foundation ve Windows Workflow Foundation, .Net 

Framework 3.0 ile birlikte gelen önemli teknolojilerdendir. WCF servis yönelimli 

mimariye(Service Oriented Architecture) yeni bir yaklaşım getirip, dağıtık mimari uygulama 

geliştirme kavramlarını bir çatı altında toplayarak güçlü, daha platform bağımsız ve güvenilir bir 

ortamda geliştirme yapılabilmesini olanaklı kılan bir alt yapı sunmaktadır. WF ise, birden fazla 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WFServisleri.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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adımdan oluşan kod süreçlerinin iş akışı(Workflow)tarzında olay güdümlü(Event-

Driven) yada sırasal (Sequential) olacak şekilde tasarlanarak çeşitli .Net uygulamalarında 

kullanılabilmelerini mümkün kılan bir alt yapı tesit etmektedir. Workflow, süreçlere ait akışların 

hazırlanmasında ağırlıklı olarak aktivite tiplerini(Activity Types) kullanmaktadır. Bu aktivitelerin 

dallara ayrılması, çatallanması, birbirlerine katılması gibi pek çok işlem de, Workflow ortamı 

tarafından sunulmaktadır. WF ile geliştirilen iş akışları kısa süreceği gibi uzunda(Long-Running 

Workflows) sürebilir. Bu nedenle WF ortamı özellikle uzun süren akışların, sistem yeniden 

başlatmaları(reboot) gibi vakalara karşı ayakta durabilmesi için kalıcı olarak saklama işlemlerine 

destek de vermektedir. WF mimarisinin yetenekleri sadece bununlada sınırlı değildir. Örneğin 
Transaction desteği diğer yetenekleri arasında gösterilebilir. 

 

Windows Workflow Foundation ile Windows Communication 

Foundation arasındaki entegrasyon gerçek anlamda .Net Framework 3.5 ve Visual 

Studio 2008 ile birlikte sağlanmıştır. 

WF aslında, .Net Framework 3.5 ve Visual Studio 2008 ile gelen yenilikler 

sayesinde WCF ortamının gerçek anlamda bir tamamlayıcısı teknoloji olarak görülmektedir. Bu 

anlamda WF uygulamaları içerisinden WCF servislerinin çağırılması ve kod akışının ilgili servis 

noktaları(Service EndPoint) üzerinden yürütülmesi sağlanabilmektedir. Tam tersine WF 

içerisindende servis yayınlaması yapılabilmektedir. Bu entegrasyon sayesinde süreçlerin 

istemcilere güçlü(Robust), güvenilir(Reliable) ve güvenli(Secure) bir şekilde sunulmasıda 

sağlanmaktadır. Öyleki bu entegrasyonun doğal sonucu olarak iş mantığının(Logic) farklı 

formatlarda(MTOM, SOAP, Binary, JSON, X509 vb...) dolaşımı,IIS(Internet Information 

Services), WAS(Windows Activation Service) ve Windows Service gibi ortamlar 
üzerinden host edilme imkanı gibi pek çok fonksiyonellik ele alınabilmektedir. 

WCF ile WF entegrasyonu sırasında servis ile olan etkileşimin modellenebilmesi için Send, 

Receive gibi aktivitelerden yararlanılmaktadır. Send aktivitesi 

sayesinde WF içerisinden bir WCFservisine mesaj gönderilmesi sağlanabilir ki bu 

noktada Proxy nesneleride devreye girmektedir. Diğer taraftan Receive aktivitesi 
sayesinde workflow' un kendisinin bir servis gibi sunulabilmesiolanaklı hale gelmektedir. 

 

SendActivity ve ReceiveActivity tipleri .Net Framework 3.5 ile birlikte gelmiştir. 

 

 Aktivasyon alt yapısının host edilmesi içinse ServiceHostBase abstract sınıfından türeyen 

ve .Net Framework 3.5 ile birlikte gelen WorkflowServiceHost tipinden yararlanılmaktadır. 

Servis ve istemci arasındaki önemli konulardan biriside korelasyonun sağlanmasıdır. Bu bir 

anlamda istemcinin doğru servis örneği ile iletişime geçebilmesi demektir ki bunun sağlanabilmesi 
için eklenmiş olan yeni davranış(Behavior) ve bağlayıcılar(Bindings) söz konusudur. 

Bu teorik bilgilerden sonra örnekler ile devam edelim. İlk olarak bir WF uygulaması içerisinde 

bir WCF servisinin nasıl çağırılabileceğini incelemeye çalışacağız. WF içerisinden bir WCF servis 

noktasına ulaşmak için SendActivity, InvokeWebServiceActivity, CodeActivity aktivite 

tiplerinden yararlanılabilir. Bunlardan en güçlü olanı SendActivity 
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dir. InvokeWebServiceActivity Web servislerinin proxy sınıfı aracılığıyla çağırılmasını 

sağlamaktadır. WCF tarafından asmx modeline uygun yayınlama yapılabildiğinden bu aktivite 

tipide tercih edilebilir. Nevarki SendActivity tipine göre herhangibir üstünlüğü 

bulunmamaktadır. SendActivity WCF servisi ile senkron(synchronous) olarak haberleşilmesini 

sağlar ve tek yönlü(One-Way), talep-cevap(Request-Response), talep-hata(Request-

Fault) desenlerini ele alır. Tek yönlü desene göre servise talepte bulunulduktan sonra bir cevap 

beklenmez. Talep-Cevap desenine göre ise servisten yapılan isteğe bir sonuç gelinceye kadar 

beklenir(Synchronous). Son desene göre ise ya cevap gelir yadahata mesajı(Fault Message). 

Bunların dışında özel aktiviteler(Custom Activity) yazılarak iş mantığının söz konusu aktivite tip 
içerisine gömülmesi ve servisin ele alınmasıda sağlanabilir. 

Elbette ilk olarak bir servis kütüphanesinin(WCF Service Library) ve host uygulamanın tasarlanması 
gerekmektedir. Örnekte kullanılacak olan servis kütüphanesinin içeriği aşağıdaki gibidir. 

 

Product sınıfı; 

[DataContract] 

public class Product 

{ 

    [DataMember] 

    public int ProductId { get; set; } 

    [DataMember] 

    public string Name { get; set; } 

    [DataMember] 

    public double ListPrice { get; set; } 

} 

Product sınıfı Production.Product tablosundaki herhangibir satıra 

ait ProductID,Name ve ListPrice bilgilerini taşımak üzere tasarlanmış ve bu sebepten bir veri 
sözleşmesi(DataContract) olacak şekilde tanımlanmıştır. 
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IProductManager arayüzü(Interface); 

[ServiceContract(Name="Urun 

Servisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/UrunServisi")] 

public interface IProductManager 

{ 

    [OperationContract] 

    Product GetProduct(int productId); 

} 

Servis sözleşmesi(Service Contract) Product tipinden nesne örnekleri döndüren tek bir 

operasyon tanımı içermektedir. 

ProductManager sınıfı; 

public class ProductManager 

            : IProductManager 

{ 

    #region IProductManager Members 

 

    public Product GetProduct(int productId) 

    { 

        Product prd = null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select ProductId,Name,ListPrice From 

Production.Product Where ProductId=@PrdId", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@PrdId", productId); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            if (reader.Read()) 

                prd = new Product { ProductId = Convert.ToInt32(reader["ProductId"]), Name = 

reader["Name"].ToString(), ListPrice = Convert.ToDouble(reader["ListPrice"]) }; 

            reader.Close(); 

        } 

        return prd; 

    } 

 

    #endregion 

} 

ProductManager sınıfında yazılan GetProduct metodu, parametre olarak gelen değere 

göre Production.Product tablosundan bir satır verisini çekmektedir. Eğer parametre olarak gelen 

id değerine bağlı bir satır varsa ProductId,Name,ListPrice değerlerinin toplandığı Product nesne 

örneği geri döndürülmektedir. Sınıf kütüphanesinin tanımlanmasından sonra host servis 

uygulamasının yazılması gerekmektedir. Örnekte Host, basit bir Console uygulaması olacak şekilde 
aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. 

Program sınıfı içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ProductServices; 
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namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(ProductManager)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

App.config içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="UrunServisiBehavior"> 

                    <serviceMetadata/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="UrunServisiBehavior" 

name="ProductServices.ProductManager"> 

                <endpoint address="" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" 

name="UrunServisiTcpEndPoint" contract="ProductServices.IProductManager" /> 

                <endpoint address="mex" binding="mexTcpBinding" 

name="UrunServisiMexEndPoint" contract="IMetadataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="net.tcp://localhost:9001/UrunServisi" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İlerlemeden önce App.config dosyası içeriğinin incelenmesinde yarar vardır. Servis uygulaması iki 

adet EndPoint sunmaktadır. UrunServisiTcpEndPoint isimli servis noktası TCP(netTcpBinding 

bağlayıcısını kullandığına dikkat edelim) bazlı olacak şekilde bir yayınlama 

yapmaktadır. address bilgisi verilmemiş olmasına rağmen host elementi içerisinde 

tanımlanan baseAdress bilgisi kullanılmaktadır. Diğer EndPoint ise IMetadaExchange arayüzünü 

servis sözleşmesi olarak kullanan ve mexTcpBinding bağlayıcısını baz alarak mex isimli bir adres 

üzerinden yayınlama yapan bir servis noktası sunmaktadır. Bu EndPoint sayesinde baseAddress 

elementi ile bildirilen TCP adresi üzerinden Metadata Exchange işlemi gerçekleştirilebilir. Bir 

başka deyişle çalışmakta olan servis uygulamasına bağlı adres üzerinden proxy nesnesi üretimi 

gerçekleştirilebilir. Önemli olan noktalardan biriside proxy üretiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle 
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servise metadata yayınlaması için bir servis davranışı(Service Behavior) eklenmiştir. Böylece 

servis operasyonlar servis dışına sunulabilir hale gelmiştir. 

 

WF uygulaması, dışarıdan bir WCF servisini çağırmak için proxy nesnesinden 

yararlanmaktadır. Bu proxy nesnesi Visual Studio 2008 ortamında Add Service 

Referenceile kolay bir şekilde eklenebileceği gibi svcutil aracı yardımıylada aşağıdaki 

şekilde olduğu gibi çekilebilirde. 

 

Hangisi tercih edilirise edilsin örneğe göre servis uygulamasının çalışır durumda olması 

gerekmektedir. 

Artık WF uygulamasının yazılmasına başlanabilir. Örnekte Sequential Workflow Console 

Application şablonu kullanılmaktadır. Proje açıldıktan sonra servis uygulamasının çalışıyor 

olmasına dikkat edereken, Add Service Reference seçeneği ile proxy sınıfının üretilmesi ve WF 
uygulamasına eklenmesi sağlanabilir. 
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Bu işlemin arkasından WF uygulaması içerisinde aşağıdaki gibi servisa ait bilgilerin indirildiği ve 
proxy sınıfının(Reference.cs içerisinde yer almaktadır) üretildiği görülebilir. 

 

Örnekte WF içerisinden servisi çağırmak için SendActivity tipi kullanılacaktır. İlk olarak Workflow1 
tasarım ortamına SendActivity bileşeni sürüklenmelidir. 
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SendActivity bileşeninin önemli olan bazı üyeleri vardır. 

Bunlardan ServiceOperationInfo özelliği yardımıyla etkileşimde bulunulacak olan servisin ve ilgili 

operasyonunun seçilmesi sağlanır. AfterResponse alanının işaret ettiği olay sayesinde, servis 

tarafından cevap geldikten sonra işletilmesi istenen kodların icra edilmesi sağlanmaktadır. Benzer 

şekildeBeforeSend alanının işaret ettiği olay sayesinde, servise mesaj gönderilmeden önce 

işletilmesi gereken bir kod mantığı var ise, bunun icra edilmesi sağlanmaktadır. İstenirse özel 

servis adresleri CustomAdress özelliği ile tanımlanabilir. Örnekte ilk 

olarak ServiceOperationInfo özelliğinden yararlanılarak kullanılacak operasyon seçilmelidir. 
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Import düğmesine basıldıktan sonra ekrana gelen ara birimde, projeye az önce referans edilmiş 

olan serviste görülecektir(ServiceReference1). Bu işlemin hemen arkasındanUrunServisi tipine çift 
tıklanırsa aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 
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Görüldüğü gibi servise ait GetProduct operasyonu eklenmiştir. Parameters kısmında, 

operasyonun aldığı ve geri döndürdüğü değişkenlere ait bir takım bilgiler yer almaktadır. Buna 

operasyon productId isimli Int32 tipinden bir parametre almakta ve Product tipinden bir sonuç 

döndürmektedir. OK düğmesine basıldıktan sonra Parameters kısmında yer alan 
değişkenlerin Properties penceresine birer özellik olaraktan eklendiği izlenebilir. 

 

Bu özelliklerin yanında yer alan üç nokta düğmelerine basıldığında, ilgili alanların servis 

operasyonuna bağlanması için gerekli özellik/alan(Property/Field) tanımlamalarının yapılacağı 

bir ekran ile karşılaşılır. Bu ekrandan yararlanılarak Workflow sınıfı içerisinde yazılmış var olan 
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özelliklere/alanlara bağlama yapılabileceği gibi Bind to a new member sekmesinden 

faydalanılarak yeni özelliklerin anında oluşturulmasıda sağlanabilir. Örneğin ReturnValue özelliği 

için aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan seçimler kullanılmış ve 
anında sendActivity1_ReturnValue1 isimli bir üyenin oluşturulması sağlanmıştır. 

 

Aynı işlem productId isimli aktivite özelliği içinde yapılmalıdır. Bu işlemlerin ardından Workflow1 
sınıfı içerisine DependencyProperty tipinden iki yeni özelliğin aşağıdaki gibi eklendiği görülür. 

namespace WfdenServis 

{ 

    public sealed partial class Workflow1: SequentialWorkflowActivity 

    { 

        public Workflow1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        public static DependencyProperty sendActivity1__ReturnValue_1Property = 

DependencyProperty.Register("sendActivity1__ReturnValue_1", 

typeof(WfdenServis.ServiceReference1.Product), typeof(WfdenServis.Workflow1)); 

 

        [DesignerSerializationVisibilityAttribute(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 

        [BrowsableAttribute(true)] 

        [CategoryAttribute("Parameters")] 

        public WfdenServis.ServiceReference1.Product sendActivity1__ReturnValue_1 

        { 

            get 

            { 

                return 

((WfdenServis.ServiceReference1.Product)(base.GetValue(WfdenServis.Workflow1.sendActivity1__

ReturnValue_1Property))); 

            } 

            set 

            { 

                base.SetValue(WfdenServis.Workflow1.sendActivity1__ReturnValue_1Property, value); 

            } 

        } 

 

        public static DependencyProperty sendActivity1_productId1Property = 
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DependencyProperty.Register("sendActivity1_productId1", typeof(System.Int32), 

typeof(WfdenServis.Workflow1)); 

 

        [DesignerSerializationVisibilityAttribute(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 

        [BrowsableAttribute(true)] 

        [CategoryAttribute("Parameters")] 

        public Int32 sendActivity1_productId1 

        { 

            get 

            { 

                return 

((int)(base.GetValue(WfdenServis.Workflow1.sendActivity1_productId1Property))); 

            } 

            set 

            { 

                base.SetValue(WfdenServis.Workflow1.sendActivity1_productId1Property, value); 

            } 

        } 

    } 

} 

Son olarak SendActivity bileşeninin ChannelToken özelliği ayarlanarak EndPoint bilgilerinin 

verilmesi ve WF' in hangi servis ile nasıl mesajlaşacağının ele alınması gerekmektedir. Bu bilgiler 

çok doğal olarak Add Service Reference işlemi sonrası gelen App.config dosyası içerisinde yer 

almaktadır. Bu amaçla ChannelToken özelliğine bir isim verildikten sonra gelecek 

olan EndpointName özelliğine App.config dosyası içerisindeki ilgili servis noktasının adı 

yazılmalıdır. Sonrasında ise ChannelToken nesnesinin kapsamı(Scope) belirlenir. Bu 

kapsam OwnerActivityName özelliği yardımıyla set edilmektedir. Örnekte söz konusu özellikler 
aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi belirlenebilir. 

 

Artık test işlemleri başlatılabilir. Console formatında bir Workflow uygulaması 

geliştirildiğinden Main metodu içerisinde gerekli parametre tanımlama ve sonuç alma işlemleri 

kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu amaçla Main metodu aşağıdaki gibi genişletilebilir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 
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using System.Text; 

using System.Threading; 

using System.Workflow.Runtime; 

using System.Workflow.Runtime.Hosting; 

using WfdenServis.ServiceReference1; 

 

namespace WfdenServis 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            using(WorkflowRuntime workflowRuntime = new WorkflowRuntime()) 

            { 

                AutoResetEvent waitHandle = new AutoResetEvent(false); 

                workflowRuntime.WorkflowCompleted += delegate(object sender, 

WorkflowCompletedEventArgs e)  

                    {  

                        waitHandle.Set(); 

                        Product result = e.OutputParameters["sendActivity1__ReturnValue_1"] 

as Product; 

                        if(result!=null) 

                            Console.WriteLine("{0} : {1} {2}", result.ProductId.ToString(), 

result.Name, result.ListPrice.ToString("C2")); 

                        else 

                            Console.WriteLine("Ürün bulunamadı"); 

                    }; 

 

                workflowRuntime.WorkflowTerminated += delegate(object sender, 

WorkflowTerminatedEventArgs e) 

                    { 

                        Console.WriteLine(e.Exception.Message); 

                        waitHandle.Set(); 

                    }; 

 

                    Dictionary<string, object> parametreler = new Dictionary<string, object>() 

{ { "sendActivity1_productId1", 680 } }; 

                    WorkflowInstance instance = 

workflowRuntime.CreateWorkflow(typeof(WfdenServis.Workflow1),parametreler); 

     

                    instance.Start(); 

         

                    waitHandle.WaitOne(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Bilindiği gibi WorkflowInstance nesne örneği 

oluşturulurken Dictionary<string,object> tipinden olan ikinci parametre ile iş akışı içerisindeki 

özelliklere değer aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebepten 

örnekte parametreler isimli Dictionary<string,object> tipinden bir koleksiyon tanımlanmış 

ve sendActivity1_productId1 ismi ile 680 değeri verilmiştir. sendActivity1_productId1 isimli 

özellik hatırlanacağı gibi SendActivity bileşeninin bir parçasıdır ve GetProduct metodunun 

aldığı productId alanına eş düşmektedir. Bu sayede servis tarafındaki ilgili operasyona parametre 

gönderimi gerçekleştirilmektedir. Servis tarafındaki işlemler sonlandığında tasarlanan iş akışına 
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göre otomatik olarak WorkflowCompleted olayı tetiklenmektedir. Bu 

olayın WorkflowCompletedEventArgs tipinden olan e parametresine 

ait OutputParameters özelliğinin işaret ettiği koleksiyon, iş akışına ait tüm özelliklere 

ulaşılabilmesini sağlamaktadır ki bunlardan biriside GetProduct isimli servis metodunun dönüş 

değerini işaret eden ve SendActivitybileşenine ait 

olan sendActivity1_ReturnValue_1 isimli anahtardır(key). Bu anahtarın 

sonucu Product tipinden olacağı için as anahtar kelimesi ile bir dönüştürme işlemi yapılmakta ve 

sonuç null değilse elde edilen değişkene ait bilgiler ekrana yazdırılmaktadır. Uygulamanın test 

edilebilmesi için öncelikli olarak servis tarafının çalışıyor olması gerekmektedir. Buna göre iş 
akışı uygulamasının 680 productId değeri için vereceği çıktı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Elbette tasarlanan akışın tipine bağlı olaraktan, servise ait operasyonların adımların arasında 

herhangibir yerde tetiklenmesi ve arkasından sonuçların alınması için başka aktivitelerin(örneğin 

CodeActivity) iş akışına eklenmeside söz konusudur. Söz gelimi yazılan son örnekte ek bir 

CodeActivity bileşeni kullanılabilir. Bunun için tasarım zamanında aşağıdaki gibi 

bir CodeActivity bileşeni eklendiğini ve ExecuteCode özelliğindede UrunuGetir isimli bir metod 
bildirimi yapıldığını varsayalım. 

 

Buna göre UrunuGetir metodunun içeriği aşağıdaki gibi tasarlanıp SendActivity çağrısından 

sonra GetProduct operasyonunun sonuçlarının alınması 

sağlanabilir. (BuradasendActivity1_ReturnValue_1 değerine özelliğine doğrudan erişilmesi son 
derece doğaldır nitekim metodun tanımlandığı yer Workflow1 sınıfının içidir.) 

private void UrunuGetir(object sender, EventArgs e) 

{ 

    WfdenServis.ServiceReference1.Product prd = sendActivity1__ReturnValue_1 as 

WfdenServis.ServiceReference1.Product; 

    Console.WriteLine(prd.Name + " " + prd.ListPrice.ToString("C2")); 

} 
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Görüldüğü gibi SendActivity bileşeni sayesinde bir iş akışı nesnesi içerisinden WCF tabanlı servis 

çağırılması, bu servisten sunulan operasyonların icra edilmesi, varsa operasyon sonuçlarının 

alınması gibi aksiyonlar kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu yazıda bir WCF servisinin, 

WF içerisinden nasıl çağırılabileceğinin temelleri üzerinde durulmuş ve basit bir örnek adım adım 

işlenmeye çalışılmıştır. Bir sonraki makalede ise bir WF uygulamasının servis olarak nasıl 

sunulacağı konularına değinilmeye çalışılacaktır. Böylece geldik bir makalemizin daha sonunda. Bir 
sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

LINQ Maceralarım ( 10.04.2008 ) - C# 3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Language INtegrated Query(LINQ) mimarisi sayesinde CLR nesneleri(Common Language 

Runtime Objects) üzerinden SQL tarzı sorgu ifadeleri yazılabilmektedir. 

Hatta LINQ mimarisi, SQLveritabanı(LINQ to SQL) ve XML (LINQ to XML) kaynakları üzerindede 

kullanılabilmektedir. Özellikle IEnumerable<T> arayüzünü uyarlayan tiplere ait nesne örnekleri 

için, Select,Where, GroupBy, Sum, Avg, Distinct ve daha pek çok bilinen sorgulama metodu 

uygulanabilmektedir. LINQ içerisinde yer alan imkanlar göz önüne alındığında, .Net Framework 

1.1,2.0 ve 3.0 ile geliştirilmiş pek çok projenin .Net 3.5' e aktarılarak bu olanaklardan 

yararlanabilmeleri için gerekli geçiş hazırlıklarının ciddi anlamda düşünüldüğüde ortadadır. 

Üstelik Visual Studio 2008, getirdiği çoklu framework desteği sayesinde .Net Framework 2.0, 

3.0 ve 3.5 arasındaki geçişlerin kolayca yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu gibi konular göz önüne 

alındığında bir geliştirici olarak LINQ' in daha önceki kod parçalarında kullanılabileceği yeni 

yerlerde merak konusu haline gelmektedir. İşte bu makalemizde, LINQ sorgularını farklı kod 
parçalarında kullanmaya çalışıyor olacağız. 

LINQ mimarisinin kullanılabileceği alanlar göz önüne alındığında, Reflection(Yansıma), 

IO(Dosya giriş/çıkış), Bağlantısız Katman(Disconnected Layer) sadece bir kaç basit alan 

olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak bu alanlar pek çok uygulamada önemli görevler üstlenmektedir. 

Söz gelimi yansıma teknikleri ile IDE geliştirilmesi(Visual Studio benzeri), Plug-In tabanlı 

uygulamalar yazılması, nitelik(Attribute) bazlı olacak şekilde çalışma ortamının organize 

edilmesi(özellikle deklerafit programlama tekniklerinde) gibi işlevsellikler ön plana çıkmaktadır. 

Dosyalama işlemleri en basit anlamda resim işleme programlarından, XML ayrıştırma 

uygulamalarına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Çok doğal olarak Ado.Net mimarisine göre 

geliştirilen pek çok uygulamada bağlantısız katman nesneleri görülebilmektedir. Sadece bu 

konular bile göz önüne alındığında bazı kod ihtiyaçları için diziler, döngüler ve koşullu ifadelerin çok 

sık kullanıldığıda göze çarpmaktadır. Ancak LINQ sorguları sayesinde bu işlemler çok daha basit bir 

şekilde gerçekleştirilebilir. Elbetteki genişletme metodlarının üstlendiği yük çerçevesinde söz 

konusu döngülerin, koşullu ifadelerin ortadan kalkması gibi bir durum mümkün değildir. Ancak 

kodun çok daha etkin bir şekilde ve bir sorgulama diline yatkın olaraktan geliştirilmesi önemli bir 
avantajdır. 

 

Bilindiği gibi LINQ sorgularında yer alan anahtar kelimeler(keywords) aslında arka 

planda birer genişletme metoduna(Extension Methods) karşılık gelmektedir. Bu 

metodlar söz gelimi basit bir arama işlemi için 

gereken döngüsel veya koşullu ifadeleri kapsülleyerek geliştiricinin üzerinden 

almaktadır. Bu sayede geliştirici SQL diline yatkın bir şekilde sorgular yazabilmekte ve 

kodun daha etkili, ölçeklenebilir, anlaşılır bir şekilde geliştirilmesine 

odaklanabilmektedir. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WFileWCF.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden örneklerimize başlayalım. 

İlk olarak dosyalama işlemlerini göz önüne alarak ilerleyebiliriz. Söz gelimi, herhangibir klasör 

içerisinde yer alan Jpg uzantılı dosyalardan boyutu 1000 kb üzerinde olanların tespit edilmesini 

istediğimizi düşünelim. Bu işlemi VS 2008 tabanlı bir Console Uygulamasında aşağıdaki kod 
parçası ile gerçekleştirebiliriz. 

string klasorAdresi= @"C:\Documents and Settings\BurakSenyurt\My Documents\My 

Pictures\Google Pictures\"; 

DirectoryInfo dInfo = new DirectoryInfo(klasorAdresi); 

var resimDosyalari = from fInfo in dInfo.GetFiles() 

                                    where fInfo.Extension == ".jpg" && fInfo.Length >= 1000 * 1024 

                                        select new 

                                                    { 

                                                        fInfo.Name 

                                                        ,fInfo.Length 

                                                        ,fInfo.CreationTime 

                                                    }; 

foreach (var dosya in resimDosyalari) 

    Console.WriteLine(dosya); 

DirectoryInfo sınıfının GetFiles metodu FileInfo tipinden bir dizi döndürmektedir. Bu dizi 

bir Array tipi olduğu için LINQ ile birlikte gelen genişletme metodlarını(Extension 

Methods) kullanabilmektedir. Dolayısıyla LINQ ifadesi içerisinde from, select, where gibi 

anahtar kelimeler kolay bir şekilde ele alınabilmektedir. FileInfo dizisi üzerinden dosya 

uzantısı(Extension) .jpg ve uzunluğu(Length) 1000 Kb üzerinde olanlar tespit edilirken 

aynı zamanda isimsiz bir tip(Anonymous Type) üretimide gerçekleştirilmekte ve ilgili dosya 

içinad(Name), uzunluk(Length) ve oluşturulma zamanı(CreationTime) bilgilerinin yer aldığı 
yeni bir nesne örneği oluşturulmaktadır. Program kodunun çıktısı örnek klasör için aşağıdaki gibidir. 

 

Eğlenceli değil mi? Öyleyse devam edelim. Diyelimki dosyalama işlemleri ile ilgili olaraktan şöyle bir 

ihtiyacımız oldu;Bir klasör içerisindeki dosyaları tiplerine göre gruplayıp, her grup içerisinde 

kaçar adet dosya bulunduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu kodun LINQ ifadesini yazmadan 
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önce, LINQ olmadan nasıl geliştirilebileceğini düşünmenizi öneririm. LINQ ile bu sorgu aşağıdaki 

kod parçasında olduğu gibi gerçekleştirilebilir. 

string adres = @"C:\Windows\"; 

DirectoryInfo dInfo = new DirectoryInfo(adres); 

var dosyaGruplari = from fInfo in dInfo.GetFiles() 

                                    group fInfo by fInfo.Extension into grp 

                                        select new 

                                                    { 

                                                        Uzanti = grp.Key, 

                                                        Toplam = grp.Count() 

                                                    }; 

 

foreach (var dosyaGrubu in dosyaGruplari) 

    Console.WriteLine(dosyaGrubu.ToString()); 

Bu seferki LINQ ifadesinde group by kullanımı söz konusudur. Group By sayesinde aynen SQL' de 

olduğu gibi gruplama işlemi nesneler üzerinde yapılabilmektedir. Örnekte Windowsklasörü 

altındaki dosyalar FileInfo tipinin Extension özelliğine göre gruplanmaktadır. Sonrasında ise 

gruplanan koleksiyon üzerinden Count genişletme metodu kullanılmakta ve her bir tip grubu için 

kaçar dosya olduğu hesaplanmaktadır. İlk örnekte olduğu gibi yine isimsiz tip(Anonymous 

Type) kullanılarak dosya grubuna ait uzantı ve toplam dosya sayısı bilgileri elde edilmektedir. 
Sonuç olarak uygulamanın ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Şimdide herhangibir klasördeki jpg uzantılı 

dosyalardan L harfi ile başlayanları boyutlarına göre tersten sıralayarak elde etmek 

istediğimizi düşünelim. LINQ kullanmadığımız takdirde bize en çok sorun çıkartacak noktalardan 

biriside tersten sıralama işlemi olacaktır. Bunu sağlamak için doğal olarak FileInfo dizisi 

üzerinden ters sıralama algoritması uygulanması gerekir. Oysaki LINQ ifadeleri ile bu işlem için 
gerekli kod parçası aşağıdaki gibi kolayca geliştirilebilir. 

string klasorAdresi = @"C:\Documents and Settings\BurakSenyurt\My Documents\My 

Pictures\Google Pictures\"; 

DirectoryInfo dInfo = new DirectoryInfo(klasorAdresi); 

 

var dosyalar=from fInfo in dInfo.GetFiles() 

                        where fInfo.Extension==".jpg" && fInfo.Name[0]=='L' 
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                            orderby fInfo.Length descending 

                                select new  

                                                { 

                                                    fInfo.Name, 

                                                    fInfo.Length 

                                                }; 

 

foreach (var dosya in dosyalar) 

    Console.WriteLine("{0} \t{1}",dosya.Length,dosya.Name); 

Bu kez orderby anahtar kelimesi(ki bu arka planda OrderBy genişletme metoduna 

dönüştürülmektedir) kullanılarak dosyaların boyutlarına göre tersten sıralanması sağlanmıştır. 

Sonuç olarak kodun ekran çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

LINQ sorguları dosyalama işlemleri dışında özellikle reflection(yansıma) tarafındada etkili bir 

şekilde kullanılabilir. Yazımızın bundan sonraki kısmındada yansıma teknikleri 

içerisinde LINQ ifadelerini örnekler üzerinde ele almaya çalışacağız. Öncelikli olarak Process' 

lerden başlamak taraftarıyım. Bilindiği üzere .Net uygulamaları sistem üzerinde açılan Process' ler 

içerisinde ayrı uygulama alanları(Application Domains) altına dahil edilirler. Hatta bu 

uygulama alanları kendi içlerinde, birden fazla(en az bir tane olmak üzere) Thread' ede sahip 

olabilirler. Sistem üzerinde çalışan Process' lerin yada o anda çalışmakta olan güncel Process' in 

bilgilerini almak için Process sınıfının farklı metodları bulunmaktadır. Bizimde aklımıza gelen soru 

şudur; acaba sistem üzerinde çalışmakta olan Process' ler içerisinde sadece tek bir Thread' 

e sahip olanlarhangileridir. Nitekim bilindiği üzere bazı Process' ler kendi içlerinde birden fazla 

Thread içermektedir. Bu amaçla aşağıdaki gibi bir kod parçası geliştirilebilir. 

var processes = from prc in Process.GetProcesses() 

                            where prc.Threads.Count == 1 

                                orderby prc.ProcessName descending 

                                    select new 

                                                { 

                                                    prc.ProcessName 

                                                    , prc.PagedMemorySize64 

                                                }; 

foreach (var process in processes) 

    Console.WriteLine(process.ToString()); 
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Process sınıfının static GetProcesses metodu ile o anda sistemde çalışmakta olan Process' ler 

elde edilmektedir. Sonrasında where anahtar kelimesi ile Threads özelliği üzerinden Count değeri 

kontrol edilir. 1 olanlar adlarına(ProcessName) göre orderby anahtar kelimesinden 

yararlanılarak tersten sıralanacak şekilde yeni bir isimsiz tip içerisinde toplanırlar. Bu isimsiz 

tip(Anonymous Type) örnek olarak Process' in adı(ProcessName) ve sayfalanmış bellek 

boyutu(PagedMemorySize64) değerlerini içermektedir. Sonuç olarak kodun çıktısı, çalışılan 
sistem üzerinde aşağıdaki gibi olmuştur. 

 

Reflection ile başlamışken hızımızı kesmeyelim ve yeni bir sorgu ile devam edelim. Bu kez şöyle 

bir ihtiyacımız var; bir assembly' ın referans ettiği assmebly' lar içerisindenversiyonu .Net 

Framework 2.0 olmayanları bulmak istiyoruz. Bu tip bir durumda var olan Assembly' ın 

yüklenmesi ve referans ettiği Assembly' ların GetReferencedAssemblies metodu ile çekilmesi 

gerekir. Ne tesadüftürki GetReferencedAssemblies metodu AssemblyName tipinden bir dizi 

döndürmektedir. Dolayısıyla bu dizi üzerinden LINQ ifadeleri kullanılabilmesi olasıdır. Söz konusu 
ihtiyaç için aşağıdaki gibi bir kod parçası düşünülebilir. 

AssemblyName[] result1 = 

Assembly.LoadFrom(@"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.EnterpriseSer

vices.dll") 

.GetReferencedAssemblies(); 

var framework2Olmayanlar = from asmb in result1 

                                                where asmb.Version != new Version(2, 0, 0, 0) 

                                                    select new 

                                                                { 

                                                                    AssemblyAdi = asmb.FullName 

                                                                    ,IslemciMimarisi = 

asmb.ProcessorArchitecture 

                                                                    ,HashAlgoritması = asmb.HashAlgorithm 

                                                                }; 

 

foreach (var a in framework2Olmayanlar) 

    Console.WriteLine(a.ToString()); 

Örnek olarak System.EnterpriseServices.dll assembly' ı kullanılmaktadır. Sorgu içerisinde dikkat 

edilecek olursa GetReferencedAssemblies metodu ile elde edilen sonuç kümesi üzerinden çekilen 

her bir AssemblyName nesnesinin Version özelliğine bakılmaktadır. Sonrasında ise yine 

bir isimsiz tip kullanılarak sadece Assembly' 

ın adı(FullName), işlemcimimarisi(ProcessorArchitecture) ve hash algoritması(HashAlgor
ithm) değerleri toplanmaktadır. Örneğin ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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LINQ sorguları içerisinde bazı yerlerde harici metodlarında çağırılması mümkündür. Söz gelimi 

bir koşul kontrolü için iterasyonun o andaki nesnesinin denetlenmesi gerektiği durumlarda harici 

metod çağrıları gerekebilir. Örneğin dll uzantılı dosyalar ile dolu bir klasör içerisinde .Net 

Assembly' ı olarak yüklenebilenlerin tespit edilmesini istediğimiz düşünelim. Böyle bir 

senaryoda Assembly sınıfının static LoadFrom metodu oldukça işe yarayacaktır. Nitekim söz 

konusu dll herhangibir nedenle yüklenebilen birAssembly değilse çalışma zamanı 

istisnası(Runtime Exception) oluşacaktır. Aşağıdaki kod parçası bu durumu analiz etmek için 
geliştirilmiştir. 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    {  

        string path = @"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727"; 

        DirectoryInfo klasor = new DirectoryInfo(path); 

        var assemblyOlanlar = from dosya in klasor.GetFiles("*.dll") 

                                            where Yuklenebildinmi(dosya.FullName) 

                                                select dosya; 

 

        foreach (var asmb in assemblyOlanlar) 

            Console.WriteLine(asmb.FullName); 

    } 

 

    static bool Yuklenebildinmi(string assemblyAdresi) 

    {  

        try 

        { 

            Assembly asmbly = Assembly.LoadFrom(assemblyAdresi); 

            return true; 

        } 

        catch 

        { 

            return false; 

        } 

    }  

} 

GetFiles metodu ile dll uzantılı FileInfo dizisi elde edildikten sonra her bir eleman 

için Yuklenebildimi isimli bir metod ile denetleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Yuklenebildimi 

isimli fonksiyon,Assembly.LoadFrom metodu işe yarıyorsa true değerini, 

yaramıyorsa false değerini döndürmektedir. Buna göre true değeri dönen dosyaların yüklenebilen 

assembly' lar olduğu sonucuna varılmaktadır. Uygulamanın çalışma zamanındaki görüntüsü 
aşağıdakine benzer olacaktır. 
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Yine assembly' lar üzerinden LINQ sorguları yazmaya devam edelim. Örneğin 

bir assembly içerisinden dışarıya sunulan harici tipler göz önüne alınsın. Burada işin içerisine 

gruplama fonksiyonelliğinide katarak, hangi isim alanı(namespace) içerisinden kaç adet tipin 

dışarıya sunulduğu bilgiside elde edilebilir. Bu işi gerçekleştirmek için örnek olarak aşağıdaki gibi 

bir kod parçası göz önüne alınabilir. 

Assembly systemAsmb = 

Assembly.LoadFrom(@"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Web.dll");  

var hariciTipler = from t in systemAsmb.GetExportedTypes() 

                            group t by t.Namespace into ng 

                                orderby ng.Key descending 

                                    select new 

                                                { 

                                                    IsimAlaniAdi = ng.Key, 

                                                    TipSayisi = ng.Count() 

                                                }; 

foreach (var hariciTip in hariciTipler) 

    Console.WriteLine("{0} isim alanından {1} tip vardır", hariciTip.IsimAlaniAdi, 

hariciTip.TipSayisi.ToString()); 

Bu LINQ sorgusunda GetExportedTypes metodu yardımıyla örnek olarak System.Web.dll 

assembly' ı içerisinden dışarıya sunulmakta olan harici tiplerin listesi Type türünden bir dizi olarak 

elde edilmektedir. Sonrasında ise her tip, Namespace özelliğinin değerine göre group anahtar 

kelimesi yardımıyla ng isimli değişken altında gruplanmaktadır. Gruplanan veriler sonucu elde 

edilen liste Namespace adlarına göre tersten(descending) sıralanmaktadır. Bu noktada 

devreye orderby anahtar kelimesi girmektedir. Elde edilen listeden isim alanı adları Key özelliği ile 

ve tip sayılarıda Count genişletme metodu ile çekilerek yeni bir isimsiz tip altında toplanmaktadır. 
Kod parçasının çalışmasının sonucu oluşan örnek ekran çıktısı ise aşağıdaki gibidir. 

 

Peki herhangibir assembly içerisinde kaç farklı isim alanı olduğunu bulmak istersek. Normal 

şartlarda bu işlem için isim alanı adlarını çektikten sonra bir fonksiyonellik geliştirilmesi 

gerekmektedir. Oysaki LINQ ile birlikte genen Distinct genişletme metodu sayesinde söz 
konusu işlem aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi kolayca gerçekleştirilebilir. 

Assembly systemAsmb = 

Assembly.LoadFrom(@"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Xml.dll");  

var isimAlanlari = (from t in systemAsmb.GetTypes()  
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                                select t.Namespace).Distinct(); 

Console.WriteLine("\n{0} assembly' ı içerisinde {1} farklı isim alanı adı vardır", 

systemAsmb.FullName,isimAlanlari.Count()-1); 

foreach (var isimAlani in isimAlanlari) 

    Console.WriteLine(isimAlani); 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside Distinct işlevselliğinin bir metod 

olarak select sorgusunun arkasından kullanılmasıdır. Buna ek olarak Count genişletme 

metoduilede farklı isim alanlarının sayısı çekilmektedir. Örnekte yer alan System.Xml.dll 
assembly' ı için ilgili sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Reflection ile ilişkili olarak LINQ sorgularını kullanacağımız son bir örnek ile devam edelim. Bu 

sefer bir assembly içerisinde yer alan tiplerin toplam sayılarını türedikleri base type' lara 

göre gruplayarak elde etmeye çalışıyor olacağız. Bu amaçla, Type sınıfının BaseType özelliği 

gruplama işleminde kullanılabilir. Söz gelimi System.dll assembly' ı içerisindeki 

tipleri BaseType özelliklerinin değerlerine göre gruplamak istersek aşağıdaki kod parçası yeterli 
olacaktır. 

Assembly systemAsmb = 

Assembly.LoadFrom(@"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.dll"); 

var tipler = from m in systemAsmb.GetTypes() 

                    group m by m.BaseType into grp 

                        select new 

                                    { 

                                        grp.Key 

                                        ,Toplam = grp.Count() 

                                    }; 

foreach (var tip in tipler) 

    Console.WriteLine("{0} \t{1}", tip.Key, tip.Toplam.ToString()); 

Bir önceki örnektekine benzer olacak şekilde yine group by fonksiyonu kullanılmaktadır. Sonuç 

olarak üretilen isimsiz tip içerisinde BaseType adı ve toplam tip sayısı değerleri yer almaktadır. 
Örnek kodun çalışma zamanındaki ekran çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır. 



www.bsenyurt.com Page 379 
 

 

LINQ(Language INtegrated Query) ifadeleri pek çok dizi tipi ve koleksiyon üzerinde etkin bir 

şekilde kullanılabildiğinden, akla gelen konulardan biriside görsel uygulamalarda yer 

alanControls koleksiyonlarıdır. Bir windows uygulamasında 

yada web uygulamasında Container görevi üstlenen ve bu sebepten Controls koleksiyonuna 

sahip olan nesnel topluluklar üzerinde de LINQ sorguları çalıştırılabilir. Bunu basit bir örnek 

üzerinden inceleyebiliriz. Söz gelimi aşağıdaki ekran görüntüsüde yer alan bir Windows Formumuz 

olduğunu düşünelim. 

 

Amacımız şimdilik bu form üzerinde hangi tipte kontroller bulunduğunu göstermek. Bu amaçla 
basit olarak aşağıdaki gibi bir kod parçası yeterli olacaktır. 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    lstSonuclar.Items.Clear(); 

 

    IEnumerable<Control> kontroller=Controls.Cast<Control>(); 

 

    var farkliTipler = (from kontrol in kontroller 

                                select kontrol.GetType()).Distinct().OrderBy(k => k.Name); 
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    foreach (Type farkliTip in farkliTipler) 

        lstSonuclar.Items.Add(farkliTip.Name); 

} 

Bu kod parçasıda belkide en önemli noktalardan biriside Controls özelliği üzerinden 

kullanılan Cast<T> genişletme metodudur. Cast<T> metodu kullanılmadığı 

takdirde Controlsözelliği üzerinden Select, Where, GroupBy gibi LINQ sorgularında önem arz 

eden fonksiyonelliklere erişilemediği görülür. Cast<T> metodunun buradaki 

görevi Controlskoleksiyonu içerisindeki bileşenleri, parametre olarak verilen generic tipe 

dönüştürerek IEnumerable arayüzünün taşıyabileceği bir nesne topluluğu referansı halinde 

üretmektir. Böylece LINQ sorguları için gerekli fonksiyonellikler elde edilebilmektedir. Windows 

formu üzerindeki görsel bileşenler Control sınıfından türemektedir. Bu sebepten Cast<T> 

metodunun generic parametresi Control tipindendir. Bu dönüştürme işleminin 

ardından Distinct ve OrderBy genişletme metodlarınında yer aldığı bir LINQ sorgusu çalıştırılması 

mümkün olmaktadır. Select sorgusunda, GetType metodunun kullanılmasının sebebi tiplerin 

benzersiz şekilde ele alınmak istemesidir. Sonuç olarak uygulamanın çalışma zamanındaki ekran 
çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Görüldüğü gibi form üzerinde hangi tipten kontrollerin var olduğu listelenmektedir. Yeni bir sorgu 

ile devam edelim. Bu sefer form üzerindeki kontrolleri tiplerine göre gruplayıp her bir tipten kaç 

adet olduğunu bulmak istediğimizi düşünelim. Bu basit gruplama işleminin kodu aşağıdaki gibi 
geliştirilebilir. 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    lstSonuclar.Items.Clear(); 

 

    IEnumerable<Control> kontroller=Controls.Cast<Control>(); 

 

    var farkliTipler = from kontrol in kontroller 

                                group kontrol by kontrol.GetType() into grp 

                                    select new 

                                                { 

                                                    KontrolAdi=grp.Key 

                                                    ,Toplam=grp.Count() 
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                                                }; 

 

    foreach (var farkliTip in farkliTipler) 

        lstSonuclar.Items.Add(String.Format("{0} : 

{1}",farkliTip.KontrolAdi,farkliTip.Toplam.ToString())); 

} 

Bu sefer gruplama işlemi Control tipinin GetType metoduna göre yapılmaktadır. Uygulama 

kodunun ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Cast<T> metodu doğrudan LINQ genişletme metodlarının kullanılamadığı pek çok senaryoda 

ele alınabilir. Söz gelimi aşağıdaki kod parçası çok basit olarakApplication Log altındaki 

girişlerden programın çalıştırıldığı gün içerisinde üretilenlerin çekilmesini sağlamaktadır. 

EventLog logs = new EventLog("Application", ".", ""); 

IEnumerable<EventLogEntry> entries = logs.Entries.Cast<EventLogEntry>(); 

 

var girisler = from entry in entries 

                    where entry.TimeGenerated.Day == DateTime.Now.Day 

                        select new 

                                    { 

                                        entry.Category, 

                                        entry.CategoryNumber, 

                                        entry.EntryType, 

                                        entry.TimeGenerated 

                                    }; 

 

foreach (var giris in girisler) 

    Console.WriteLine(giris.ToString()); 

Bu kod parçasında kullanılan Cast<T> genişletme metodu 

geriye, IEnumerable<EventLogEntry> arayüzü(interface) tarafından taşınacak bir nesne 

topluluğu referansı döndürmektedir. IEnumerable<T> arayüzüne ulaşıldığı içinde LINQ sorgusu 
kolay bir şekilde ele alınmış ve aşağıdaki ekran çıktısının üretilmesi sağlanmıştır. 
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Cast<T> metodu ile benzer özelliğe sahip bir diğer önemli metodda OfType<T> genişletme 

metodudur. Bu metod bir nesne topluluğu üzerinde, generic parametre tipine göre 

filtreleme yapılabilmesini ve geriye LINQ sorgularının uygulanabileceği bir 
IEnumerable<T> referansı döndürülmesini sağlamaktadır. 

 

Cast<T> metodu ile OfType<T> metodu benzer işlevselliğe sahip görünmekle birlikte 

arada önemli farklar vardır. OfType<T> metodu temel olarak generic parametre tipine 

göre bir filtreleme yapmakta iken, Cast<T> metodu generic parametre 

tipine dönüştürme yapmaktadır. Bu sebepten dönüştürme yapılamayacağı 

durumlardaCast<T> metodu, çalışma zamanında InvalidCastException istisnası 

üretilmesine neden olur. Oysaki OfType<T> metodu bu durumu tamamen görmezden 

gelir ve diğer nesneden devam eder. OfType<T> kendi içerisinde is anahtar kelimesini 

kullanarak tip kontrolü yapmaktayken, Cast<T> doğrudan dönüştürme adımını uygular. 

Şimdi OfType<T> metodunu örnek bir senaryo üzerinden ele almaya çalışalım. Örneğin 

uygulamamızda kullandığımız .Net Framework 2.0 ile geliştirilmiş bir kütüphane olsun. Bu 

kütüphane içerisinde yer alan metodlardan bazılarınında ArrayList gibi tür güvenli olmayan 

koleksiyonlar döndürdüğünü düşünelim. Referansta bulunan uygulamanın .Net 3.5 tabanlı olduğu 

düşünülecek olursa, gelen koleksiyon nesneleri üzerinden LINQ sorguları çalıştırılması istenebilir. 

Bu noktada OfType<T> metodu oldukça işe yarayacaktır. Söz konusu senaryoyo ele almak için 
aşağıdaki tipi içeren bir sınıf kütüphanesi(Class Library) olduğunu düşünelim. 

public class Yardimci 

{ 

    public ArrayList ListeyiAl() 

    { 

        ArrayList liste = new ArrayList(); 

        liste.Add("Burak"); 

        liste.Add("Bili"); 

        liste.Add("Behçet"); 

        liste.Add("Necdet"); 

        liste.Add("Kerim"); 

        liste.Add("Mayk"); 

        liste.Add(19.90); 

        liste.Add(10); 

        liste.Add(true); 

        liste.Add(false); 

        liste.Add('C'); 

        return liste; 

    } 

} 
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Kod parçasında kasıtlı olarak ArrayList içerisine farklı tipte veriler atılmıştır. 

Eğerki LINQ sorgusunda bu metoddan dönen değerler içerisinden sadece string tabanlı olanları ele 
almak istiyorsak, OfType<T> metodunu aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi kullanabiliriz. 

GenelIslemler.Yardimci yrdm = new GenelIslemler.Yardimci(); 

 

var besHarfliler = from nesne in yrdm.ListeyiAl().OfType<string>() 

                            where nesne.Length == 5 

                                select nesne; 

 

foreach (string nesne in besHarfliler) 

    Console.WriteLine(nesne); 

OfType<string> metodu buradaki kullanıma göre ListeyiAl fonksiyonundan 

gelen ArrayList içerisindeki tüm nesnelerde, is kontrolünü yaparak sadece String olanları geriye 

döndürmektedir. Sonrasında nesnelerin karakter uzunluğu kıyaslanarak 5 ise çekilmektedir. 
Program kodunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Yazımızda son olarak .Net Framework 2.0 ile yazılmış ve DataTable nesnelerini kullanan bir 

uygulamayı .Net 3.5' e taşıyarak basit LINQ sorgularını nasıl ele alabileceğimizi incelemeye 

çalışacağız. (LINQ sorgularının işlevselliğinin ön plana çıktığı vakalarda, var olan .Net 

uygulamaları .Net 3.5 versiyonuna terfi edilmek durumdan kalabilir.) Bu amaçla ilk olarak .Net 

Framework 2.0 ile geliştirilmiş ve test amacıyla aşağıdaki kodlara sahip bir Console uygulamamız 
olduğunu düşünelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace Net20DataTable 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            DataTable tbl = null; 

     

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

            { 

                SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("Select 

ProductId,Name,ListPrice,Class,SellStartDate,ProductSubCategoryId From Production.Product", 

conn); 

                tbl = new DataTable("Products"); 

                adapter.Fill(tbl); 

            } 

        } 

    } 

} 
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Kod, AdventureWorks isimli SQL Server 2005 veritabanına bağlanmakta 

ve Production şemasındaki Product tablosundan bir kaç alanı çekmektedir. Çekilen veri kümesi 

işlenilmek üzere bir DataTable nesnesi içerisinde toplanmaktadır. Çok doğal olarak uygulama .Net 

Framework 2.0 tabanlı olduğundan, LINQ ifadelerinin DataTable üzerinden uygulanması(veya 

başka bağlantısız katman nesneleri üzerinden) mümkün değildir. Eğer 

elimizde Visual Studio 2008 var ise yapılması gerekenler çok basittir. Öncelikli olarak proje 

özelliklerinden(Properties) Application sekmesine geçilmeli ve Target Framework seçeneği .Net 
Framework 3.5 olarak değiştirilmelidir. 

 

Bu işlemin ardından uygulamanın bir kere daha derlenmesinde yarar vardır. (Söz konusu adımların 

ardından System.Core.dll assembly' ının projeye hemen referans edildiğide 

görülebilir.) Artık LINQ sorgularının yazılmasına başlanabilir. DataTable için bu sorguların 

uygulanabilmesi için AsEnumerable metodunun erişilebilir olması gerekmektedir. Ancak bu 

genişletme metoduna şu anda erişilemediği görülmektedir. Bunun 

sebebi System.Data.DataSetExtensions.dll assembly' ının projeye referans edilmemiş 
olmasıdır. Dolayısıyla öncelikle bu assembly' ın referans edilmesi gerekmektedir. 

 

Artık uygulamada yer alan DataTable üzerinde LINQ sorguları çalıştırılabilir. İşte bir örnek; 

var altKategorisi4OlanUrunler = from row in tbl.AsEnumerable() 

                                                    where row["ProductSubCategoryId"].ToString() == "4" 

                                                        select new 

                                                                    { 

                                                                        Id = Convert.ToInt16(row["ProductId"]), 

                                                                        Ad = row["Name"].ToString(), 

                                                                        Fiyat = Convert.ToDouble(row["ListPrice"]) 

                                                                    }; 
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foreach (var urun in altKategorisi4OlanUrunler) 

    Console.WriteLine(urun.ToString()); 

Bu kod parçasında görülen LINQ sorgusuna 

göre DataTable içerisinden ProductSubCategoryId alanının 

değeri 4 olanların ProductId,Name,ListPrice kolonlarının verilerinden oluşan yeni bir isimsiz 

tip(Anonymous Type) topluluğu elde edilmektedir. Kodun ekran çıktısı aşağıdakine benzer 
olacaktır. 

 

Görüldüğü gibi LINQ sorguları .Net Framework içerisinde pek çok farklı alanda 

uygulanabilmektedir. Reflection, IO, Windows Forms Controls, Application Log, 

DataTable, eski bir uygulamadan gelen ArrayList bu yazıda ele alınan basit bir kaç alandır. LINQ 

sorguları Office ürünlerinde dahi kullanılabilmektedir. Söz gelimi Outlook içerisindeki 

kontaklar LINQsorguları ile filtrelenebilir. Örnekleri arttırmak ve yaymak mümkündür. Ancak 

unutulmaması gereken noktalardan biriside bu işlemlerin yapılması için LINQ sorgularının 

olmasının zorunlu olmadığıdır. Öyleki LINQ sorgularıda özünde, .Net Framework 3.5 ile 

gelen genişletme metodlarını(Extension Methods) yoğun bir şekilde ele almaktadır. Bir başka 

deyişle LINQ olmadanda metodlar yardımıyla bu istekler karşılanabilir. Diğer taraftan LINQ 

sorgularının getirdiği dil esnekliği, kullanım kolaylığı, anlaşılabilirlik göz ardı edilmemelidir. Her 

geliştirici kullandığı programlama dili yardımıyla nesneler üzerinden SQL benzeri sorgu 

ifadeleri yazabilmek ister. LINQ bu imkanı sağlayarak önemli bir açığı kapatmaktadır. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# 3.0 : Derinlemesine Lambda İfadeleri ( 

31.03.2008 ) - C# 3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

C# programlama dilinin 3ncü versiyonu ile birlikte gelen önemli yeniliklerden 

biriside lambda(=>) operatörüdür. Bu operatörün kullanıldığı ifadeler 

yardımıyla temsilci(delegate)oluşturulması, kod bloğunun yazılması, sonuçların alınması ve tip 

tahmini(Type Inference) gibi işlemlerin tek seferde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sebepten 

dolayıLINQ(Language INtegrated Query) sorgularında yer alan genişletme 

metodlarında(Extension Methods) büyük öneme sahiptir. Ne varki lambda operatörünü 

kavramak için ona olan ihtiyacın nereden doğdunu bilmek ve nasıl bu operatöre ulaşıldığını 

anlamak gerekmektedir. En iyi başlangıç noktası elbetteki C# dilinin ilk versiyonudur. Bu yazımızda 
lambda operatörünün getirdiği avantajları görmeye çalışırken derinlemesinede inceliyor olacağız. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/LINQveReflectionArastirma.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Herşeyden önce C# 1.0 versiyonunda kullanıcı tanımlı bir tipe ait koleksiyonlar üzerinde bazı 

sorgulamalar yapmak istediğimizi düşünelim. C# 1.0 versiyonunda generic mimari kavramı 

yoktur. Bu sebepten generic olarak türden bağımsız ve .Net Framework içerisinde önceden 

tanımlanmış olan koleksiyonlar bulunmamaktadır. Bunun yerine elemanları her 

zaman object türünden olan ArrayList, Stack, Queue gibi Collection bazlı koleksiyonlar 

ile Hashtable ve SortedList gibi Dictionary bazlı koleksiyonlar mevcuttur. Eğer sadece bizim 

istediğimiz tip ile çalışacak kuvvetle türlendirilmiş bir koleksiyon(Strongly Typed 

Collection) kullanmak istersek CollectionBase veya DictionaryBase abstract sınıflarından 

türetme yolunu tercih edebiliriz. Böylece sadece istenilen tipler ile çalışacak bir koleksiyonumuz 

olur.(Lakin bu koleksiyon tip güvenli-type safety olmasına rağmen gereksiz boxing ve 

unboxing işlemlerini engellemez.) Şu an için asıl amaç bu koleksiyon içerisinde yer alan tipler 

üzerinde farklı sorgular çalıştırabilmektir. Söz gelimi bir personelin bilgirini tanımlayan sınıfa ait bir 

koleksiyon içerisinden, çalışanın maaşına, adına, giriş tarihine göre sorgular yaparak alt 

koleksiyonların çekilmesini sağlayacak fonksiyonelliklerin olması istenebilir. Hatta bu metodarın 

sayısının arttırılmasınada olanak verecek şekilde esnek bir yapının geliştirilmesi istenebilir. 

Dolayısıyla alt koleksiyonları elde edebilmek için geliştirilen ortak bir metodun kullanacağı koşulsal 

fonksiyonelliklerin işaret edilebilmesi son derece yararlı olur. İşte bu 

noktada temsilciler(Delegates) devreye girmektedir. Bu cümleler ile tam olarak neye sebebiyet 

verdiğimizi görmek üzere C# 1.0 dilinin yeteneklerinin kullanıldığı aşağıdaki program kodu göz 

önüne alınabilir. 

 

Kod içeriği; 
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using System; 

using System.Collections; 

 

namespace DotNet1Deyken 

{ 

    enum Departman 

    { 

        BilgiIslem 

        ,Yazilim 

        ,Muhasebe 

        ,InsanKaynaklari 

        ,GenelMudurluk 

    } 

 

    class Personel 

    { 

        int _id; 

        string _ad; 

        string _soyad; 

        Departman _bolumu; 

        double _maas; 

        DateTime _girisTarihi; 

 

        public DateTime GirisTarihi 

        { 

            get { return _girisTarihi; } 

            set { _girisTarihi = value; } 

        } 

 

        public string Soyad 

        { 

            get { return _soyad; } 

            set { _soyad = value; } 

        } 

 

        public double Maas 

        { 

            get { return _maas; } 

            set { _maas = value; } 

        } 

 

        internal Departman Bolumu 

        { 

            get { return _bolumu; } 

            set { _bolumu = value; } 

        } 

 

        public string Ad 

        { 

            get { return _ad; } 

            set { _ad = value; } 

        } 

 

        public int Id 

        { 

            get { return _id; } 



www.bsenyurt.com Page 388 
 

            set { _id = value; } 

        } 

 

        public Personel(int id, string ad, string soyad, Departman bolumu, double maas,DateTime 

girisTarihi) 

        { 

            Id = id; 

            Ad = ad; 

            Soyad = soyad; 

            Bolumu = bolumu; 

            Maas = maas; 

            GirisTarihi = girisTarihi; 

        } 

        public override string ToString() 

        {     

            return String.Format("{0} {1} {2} {3} {4} {5}", Id.ToString(), Ad, Soyad.ToUpper(), 

Bolumu.ToString(), Maas.ToString("C2"), GirisTarihi.ToShortDateString()); 

        } 

    } 

 

    class PersonelList 

        : CollectionBase 

    { 

        public void Ekle(Personel prs) 

        { 

            List.Add(prs); 

        } 

        public void Cikart(Personel prs) 

        { 

            List.Remove(prs); 

        } 

    } 

 

    delegate bool KontrolHandler(Personel p); 

 

    class Program 

    { 

        static bool DepartmaniIKmi(Personel p) 

        { 

            return p.Bolumu == Departman.GenelMudurluk; 

        } 

        static bool AdininBasHarfiBmi(Personel prs) 

        { 

            return prs.Ad[0] == 'B'; 

        } 

        static bool Maas1000Uzerindemi(Personel prs) 

        { 

            return prs.Maas > 1000; 

        }  

 

        static PersonelList Bul(PersonelList liste,KontrolHandler handler) 

        { 

            PersonelList sonucListesi = new PersonelList(); 

            foreach (Personel prs in liste) 

            { 

                if (handler(prs)) 
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                    sonucListesi.Ekle(prs); 

            } 

            return sonucListesi; 

        } 

 

        static void Listele(PersonelList liste) 

        { 

            foreach (Personel prs in liste) 

                Console.WriteLine(prs.ToString()); 

            Console.WriteLine(""); 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            PersonelList calisanlar = new PersonelList(); 

     

            calisanlar.Ekle(new Personel(1000,"Mayk","Hemır", Departman.BilgiIslem,1050,new 

DateTime(1979,10,1))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1001,"Büyük","Başkan", 

Departman.GenelMudurluk,53000,new DateTime(1989,2,3))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1002,"EmSi","Hemmır", 

Departman.GenelMudurluk,13500,new DateTime(1990,2,4))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1003,"Tombul","Raydır", 

Departman.InsanKaynaklari,2250,new DateTime(1994,8,5))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1008,"Şirine","Şirin", Departman.BilgiIslem,900,new 

DateTime(1991,3,6))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1006,"Burak","Selim", Departman.InsanKaynaklari,2250,new 

DateTime(1976,7,3))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1004,"Osvaldo","Nartayyo", Departman.Muhasebe,3500,new 

DateTime(1975,6,3))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1005,"Higuin","Kim", Departman.Yazilim,1250,new 

DateTime(1974,4,2))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1007,"Karim","Cabbar", Departman.Yazilim,750,new 

DateTime(1975,2,7))); 

            calisanlar.Ekle(new Personel(1011, "Billl", "Geytis", Departman.Yazilim, 650, new 

DateTime(1976, 3, 8))); 

 

            // Departmanı Insan Kaynakları olanların bulunması 

            PersonelList sonuclar1=Bul(calisanlar, new KontrolHandler(DepartmaniIKmi)); 

         

            // İsminin baş harfi B olanların bulunması 

            PersonelList sonuclar2 = Bul(calisanlar, new 

KontrolHandler(AdininBasHarfiBmi)); 

         

            // Maaşı 1000 YTL üzerinde olanların bulunması 

            PersonelList sonuclar3 = Bul(calisanlar, new 

KontrolHandler(Maas1000Uzerindemi)); 

 

            Listele(sonuclar1); 

            Listele(sonuclar2); 

            Listele(sonuclar3); 

        } 

    } 

} 
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Öncelikli olarak bu uzun Console uygulaması kodlarında neler olduğuna bir 

bakalım. Personel isimli sınıf bir çalışanın Id' sini, adını, soyadını, işe giriş tarihini, maaşını, 

departmanını ve maaşını tutacak şekilde tanımlanmıştır. Bu sınıfa ait örneklerin içeriklerinin kolay 

bir şekilde string olarak alınabilmesi içinde ToString metodu Personel tipi 

içerisinde ezilmiştir(override). Personelin bölümü, Departman isimli bir enum sabiti ile 

belirtilmektedir. PersonelList isimli sınıf CollectionBase abstract sınıfından türetilmektedir. Bu 

nedenle Collection tabanlı bir koleksiyondur. Konunun kolay anlaşılabilmesi için 

sadece Ekle ve Cikart isimli iki fonksiyonelliğe sahiptir. Bu metodlar sadece Personeltipinden 

parametreler almaktadır. Buda zaten PersonelList isimli koleksiyonun tip güvenli(Type 

Safety) olmasını sağlamaktadır. Dikkatimiz çeken tiplerden 
biriside KontrolHandler isimlitemsilcidir(delegate). 

 

Temsilcileri(delegates) metodları işaret edebilecek şekilde kullanılabilen .Net tipidir. 

Bir temsilci işaret edebileceği metodun parametrik yapısı ile dönüş 

tipinidebelirtmektedir. 

Söz konusu temsilci, Personel tipinden bir parametre alan ve geriye bool değer döndüren 

metodları işaret edecek şekilde tanımlanmıştır. Bu temsilcinin tek bir tasarım amacı vardır. Buna 

göre, bir Personel nesne örneğinin herhangibir şartı sağlayıp sağlamadığına 

dair true veya false değer döndürecek bir metodun işaret edilmesini sağlamaktadır. Peki neden 
böyle bir temsilciye ihtiyacımız vardır? Bu sorunun cevabını Bul isimli fonksiyon vermektedir. 

static PersonelList Bul(PersonelList liste,KontrolHandler handler) 

{ 

    PersonelList sonucListesi = new PersonelList(); 

    foreach (Personel prs in liste) 

    { 

        if (handler(prs)) 

            sonucListesi.Ekle(prs); 

    } 

    return sonucListesi; 

} 

Dikkat edilecek olursa Bul metodu geriye PersonelList tipinden bir nesne örneği döndürmektedir. 

Bu nesne örneği metod içerisinde oluşturulmaktadır. Oluşturulma işlemi sırasında ise belirli bir 

şarta bakılmaktadır. Nitekim bu şartın ne olduğu belli değildir. Ancak şartın sonucunun alınmasını 

sağlayan metodu işaret edebilecek KontrolHandler tipinden birtemsilci, fonksiyona parametre 

olarak gelmektedir. Temsilci nesne örneği çalışma zamanında(runtime) ilgili fonksiyonu işaret 

edeceğinden, if ifadesi içerisindeki çağrı aslında o andaki Personel nesne örneği için koşul 
metoduna doğru yapılan bir yürütmeden başka bir şey değildir. 

Artık tek yapılması gereken şartları sağlayacak metodların yazılması ve sonrasında ise Bul 

fonksiyonelliğinin kullanılarak ilgili sonuç kümesinin alınmasıdır. Örneğin IK departmanında 
çalışan personelin bulunabilmesi için DepartmanIKmi isimli bir metod geliştirilmiştir. 

static bool DepartmaniIKmi(Personel p) 

{ 

    return p.Bolumu == Departman.GenelMudurluk; 

} 

Bu metod basitçe gelen Personel nesne örneğinin Bolumu özelliğine bakmakta ve 

geriye true yada false değerini döndürmektedir. Başka bir örnek olarak maaşı 1000 YTL 

üzerinde olanların elde edilmesi istenebilir. Bunun içinde Maas1000Uzerindemi isimli bir metod 
geliştirilmiştir. 
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static bool Maas1000Uzerindemi(Personel prs) 

{ 

    return prs.Maas > 1000; 

} 

Tahmin edileceği üzere bu fonksiyonda, KontrolHandler temsilcisinin belirttiği yapıya uygun bir 

şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşımlar göz önüne alındığında koleksiyon içerisinde istenildiği gibi 

filtreleme yapılabileceği görülmektedir. Tek şart temsilciye uygun tipte bir karşılaştırma 

fonksiyonelliğinin var olmasını sağlamaktır. Uygulamanın çalışma zamanındaki çıktısı aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

 

Görüldüğü gibi maaşı 1000 YTL üzerinde olanlar, IK departmanında çalışanlar ve isminin baş harfi B 
olanlar kolay bir şekilde elde edilmektedir. 

Bu yaklaşım her ne kadar kolay ve anlaşılır olsada bazı sıkıntılar olduğu ortadadır. Herşeyden 

önce Bul fonksiyonunun parametresi olan temsilci tipinin işaret edeceği metod bloklarının ayrı ayrı 

yazılıyor olma şartı vardır. Diğer taraftan söz konusu mimari şuanda sadece PersonelList isimli 

koleksiyona uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hatta KontrolHandler isimli temsilci dahi 

sadece Personel tipleri ile çalışabilecek şekilde ele alınabilmektedir. Oysaki bu yapının herhangibir 

koleksiyon tipi içerisinde ele alınabilmesi sağlanabilmelidir. Bu, ilgili yapının sadece uygulama bazlı 

değil Framework bazlı olacak şekilde genişletilebilmesini sağlayacaktır ki bu oldukça önemlidir. 

Elbette bu iş sanıldığı kadar kolay değildir. Nitekim türden bağımsız olacak şekilde fonksiyonel 

yapıların olması şarttır. Peki öyleyse olaya C# 2.0 açısından bakmaya çalışalım. Bu sefer 

elimizde isimsiz metodlar(Anonymous Methods) ve generic mimari gibi  oldukça güçlü kozlar 

yer almaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki örnek mimari modeli C# 2.0 içerisinde aşağıdaki şekilde ele 
alınabilir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace DotNet2Deyken 

{ 

    enum Departman 

    { 

        BilgiIslem 

        ,Yazilim 

        ,Muhasebe 

        ,InsanKaynaklari 

        ,GenelMudurluk 

    } 
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    class Personel 

    { 

        int _id; 

        string _ad; 

        string _soyad; 

        Departman _bolumu; 

        double _maas; 

        DateTime _girisTarihi; 

 

        public DateTime GirisTarihi 

        { 

            get { return _girisTarihi; } 

            set { _girisTarihi = value; } 

        } 

 

        public string Soyad 

        { 

            get { return _soyad; } 

            set { _soyad = value; } 

        } 

 

        public double Maas 

        { 

            get { return _maas; } 

            set { _maas = value; } 

        } 

 

        internal Departman Bolumu 

        { 

            get { return _bolumu; } 

            set { _bolumu = value; } 

        } 

 

        public string Ad 

        { 

            get { return _ad; } 

            set { _ad = value; } 

        } 

 

        public int Id 

        { 

            get { return _id; } 

            set { _id = value; } 

        } 

 

        public Personel(int id, string ad, string soyad, Departman bolumu, double maas, DateTime 

girisTarihi) 

        { 

            Id = id; 

            Ad = ad; 

            Soyad = soyad; 

            Bolumu = bolumu; 

            Maas = maas; 

            GirisTarihi = girisTarihi; 

        } 
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        public override string ToString() 

        { 

            return String.Format("{0} {1} {2} {3} {4} {5}", Id.ToString(), Ad, Soyad.ToUpper(), 

Bolumu.ToString(), Maas.ToString("C2"), GirisTarihi.ToShortDateString()); 

        } 

    } 

 

    // Koşul kontrolünü yapabilecek metodları içeren tür bağımsız temsilci(Generic Delegate) tanımı 

    delegate bool KontrolHandler<T>(T parametre); 

 

    class Program 

    { 

        // generic tipten oluşan koleksiyon üzerinden alt küme çekme işlemini üstlenen metod 

        static List<T> Bul<T>(List<T> liste,KontrolHandler<T> handler) 

        { 

            List<T> sonuclar = new List<T>(); 

            foreach (T eleman in liste) 

                if (handler(eleman)) // Generic temsilcinin işaret edeceği karşılaştırma metodu 

çağırılır. 

                    sonuclar.Add(eleman); 

            return sonuclar; 

        }     

 

        // Generic Listeleme fonksiyonu 

        static void Listele<T>(List<T> liste) 

        { 

            foreach (T t in liste) 

                Console.WriteLine(t.ToString()); 

            Console.WriteLine(""); 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        {     

            List<Personel> calisanlar = new List<Personel>(); 

     

            calisanlar.Add(new Personel(1000, "Mayk", "Hemır", Departman.BilgiIslem, 1050, new 

DateTime(1979, 10, 1))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1001, "Büyük", "Başkan", Departman.GenelMudurluk, 53000, 

new DateTime(1989, 2, 3))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1002, "EmSi", "Hemmır", Departman.GenelMudurluk, 13500, 

new DateTime(1990, 2, 4))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1003, "Tombul", "Raydır", Departman.InsanKaynaklari, 2250, 

new DateTime(1994, 8, 5))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1008, "Şirine", "Şirin", Departman.BilgiIslem, 900, new 

DateTime(1991, 3, 6))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1006, "Burak", "Selim", Departman.InsanKaynaklari, 2250, 

new DateTime(1976, 7, 3))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1004, "Osvaldo", "Nartayyo", Departman.Muhasebe, 3500, 

new DateTime(1975, 6, 3))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1005, "Higuin", "Kim", Departman.Yazilim, 1250, new 

DateTime(1974, 4, 2))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1007, "Karim", "Cabbar", Departman.Yazilim, 750, new 

DateTime(1975, 2, 7))); 

            calisanlar.Add(new Personel(1011, "Billl", "Geytis", Departman.Yazilim, 650, new 

DateTime(1976, 3, 8))); 

 



www.bsenyurt.com Page 394 
 

            // Anonymous Method yardımıyla arama işlemleri yapılır 

            // Bul metodunun ikinci parametrelerinin nasıl verildiğine dikkat edelim 

 

            // Insan Kaynakları departmanında çalışanların bulunması 

            List<Personel> IKCalisanlari=Bul<Personel>(calisanlar,delegate(Personel p) 

                                                                                    { 

                                                                                        return p.Bolumu == 

Departman.Yazilim; 

                                                                                    } 

                                                                                ); 

 

            // Şubat ayında işe girenlerin bulunması 

            List<Personel> SubatAyindaBaslayanlar = Bul<Personel>(calisanlar, 

delegate(Personel p) 

                                                                                    { 

                                                                                        return p.GirisTarihi.Month == 2; 

                                                                                    } 

                                                                                ); 

 

            //Departmanı Yazilim olanlardan Maaşı 1000 YTL üzerinde olanların bulunması 

            List<Personel> MaasiVeDepartmaninaGore = Bul<Personel>(calisanlar, 

delegate(Personel p) 

                                                                                    { 

                                                                                        return (p.Maas >= 1000 && 

p.Bolumu == Departman.Yazilim); 

                                                                                    } 

                                                                                ); 

            Listele<Personel>(IKCalisanlari); 

            Listele<Personel>(SubatAyindaBaslayanlar); 

            Listele<Personel>(MaasiVeDepartmaninaGore); 

        } 

    } 

} 

Bu uzun kod parçasında bir önceki versiyona göre en büyük farklılıklar generic koleksiyon 

ile generic ve isimsiz metod(Anonymous Method) kullanımlarıdır. Dikkat edilecek olursa 

herhangibir tipteki List koleksiyonu üzerinde arama işlemi yapılabilmesini sağlayacak 

şekilde generic bir Bul metodu yer almaktadır. Dahada önemlisi, koleksiyon içerisindeki 

elemanların kıyaslama işlemlerinin yapılacağı metodları işaret edebilecek olan 

temsilcide generic olarak tanımlanmıştır.  Bu sayede T tipindeki bir List koleksiyonu 

içerisinde Bulmetodunun kullanılabilmesi ve o tip için bir koşullandırma yapılabilmesi 

sağlanmaktadır. Fakat bütün bunlara rağmen en çok dikkate değer kısımlardan biriside, isimsiz 

metodların kullanımıdır. Bu sebepten dolayı bir önceki örnekte olduğu gibi, ayrı ayrı karşılaştırma 

metodlarının yazılmasına gerek kalmamaktadır. Tam aksine Bulmetodunun kullanıldığı yerlerde 

ikinci parametrelerde isimsiz metod kullanılarak koşul deyimlerinin aynı ifade içerisinde 

tanımlanabilmeside sağlanmıştır. Örneğin Şubat ayında işe giren personelin bulunabilme sürecini 

göz önüne alalım. Burada Bul metodu, calisanlar isimli generic koleksiyondaki Personel nesne 

örneklerini tek tek dolaşmalı, GirisTarihiözellikleri üzerinden Month değerlerinin 2 olup 

olmadığına bakmalı ve eğer öyleyse bunları yeni bir koleksiyonda birleştirerek geriye 

döndürmelidir. İsimsiz metodlar yardımıyla bu iş aşağıda görüldüğü gibi tek bir ifadede 
sağlanabilir. 

List<Personel> SubatAyindaBaslayanlar = Bul<Personel>(calisanlar, delegate(Personel p) 

                                                                                            { 

                                                                                                return p.GirisTarihi.Month 

== 2; 
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                                                                                            } 

                                                                                        ); 

Dikkat edilecek olursa delegate anahtar kelimesi burada KontrolHandler tipini işaret etmektedir. 

Dahası kod yazılırken generic mimarinin, Visual Studio IDE' si içerisinde aşağıdaki şekilde ele 

alındığı görülmektedir. 

 

Görüldüğü gibi Bul metoduna generic parametre olarak Personel tipi 

verildiğinde, liste isimli List<T> koleksiyonu ve handler isimli KontrolHandler temsilcisi 

otomatik olarak bu tiple çalışacak hale gelmektedir. Buda Bul metodunun generic yapısından 

kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak program çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Elbette Bul fonksiyonu geliştirici tarafından yazılmış bir metoddur. Oysaki .Net Framework 

2.0 özellikle List<T> koleksiyonları üzerinde bu tip filtreleme ve arama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla hazır Predicate temsilcisini kullanan Find, FindAll, Exists, 

FindIndex, FindLast, FindLastIndex, RemoveAll gibi metodlar içermektedir. (Burada hazır bir 

temsilcinin olması geliştiricinin uygulamadan bağımsız olacak şekilde, Framework' ün kullanıldığı 

her yerde söz konusu koşullandırma metodlarını işaret ederek, başka hazır CLR tipi metodlarına 

parametre olarak verebileceği anlamına da gelmektedir.) Dolayısıyla yukarıda geliştirilen 
örnek, .Net Framework 2.0' ın tipleri sayesinde aşağıdaki hale getirilebilir. 

class Program 

{ 

    static void Listele<T>(List<T> liste) 

    { 

        foreach (T t in liste) 

            Console.WriteLine(t.ToString()); 

        Console.WriteLine(""); 

    } 

 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        List<Personel> calisanlar = new List<Personel>(); 

         

        #region Test Verileri 
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        // Test verilerinin girildiği kodlar 

 

        #endregion 

         

        List<Personel> BHarfliler =  

                                calisanlar.FindAll(delegate(Personel p) 

                                                            { 

                                                                return p.Ad[0] == 'B'; 

                                                            } 

                                                        ); 

        List<Personel> SubattaBaslayanlar= 

                                calisanlar.FindAll(delegate(Personel p) 

                                                            { 

                                                                return p.GirisTarihi.Month == 2; 

                                                            } 

                                                        ); 

        List<Personel> GenelMudurlukCalisanlari =  

                                calisanlar.FindAll(delegate(Personel p) 

                                                            { 

                                                                return p.Bolumu == Departman.GenelMudurluk; 

                                                            } 

                                                        ); 

     

        Listele<Personel>(BHarfliler); 

        Listele<Personel>(SubattaBaslayanlar); 

        Listele<Personel>(GenelMudurlukCalisanlari); 

    } 

} 

Bu kez delegate anahtar kelimesi FindAll metodunun istediği Predicate<T> temsilcisini işaret 

etmektedir. Kod yazımı sırasında intellisense ile bu açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Mimaride halen daha eksiklikler vardır. Özellikle veri tabanı uygulamalarında yer alan sorgulama 

tekniklerinin, programatik tarafta ifade edilme zorlukları bilinmektedir. Çok basit olarak 

düşünüldüğünde, bir veritabanı tablosunun program tarafında Entity olarak sınıf bazlı ifade 

edilmesi sonrasında geliştiricilerin beklentisi, veri sorgulama dili esnekliğinin nesnel olarakta 

sağlanabilmesidir. Bir başka deyişle bilinen select, where, group by, distinct, sum vb... 

sorgulama kelimelerinin, program tarafındaki nesnel varlıklar üzerinde de uygulanamabilmesi 

istenmektedir. İşte bu LINQ mimarisinin geliştirilmesinin en büyük nedenlerinden de birisidir. Peki 

elde bulunan imkanlar ile bu nasıl sağlanabilir? Yoksa dile yeni bir takım kolaylaştırıcı özelliklerin 
entegre edilmesimi gerekmektedir? 

Herşeyden önce son örnekte yer alan FindAll metodu ile, bir koleksiyon üzerinde filtreleme 

yapılabildiği görülmektedir. Bu bir anlamda Where ve Select gibi ifadelerin bir karşılığı olarak göz 

önüne alınabilir. Ancak bu yeterli değildir. Yeni tipler geliştirmeden, var olan .Net 

Framework tiplerine FindAll metoduna benzer fonksiyonel yenilikleri ilave edebilmek 

gerekmektedir. İşte bu noktada Extension metodlar devreye girerek 

özellikle IEnumerable<T> uyarlamalı tiplerin genişletme metodları ile LINQ mimarisine destek 

verebilmesi sağlanmaktadır. İşin içerisinde yine temsilci(delegate) tipleri rol 

almaktadır. LINQ mimarisine destek verebilmek için pek çok temsilci tipi geliştirilmiş 

ve Framework içerisine dahil edilmiştir. Bu kadar ilerlemeden önce, yazıya konu olan örneğin C# 
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3.0 içerisindeki geliştirilme şekline bakmakta yarar vardır. Nitekim ilk hedef Lambda ifadelerinin 

rolünü kavramaktır.(Bu seferki örnek Visual Studio 2008 üzerinde .Net Framework 3.5 seçilerek 
yapılmıştır.) 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace DotNet3Nokta5Deyken 

{ 

    enum Departman 

    { 

        BilgiIslem 

        ,Yazilim 

        ,Muhasebe 

        ,InsanKaynaklari 

        ,GenelMudurluk 

    } 

    class Personel // Bu sınıfta otomatik özellikler(Automatic Property) kullanılmıştır. 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Ad { get; set; } 

        public string Soyad { get; set; } 

        public Departman Bolumu { get; set; } 

        public double Maas { get; set; } 

        public DateTime GirisTarihi { get; set; } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return String.Format("{0} {1} {2} {3} {4} {5}", Id.ToString(), Ad, Soyad.ToUpper(), 

Bolumu.ToString(), Maas.ToString("C2"), GirisTarihi.ToShortDateString()); 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Object Initializers' dan faydalanılmıştır. 

            List<Personel> calisanlar = new List<Personel>() 

            { 

                new Personel(){Id=1000, Ad="Mayk", Soyad="Hemır", 
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Bolumu=Departman.BilgiIslem, Maas=1050, GirisTarihi=new DateTime(1979, 10, 1)}, 

                new Personel(){Id=1001, Ad="Büyük", Soyad="Başkan",Bolumu= 

Departman.GenelMudurluk,Maas= 53000,GirisTarihi= new DateTime(1989, 2, 3)}, 

                new Personel(){Id=1002, Ad="EmSi", Soyad="Hemmır", 

Bolumu=Departman.GenelMudurluk, Maas=13500, GirisTarihi=new DateTime(1990, 2, 4)}, 

                new Personel(){Id=1003, Ad="Tombul", Soyad="Raydır", 

Bolumu=Departman.InsanKaynaklari, Maas=2250, GirisTarihi=new DateTime(1994, 8, 5)}, 

                new Personel(){Id=1008, Ad="Şirine", Soyad="Şirin",Bolumu= Departman.BilgiIslem, 

Maas=900, GirisTarihi=new DateTime(1991, 3, 6)}, 

                new Personel(){Id=1006, Ad="Burak", Soyad="Selim", 

Bolumu=Departman.InsanKaynaklari,Maas= 2250, GirisTarihi=new DateTime(1976, 7, 3)}, 

                new Personel(){Id=1004, Ad="Osvaldo", Soyad="Nartayyo", 

Bolumu=Departman.Muhasebe, Maas=3500,GirisTarihi= new DateTime(1975, 6, 3)}, 

                new Personel(){Id=1005, Ad="Higuin", Soyad="Kim",Bolumu= Departman.Yazilim, 

Maas=1250,GirisTarihi= new DateTime(1974, 4, 2)}, 

                new Personel(){Id=1007, Ad="Karim", Soyad="Cabbar", Bolumu=Departman.Yazilim, 

Maas=750, GirisTarihi=new DateTime(1975, 2, 7)}, 

                new Personel(){Id=1011, Ad="Billl", Soyad="Geytis", Bolumu=Departman.Yazilim, 

Maas=650,GirisTarihi= new DateTime(1976, 3, 8)} 

            }; 

 

            // B ile başlayanlar 

            var AdiBIleBaslayanlar = calisanlar.FindAll((Personel p) => (p.Ad[0] == 'B')); 

 

            // Departmanı Yazilim olanlar (Burada type inference söz konusu) 

            var YazilimDepartmaniCalisanlari = calisanlar.FindAll(p => p.Bolumu == 

Departman.Yazilim); 

 

            //Giris yılı 1976 öncesi olanlar çekilirken başka bir metod çağırılıyor. 

            var GirisYili1976OncesiOlanlar = calisanlar.FindAll( 

                                                                            p =>{ 

                                                                                if (p.GirisTarihi.Year < 1976) 

                                                                                { 

                                                                                    PrimArttir(p); 

                                                                                    return true; 

                                                                                } 

                                                                                else 

                                                                                    return false; 

                                                                            } 

                                                                    ); 

 

            Listele<Personel>(AdiBIleBaslayanlar);         

            Listele<Personel>(YazilimDepartmaniCalisanlari); 

            Listele<Personel>(GirisYili1976OncesiOlanlar); 

        } 

 

        private static void PrimArttir(Personel p) 

        { 

            Console.WriteLine("\t"+p.Ad+" "+p.Soyad.ToUpper()+" için prim arttırım talebi"); 

        } 

     

        static void Listele<T>(IEnumerable<T> liste) 

        { 

            foreach (T t in liste) 

                Console.WriteLine(t.ToString()); 

            Console.WriteLine(""); 
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        } 

    } 

} 

Örnekte C# 3.0 ile birlikte gelen pek çok yenilik kullanılmaya çalışılmıştır. var anahtar kelimesi, 

koleksiyon ve Personel nesnelerininin başlatılması(object initialization), otomatik 

özellikler(automatic properties) gibi. Ancak yazımızda odaklanacağımız nokta => operatörü ve 

içerisinde yer aldığı ifadelerdir. Dikkat edilecek olursa FindAll metodlarının içerisinde kullanılan 

parametrelerde => operatörleri yer almaktadır. İlk metod çağrısı aşağıdaki gibidir. 

var AdiBIleBaslayanlar = calisanlar.FindAll((Personel p) => (p.Ad[0] == 'B')); 

Burada => operatörünün sol tarafında Personel tipinden bir değişken tanmı yer almaktadır. 

Operatörün sağ tarafında ise yine parantezler içerisinde p değişkeninin Ad özelliğinin ilk karakterine 

bakılmaktadır. Daha önceki örneklerden hatırlanacağı gibi FindAll metodu Predicate temsilcisini 

parametre olarak almaktadır. Bu temsilci geriye bool değer döndüren ve generic tipte parametre 

alan metodları taşıyabilemektedir. Bu sebepten Lambda operatörünün sağ tarafında yer alan kod 

parçasının bool tipinden bir değer döndürüyor olması şarttır. Predicate temsilcisinin işaret edeceği 

metodun alacağı parametre ise operatörün sol tarafında belirtilmektedir. Peki burada Lambda 

operatörü neyi sağlamaktadır? Nitekim aynı amaç için isimsiz metod(anonymous 

method) kullanımıda mümkündür. Hatta isimsiz metod kullanmadanda yapılabildiği görülmektedir. 

Ne farki fonksiyonel programlama ortamlarına bakıldığında bu tip ifadelerin yaygın bir şekilde ele 

alındığı görülmüştür. Bununla beraber => operatörü burada, temsilcinin örneklenmesi, işaret 

edeceği metoda parametre aktarılması, uygun tipte sonuç üreten bir kod bloğunun yazılması 
operasyonlarının tek bir ifade içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

İkinci kullanım şekli ilkinden biraz daha farklıdır. 

var YazilimDepartmaniCalisanlari = calisanlar.FindAll(p => p.Bolumu == 

Departman.Yazilim); 

Bu sefer dikkat çekici nokta => operatörünün sol ve sağ tarafındaki 

deyimlerde parantez kullanılmayışı değildir. Dikkat edilmesi gereken nokta operatörün sol 

tarafında sadecep yazılmasıdır. Oysaki bir önceki kullanım şeklinde temsilcinin işaret ettiği metoda 

aktarılacak olan parametrenin tipi açık bir şekilde belirtilmiştir. Burada tip tahmini(type 

inference) kavramı devreye girmektedir. Öyleki FindAll metodunun, List 

koleksiyonunun generic yapısına göre kullanacağı tipin Personel olma olasılığı muhtemeldir. Bu 

son derece doğaldır nitekim calisanlar değişkeni List<Personel> tipinden bir koleksiyonu 

taşımaktadır. Buna göre compiler, p değişkeninin Personel tipinden olacağını tahmin eder. Bu 

tahminin ne kadar tutarlı olduğu Visual Studio IDE' si içerisinde intellisense özelliği ile açık bir 
şekilde görülebilmektedir. 
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Görüldüğü gibi lambda operatörünün sağ tarafında p değişkeni kullanılmak istendikten sonra, 
tahmin edilen tipin üyeleri ekrana gelmektedir. 

Üçüncü kullanım şekli ise aşağıdaki gibidir. 

var GirisYili1976OncesiOlanlar = calisanlar.FindAll( 

                                                                            p =>{ 

                                                                                if (p.GirisTarihi.Year < 1976) 

                                                                                { 

                                                                                    PrimArttir(p); 

                                                                                    return true; 

                                                                                } 

                                                                                else 

                                                                                    return false; 

                                                                            } 

                                                                    ); 

Burada ise tek fark lambda operatörünün sağ tarafında yer alan deyimlerde normal kod 

bloklarınında geliştirilebiliyor olmasıdır. Bir başka deyişle Predicate temsilcisinin istediği 

şekilde bool değer döndürmek dışında, metod çağrısı gibi farklı deyimlerde yapılabilmektedir. 

Geliştirilen son örnek çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçların alındığı 

görülmektedir. 

 

Lambda operatörleri özellikle LINQ içerisinde yer alan genişletme metodlarında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bilindiği üzere LINQ sorgularının desteklenmesi 

içinEnumerable(System.Core.dll assembly' ı içerisinde yer alan System.Linq isim alanında yer 
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almaktadır) isimli static sınıf içerisine çok sayıda genişletme metodu(Extension 

Methods) dahil edilmiştir. Bu sınıfın en büyük özelliklerinden biriside içerisinde yer alan 

metodlarının IEnumerable<T> türevli tipleri genişletmesidir. Diğer taraftan söz konusu sınıf 

içerisinde çoğunlukla Func isimli generic temsilci kullanılmaktadır. Bu temsilcisinin farklı 

versiyonları aşağıdaki gibidir. 

delegate TResult Func<TResult>(T arg) 

delegate TResult Func<T, TResult>(T arg) 

delegate TResult Func<T1,T2, TResult>(T1 arg1, T2 arg2) 

delegate TResult Func<T1,T2,T3 TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3) 

delegate TResult Func<T1,T2,T3,T4, TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4) 

Func bir temsilci olduğu için, kullanılacağı her yerde lambda operatörleri ele alınabilir. Buna çok 

basit olarak aşağıdaki kod parçasını örnek gösterebiliriz. 

double sonuc = calisanlar 

                            .Where<Personel>(p => p.Bolumu == Departman.Yazilim) 

                                .Sum<Personel>(p => p.Maas); 

Console.WriteLine(sonuc.ToString("C2")); 

 

int sonuc2 = calisanlar.Aggregate(0,(toplam,p) => p.Maas>2000?toplam+=1:toplam); 

Console.WriteLine(sonuc2.ToString()); 

İlk kullanımda departmanı yazılım olan personelin maaşlarının toplamı bulunmuştur. İkinci 

kullanımda ise lambda operatörünün iki parametreyi birden temsilciye gönderdiği görülmektedir. 

Dikkat edilecek olursa operatörün sol tarafında toplam ve p isimli değişkenler 

tanımlanmaktadır.(Bu iki parametre bildirimi eğer parantezler içersinde yazılmassa derleme zamanı 

hatası alınır. Dolayısıyla lambda operatörünün sol tarafında birden fazla parametre olacaksa 

bunların parantezler içerisine alınması gerekmektedir.) Buradaki toplam değişkeni yine tahmin 

edilerek int tipinden belirlenmiştir. Bu tarz bir kullanım normaldir nitekim Func temsilcisinin bu 

şekilde iki parametre ile çalışan versiyonu mevcuttur. Buna göre Aggregate metodu, personelin 

maaşı 2000 YTL üzerinde olanlar var ise, toplam değişkeninin değerini 1 arttırarak geriye 

döndürmektedir. (Bu işlem için Sum metoduda kullanılabilir. Aggregate genişletme metodunun 

yazılmasının amacı Sum, Count, Max, Min, Avg gibi standart gruplama fonksiyonları dışındaki 
gereksinimlerin karşılanmasıdır.) 

Artık Lambda operatörünün kullanımı hakkında fikir sahibi olduğumuzu sanıyorum. Şimdi diğer 

noktalara değinmeye çalışalım. Söz gelimi lambda operatörünün yer aldığı 

ifadeler IL(Intermediate Language) tarafında nasıl yorumlanmaktadır? Bu noktada lambda 

operatörünün, isimsiz metod kullanımı ile aynı IL çıktısını verdiğini söyleyebiliriz. Örnek olarak 
aşağıdaki kod parçasını göz önüne alalım. 

using System; 

 

namespace LambdaVeCIL 

{ 

    delegate T IslemHandler<T>(T T1,T T2); 

 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            IslemHandler<double> hnd = (x, y) => x + y; 
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            IslemHandler<int> hnd2= 

                delegate(int a,int b){ 

                    return a + b;  

                }; 

        } 

    } 

} 

Yukarıdaki kod parçasında yer alan IslemHandler isimli generic temsilci tipi, T türünden 

iki parametre alan ve yine T türünden sonuç üreten metodları işaret edebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. hnd değişkeni oluşturulurken lambda ifadesinden, hnd2 oluşturulurkende isimsiz 

metoddan(anonymous method) yararlanılmıştır. Bu kodun IL çıktısına ildasm aracı ile 

bakıldığında ağaç yapısının aşağıdaki gibi olduğu görülür.(Ağaç yapısının kolay bir şekilde elde 
edilmesi için Dump TreeView seçeneğinden yararlanılmıştır.) 

 

Program içerisinde b__0 ve b__1 adları ile tanımlanmış iki adet metod olduğu görülmektedir. 

Tahmin edileceği üzere bu iki üye, lambda ifadesi ve isimsiz metod kullanımı sonrası oluşturulmuş 

metodlardır. Bir başka deyişle lambda operatörü kullanıldığında aynen isimsiz metodlarda olduğu 

gibi IL tarafında iş yapan metod oluşturulmaktadır. Bu metodlar derleyici tarafından oluşturulan 

gizli metodlardır. Compiler tarafından oluşturuldukları 

için CompilerGenerated niteliği(Attribute) ile imzalanmışlardır. 
Eğer Mainmetodunun IL çıktısına bakılırsa aşağıdaki kod parçalarının üretildiği görülür. 

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed 

{ 

    .entrypoint 

    // Code size 66 (0x42) 

    .maxstack 3 

    .locals init ([0] class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<float64> hnd,[1] class 

LambdaVeCIL.IslemHandler`1<int32> hnd2) 

    IL_0000: nop 

    IL_0001: ldsfld class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<float64> 

LambdaVeCIL.Program::'CS$<>9__CachedAnonymousMethodDelegate2' 

    IL_0006: brtrue.s IL_001b 

    IL_0008: ldnull 

    IL_0009: ldftn float64 LambdaVeCIL.Program::'<Main>b__0'(float64,float64) 
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    IL_000f: newobj instance void class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<float64>::.ctor(object, 

native int) 

    IL_0014: stsfld class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<float64> 

LambdaVeCIL.Program::'CS$<>9__CachedAnonymousMethodDelegate2' 

    IL_0019: br.s IL_001b 

    IL_001b: ldsfld class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<float64> 

LambdaVeCIL.Program::'CS$<>9__CachedAnonymousMethodDelegate2' 

    IL_0020: stloc.0 

    IL_0021: ldsfld class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<int32> 

LambdaVeCIL.Program::'CS$<>9__CachedAnonymousMethodDelegate3' 

    IL_0026: brtrue.s IL_003b 

    IL_0028: ldnull 

    IL_0029: ldftn int32 LambdaVeCIL.Program::'<Main>b__1'(int32,int32) 

    IL_002f: newobj instance void class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<int32>::.ctor(object,native 

int) 

    IL_0034: stsfld class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<int32> 

LambdaVeCIL.Program::'CS$<>9__CachedAnonymousMethodDelegate3' 

    IL_0039: br.s IL_003b 

    IL_003b: ldsfld class LambdaVeCIL.IslemHandler`1<int32> 

LambdaVeCIL.Program::'CS$<>9__CachedAnonymousMethodDelegate3' 

    IL_0040: stloc.1 

    IL_0041: ret 

} // end of method Program::Main 

Her ne kadar IL(Intermediate Language) tarafı karışık görünsede dikkat edilmesi gereken 

noktalar IL_0001 - IL_0020 aralığındaki yapının IL_0020 - IL_0040 arasındaki ile aynı 

olmasıdır. Söz edilen ilk aralıkta lambda ifadesinin kullanıldığı satıra ait üretimler yer almaktadır. 

İkinci parçada ise isimsiz metod kullanımına ait üretimler bulunmaktadır. Yazımızın asıl 

amacı IL tarafındaki üretimleri kavramak değildir ancak sonuç itibariyle lambda ifadeleri, isimsiz 
metodlar ile aynı IL çıktılarınınüretilmesini sağlamaktadır. 

Son olarak lambda ifadeleri kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı durumları göz önüne alalım. 

1 - Lambda ifadelerinde tanımlanan değişkenler diğer metodlar tarafından kullanılamazlar. Başka 

bir deyişle, değişkenlerin kapsamı lambda ifadesinin sınırlarıdır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu 

durum ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi ifade içerisinde tanımlanan d değişkenine kapsam 
dışından erişilememekte ve derleme zamanı hatası(Compile-Time Error) alınmaktadır. 

 

2 - Elbette lambda ifadesi dışında tanımlanmış olan bir değişkene, ifade içerisinden 

erişilebilmektedir. Söz gelimi aşağıdaki ekran çıktısındanda görüleceği gibi, ddeğişkeni lambda 
ifadesi dışında 10 olarak tanımlanmış ve metod çağrısından sonra 11 olarak değiştirilmiştir. 
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3 - Lambda ifadelerinin sol tarafında yer alan parametrelerde ref ve out anahtar kelimeleri 
kullanılamaz. 

Bu yazımızda lambda ifadelerinin genel kullanımı üzerinde durulmaya çalışmıştır. Lambda 

ifadelerinin getirdiği kolaylığı görmek amacıyla C# 1.0 tarafından C# 3.0 tarafına doğru ilerlenmeye 

çalışılmıştır. Lambda ifadeleri ile ilişkili bir diğer önemli konuda ifade ağaçlarıdır(Expression 

Trees). Bu konuyu ilerleyen yazılarımızda incelemeye çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin 
daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# 3.0: Derinlemesine Extension Method 

Kavramı ( 21.03.2008 ) - C# 3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bilindiği üzere Language INtegrated Query(LINQ) mimarisinin uygulanışında C# 3.0(Visual 

Basic 9.0) ile birlikte gelen yenilikler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yeniliklerin çoğu var 

olan .Net Framework 2.0 yapısını bozmadan genişletebilmek amacıyla 

tasarlanmıştır. Genişletme Metodları(Extension Methods) bu yeniliklerden sadece bir 

tanesidir.(Object Initializers, Anonymous Types, Partial Methods, var anahtar kelimesi, auto-

implemented property, => operatörü diğer C# 3.0 yenilikleri arasında sayılabilir) Söz konusu 

yeniliğin çıkış amacı genişletilemeyen tiplere yeni fonksiyonelliklerin eklenebilmesinin 

sağlanmasıdır. Öyleki bu sayede koleksiyonlar(Collections), DataTable, dizi(Array) gibi var 

olan CLR tipleri(Common Lanugage Runtime) üzerinde LINQ tarzı sorgu ifadelerinin 

yazılabilmesi olanaklı hale gelmiştir. 

 

Örneğin IEnumerable<T> arayüzüne(Interface) uygulanan genişletme 

metodları(Extension Methods) sayesinde T türünden koleksiyonlar üzerinde Sum, Count, 

Select, Average, OrderBy,Distinct gibi fonksiyonellikler uygulanabilmektedir. Bunun 

için System.Linq isim alanı(Namespace) altında Enumerable isimli static bir sınıf 

geliştirilmiş ve içerisine aşağıdaki sınıf diagramda(Class Diagram) bir kısmı görünen 

pek çok genişletme metodu ilave edilmiştir. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/LambdayiAnlamak.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bilindiği üzere SQL sorgularına benzeyen LINQ ifadeleri aslında arka planda metodlar yardımıyla 

işaret edilebilirler. Nitekim programatik ortamlar bu tarz bir yaklaşımı gerektirmektedir. Üstelik bu 

işlemler yapılırken var olan tiplerin içeriklerine müdahale edilmemekte, sadece ek fonksiyonellikler 

katılmaktadır. Bu nedenle genişletme metodları LINQ ifadelerinin kullanılabilmesinde önemli bir 

role sahiptir. Bu makalemizde genişletme metodlarını derinlemesine incelemeye çalışacak ve 
ayrıntılara bakıyor olacağız. 

 

Genişletme metodları var olan tiplere ek fonksiyonellikler kazandırılmasını sağlarken 

bunların orjinal yapısını asla bozmazlar. Tanımlandıkları programda, uygulandıkları tipin 

bir parçası olarak yaşar ama o tipin orjinalliğine etki etmeden ek işlevselliklerin 

kullanılabilmesini olanaklı kılarlar. 

Herşeyden önce nesne tabanlı programlama dillerinde(Object Oriented Programming 

Language), kalıtım(Inheritance) sayesinde var olan tiplerin(Type) genişletilmesi mümkündür. 

Ancak türetilmesine izin verilmeyen tiplerde mevcuttur. Söz gelimi sealed anahtar kelimesi ile 

imzalanmış olan tipler türetme tekniği yardımıyla genişletilemez. Üstelik .Net içerisinde bu şekilde 

tanımlanmış olan sayısız sınıf vardır. Örneğin String sınıfı sealed olarak imzalanmış bir sınıf 

olduğundan kendisinden türetme yapılmasına izin verilmemektedir. (Üstelik String parçalı bir 
sınıf(Partial Class)' da değildir.) 
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Bu nedenle bu sınıfa ek fonksiyonellikler ilave edilmesi mümkün değildir. Oysaki var 

olan .Net tiplerinin(yada kendi geliştirdiğimiz ama türetme yapılmasına izin verilmeyen 

tiplerin)yapısını bozmadan yeni fonksiyonelliklerin katılarak uygulamalar içerisinde ela alınması 

istendiği vakalar söz konusudur. Ki nesnelerin SQL tarzında sorgulanabilmeside buna bir örnek 

olarak verilebilir. Bu sebepten genişletme metodlarının önemi oldukça fazladır. 

 

Genişletme metodları(Extension 

Methods), değer(value) ve referans(reference) türleri 

ile arayüzlere(Interface) uygulanabilir. Değer türü olarak yapılar(struct) göz önüne 

alınabilir. Nitekim yapılar açıkça belirtilmesede kendilerinden türetilme yapılmasına izin 

vermemektedir. 

Genişletme metodları ele alınırken gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Genişletme 

metodları nesne yönelimli programlama jargonundaki kurallardan birisi değildir. Sadece .Net 

Framework mimarisine özgü bir kavramdır. Genişletme metodları bu anlamda bir tipin paylaşımlı 

fonksiyonları olarakda düşünülebilir. Hatta bu metodlar .Net Framework 3.5 öncesi sürümlerdeki 

tipler içinde uygulanabilirdir. Tabi öncelikli olarak genişletme metodlarının(Extension 

Methods) C# 3.0 içerisinde nasıl yazıldığına bakmata yarar vardır. Genişletme metodlarının 

yazılmasında üç basit kural vardır. Bu metodlar static bir sınıf içerisinde static olarak 

tanımlanmalı ve uygulanacakları tipi ilk parametrelerinde this anahtar kelimesi ile birlikte 

almalıdır.(Ki bunların bir takım sebepleri vardır) Örnek olarak ayrı bir sınıf kütüphanesi içerisinde 

geliştirilmiş olan aşağıdaki sınıfı göz önüne alabiliriz. 

 

Merkez isimli static sınıfın içeriği aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Drawing; 
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namespace Genisletmeler 

{ 

    /// <summary> 

    /// Genişletme fonksiyonelliklerini içeriri 

    /// </summary> 

    public static class Merkez 

    { 

        /// <summary> 

        /// Bir string içerisindeki tüm karakterlerin Ascii değerlerini ele alıp byte dizisi şeklinde geriye 

döndürür. Eğer string null veya empty ise exception döndürür. 

        /// </summary> 

        /// <param name="s">Byte değerleri döndürülecek string parametre</param> 

        /// <returns>Ascii değerleri</returns> 

        public static byte[] GetAscii(this string s) 

        { 

            if (String.IsNullOrEmpty(s)) 

                throw new Exception("String veri olmalıdır."); 

            byte[] result = new byte[s.Length]; 

            for (int i = 0; i < s.Length; i++) 

            { 

                result[i] = (byte)s[i]; 

            } 

            return result; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Int32 tipinden bir sayının faktöryelinin bulunmasını sağlar 

        /// </summary> 

        /// <param name="sayi">Faktöryel değeri hesap edilecek değişken</param> 

        /// <returns>Sayının faktöryeli</returns> 

        public static double Faktoryel(this Int32 sayi) 

        { 

            if (sayi == 0 

                || sayi == 1) 

                return 1; 

            else 

                return  sayi*Faktoryel(sayi-1); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// İki Point arasındaki uzaklığın pisagor teoremine göre hesap edilmesini sağlar. 

        /// </summary> 

        /// <param name="nokta1">Birinci nokta</param> 

        /// <param name="nokta2">İkinci nokta</param> 

        /// <returns>Mesafe</returns> 

        public static double Uzaklik(this Point nokta1,Point nokta2) 

        { 

            int xFarki = nokta1.X - nokta2.X; 

            int yFarki = nokta2.X - nokta2.Y; 

            return Math.Sqrt((xFarki * xFarki) + (yFarki * yFarki)); 

        }  

    } 

} 
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Merkez isimli static sınıf içerisinde 3 farklı metod yer almaktadır. Bu metodlardan 

GetAscii String sınıfına, Faktoryel Int32, Uzaklik ise Point yapılarına(Struct) uygulanmaktadır. 

GetAscii metodu yardımıyla string bir değişkenin karakterlerinin byte tipinden bir dizi olarak elde 

edilmesi sağlanmaktadır. Faktroyel metodu Int32 tipinden değişkenlere uygulanabilmekte olup, 

basit olarak sayının faktöryelini hesaplamaktadır. (Üstelik yinelemeli-Recursive bir metod olarak 

tasarlanmıştır. Buna göre genişletme metodlarınınrecursive formasyonda kullanılabileceği 

söylenebilir.) Uzaklik isimli metod ise diğerlerinden farklı olarak birde ek parametre almaktadır. 

Buna göre Point tipinden bir değişkenin başka bir Point ile arasındaki uzaklığın bulunabilmesi 

sağlanmaktadır. (Yani kabaca iki nokta arasındaki mesafenin pisagor teoremi çerçevesinde 

hesaplanması gerçekleştirilmeltedir.) Bir başka deyişle genişletme metodları(Extension 

Methods) uygulanacakları tipi belirten ilk parametreden sonra ek parametrelerde alabilmektedir. 

Söz konusu sınıfın özellikleCIL(Common Intermediate Language) tarafına nasıl aktarıldığını 

incelemeden önce kullanımına bakılabilir. Bu amaçla Merkez isimli static sınıfı 

içerenkütüphaneyi(Class Library) referans eden basit bir Console uygulaması geliştirilip 
aşağıdaki kodlar test amacıyla kullanılabilir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using Genisletmeler; 

using System.Drawing; 

 

namespace DerinlemesinExtensionMethods 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // String sınıfı sealed olarak imzalanmıştır bu nedenle kendisinden türetme yapılıp ek 

fonksiyonellikler katılamaz. 

            string ad = "Burak Selim"; 

            byte[] asciiDegerleri=ad.GetAscii(); 

            foreach(byte b in asciiDegerleri) 

                Console.Write(b.ToString()+" "); 

     

            // Int32 bir struct' tır. Struct' lar açıkça belirtilmesede sealed' dır. Yani kendilerinden 

türetme yapılamaz. Ancak genişletme metodları yardımıyla bunlar ek fonksiyonellikler     katılabilir. 

            int sayi = 3; 

            Console.WriteLine(sayi.Faktoryel()); 

 

            // Point .Net Framework içerisinde System.Drawing isim alanında tanımlanmış olan struct 

tipidir. Kendisinden türetme yapılamaz. Ancak extension method sayesinde Uzaklik isimli bir 

metoda sahip olabilir 

            Point pn = new Point(10, 20); 

            Console.WriteLine("İki Nokta Arası Uzaklık {0}",pn.Uzaklik(new Point(20, 

30)).ToString()); 

        } 

    } 

} 

Uygulama test edildiğinde aşağıdakine benzer sonuçlar ile karşılaşılır. 
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Görüldüğü gibi string, int ve Point tipinden değişkenler üzerinden yeni fonksiyonellikler 

kullanılabilmektedir. Peki bu sistem alt tarafta nasıl yürümektedir? Sonuç itibariyle var olan bir CLR 

tipinin(Common Language Type) bozulmadan genişletilebilmesinin ancak çalışma zamanı 

motoru(Runtime Engine) tarafından önemli olduğu ortadadır. Hatta dikkat edileceği 

üzere Visual Studio geliştirme ortamı, eklenen genişletme metodlarını intellisense özelliğinde 
aynen aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi gösterebilmektedir. 

 

Çalışma zamanında bazı bilgilere bakılması söz konusu ise eğer, niteliklerden(Attribute) 

yararlanılmaktadır. Bilindiği üzere nitelikler yardımıyla çalışma zamanına ekstra metadata bilgileri 

aktarılabilmektedir. Bu sebepten genişletme metodlarında da başrol oyuncusu 

olarak System.Core.dll assembly' ında System.Runtime.CompilerServices isim 

alanı(Namespace) altında bulunan Extension isimli bir nitelik(Attribute) görev almaktadır. Bu 

her ne kadar kod tarafında sadece Visual Basic 9.0 ile görülsede, IL tarafında rahat bir şekilde 

tespit edilebilmektedir. 

 

Yukarıdaki IL görüntüsündende dikkat edileceği üzere GetAscii isimli 

metod ExtensionAttribute niteliği ile imzalanmıştır. Bu son derece anlamlıdır nitekim 

hem compiler hemdeçalışma zamanı(Runtime) için, takip eden metodun, ilk parametre ile 

belirtilen tip için bir genişletme olduğu belirtilmektedir. Bir başka deyişle söz konusu nitelik 

derleyiciye veya çalışma zamanına, ilk parametredeki tip için bazı ek bilgiler gönderir ve yeni 

fonksiyonelliği kazanmasını sağlar. Buraya kadar genişletme metodlarının ne olduğundan ve nasıl 
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uygulandığından bahsetmeye çalıştık. Genişletme metodları ile ilişkili dikkat edilmesi gereken bazı 

noktalar da vardır. Dilerseniz yazımızın ilerleyen kısımlarında bu konulara değinelim. 

1 - Genişletme metodları aşırı yüklenebilirler(Overloading) 

Metodlar aynı isim altında birden fazla kez yazılabilirler(Buna şu an için verilebilecek en güzel 

örneklerden birisi WriteLine metodudur. Dikkat edileceği üzere bu metodun 19 farklı versiyonu 

bulunmaktadır.) Bu kısaca metodun aşırı yüklenmesi(Method Overloading) olarak 

adlandırılmaktadır. Metodun aşırı yüklenmesi sırasındaki önemli kriter, parametre tipleri ve 

sayılarının belirlediği imzalardır(Method Signature). Çok doğal olarak genişletme metodlarıda 

aşırı yüklenebilirler. Söz gelimi Merkez sınıfı içerisinde iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için 
tasarlanmış olan Uzaklik metodunun farklı bir versiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir. 

/// <summary> 

/// İki Point arasındaki uzaklığın pisagor teoremine göre hesap edilmesini sağlar 

/// </summary> 

/// <param name="nokta1">Metodun uygulanacağı Point tipinden değişken</param> 

/// <param name="x2">X2 Değeri</param> 

/// <param name="y2">Y2 Değeri</param> 

/// <returns>Mesafe</returns> 

public static double Uzaklik(this Point nokta1, int x2, int y2) 

{ 

    int xFarki = nokta1.X - x2; 

    int yFarki = nokta1.Y - y2; 

    return Math.Sqrt((xFarki * xFarki) + (yFarki * yFarki)); 

} 

Bu versiyon diğerinden farklı olarak Point tipinden ikinci bir parametre almak yerine int tipinden 

iki ayrı parametre kullanmaktadır. Burada metodların hem parametre sayıları hemde tipleri 

farklılaşmayı sağlamaktadır. Merkez sınıfı bu haliyle örnek uygulamada kullanıldığında aşağıdaki 
ekran görüntüsünden de izlenebileceği gibi iki farklı Uzaklik metodunun çağırılabileceği görülür. 

 

Burada akla hemen şu soru gelebilir. Merkez sınıfının haricinde başka bir static sınıf 

içerisinde, Point tipi için Uzaklik metodunun aşırı yüklenmiş başka bir versiyonu yazılabilir mi? Eğer 

yazılırsa söz konusu uygulamada bu versiyon kullanılabilir mi? Bu sorulara cevap verebilmek için 

Console uygulaması içerisinde aşağıdaki gibi bir static sınıf tanımlaması yapıldığını varsayalım. 

static class Genisletme 

{ 

    public static double Uzaklik(this Point nokta1, double x2, double y2) 

    { 

        double xFarki = nokta1.X - x2; 

        double yFarki = nokta1.Y - y2; 

        return Math.Sqrt((xFarki * xFarki) + (yFarki * yFarki)); 

    } 
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} 

Merkez sınıfı Genisletmeler isim alanı altında ve üstelik farklı assembly içerisinde yer 

almaktadır. Genisletme isimli sınıf 

ise DerinlemesineExtensionMethods isimli Consoleuygulaması içerisinde tanımlanmıştır. Bu 

durumda Main metodu içerisinde Point tipinden bir değişken kullanılmak istendiğinde Uzaklik 
isimli fonksiyonun 3 farklı versiyonuna ulaşılabildiği görülecektir. 

 

Bir başka deyişle farklı static sınıflar içerisindede olsalar genişletme metodları aşırı yüklenebilirler. 

2 - CLR Tipi(Common Language Runtime Type) içerisinde tanımlı olan bir fonksiyonun 

aynısı extension method olarak yazılıp, örnek(Instance) tipe ait metod 
ezilebilir(Override) mi? 

Bu bir anlamda orjinal CLR tiplerinin güvenliği ile ilişkilide bir konudur. Nitekim türetilmesine izin 

verilmeyen tiplerin asıl tasarım amaçlarından biriside içeriklerinin değiştirilmesinin engellenmesidir. 

Bu anlamda sealed olarak işaretlenmiş tiplerin aslında genişletme metodları yardımıyla ek 

fonksiyonelliklere sahip olabilmesi ve hatta aşırı yükleme yapılabilmesi orjinal tipte tanımlı 

metodların ezilip ezilemeyeceği vakasını ortaya çıkarmaktadır. Bu durumu analiz etmek için basit 

olarak String tipinde tanımlı olan bir metodun aynısını extension method olacak şekilde 

tanımlamaya çalışabiliriz. 

public static string Insert(this string s,int siraNo, string metin) 

{  

    Console.WriteLine("Extension Method"); 

    return metin; 

} 

Burada String sınıfının Insert metodunun aynısı extension metod olarak yazılmaya 

çalışılmaktadır. Uygulama derlendiğinde herhangibir hata mesajı alınmaz. Ancak string bir değişken 

üzerinden Insert metodu çağırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi orjinal versiyonun 
kullanılabileceği görülür. 

 

Buna göre derleyici açısından nesne örneği(Object Instance) metodunun daha öncelikli olduğu 

ortadadır. Bir başka deyişle genişletme metodları yardımıyla orjinal nesne örneğine ait metodlar 

ezilemezler. 

3 - Bir tip içerisinde tanımlı özellik yada alan ile aynı isimde bir extension metod 
tanımlanırsa. 

Bu durumu analiz edebilmek için aşağıdaki kod parçası göz önüne alınabilir. 
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sealed class Materyal 

{ 

    public int Katsayi; 

} 

static class Genisletme 

{ 

    public static void Katsayi(this Materyal mtr) 

    { 

        Console.WriteLine("Genişletme metodu"); 

    } 

} 

Burada tanımlanan Materyal isim sınıf sealed olarak imzalanmıştır ve 

içerisinde int tipinden Katsayi isimli bir alan(Field) içermektedir. Bu tip bir sınıfın başka 

bir nesne kullanıcısı(Object User) tarafından genişletilmek istendiği bir durumda, bilinçsiz 

olarak aynı isme sahip genişletme metodları eklenebilir. Bunu sembolize eden Genisletme sınıfı 

kendi içerisinde, Materyal sınıfındaki alanla aynı adda olan Katsayi isimli bir metod içermektedir. Ne 

varki kod tarafında Materyal sınıfına ait bir örnek oluşturulduğunda, Katsayi genişletme metoduna 
erişilemediği açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Dikkat edilecek olursa sadece Katsayi isimli nesne alanı(Field) görünmektedir. Fakat burada 

oldukça enteresan bir durumda söz konusudur. Eğer kodda ısrar edilir ve Katsayi genişletme 

metodu kullanılmak istenirse derleme zamanı hatası alınmadığı görülür. Hatta kod yürütüldüğünde, 

genişletme metodunun çalıştığı görülecektir. Bu durum aslında genişletme metodlarının 

isimlendirilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. 

4 - Extension metodlar dilden bağımsızdır. 

Genişletme metodları daha öncedende bahsedildiği gibi CIL(Common Intermediate 

Language) tarafında Extension niteliği ile imzalanırlar. Bu sebepten dolayıda .Net destekli diller 

tarafından kullanılabilirler. Söz gelimi C# kodlaması ile geliştirilmiş genişletme metodları, Visual 

Basic ile yazılmakta olan bir proje içerisinde kullanılabilir. Elbette tam tersi durumda geçerlidir. 

Konuyu daha kolay analiz etmek için Merkez isimli sınıfı içeren C# tabanlı kütüphaneyi basit 
bir Visual Basic Console uygulamasında aşağıdaki gibi deneyebiliriz. 

Imports Genisletmeler 

Imports System.Drawing 

 

Module Module1 

 

    Sub Main() 

 

        Dim str As String = "Burak Selim Şenyurt" 

        Dim dizi As Byte() = str.GetAscii() 

        For i As Int32 = 0 To dizi.Length - 1 

            Console.Write(dizi(i).ToString() + " ") 
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        Next 

 

        Console.WriteLine() 

     

        Dim sayi As Integer = 4 

        Console.WriteLine(sayi.Faktoryel().ToString()) 

     

        Dim nokta1 As New Point(3, 4) 

        Console.WriteLine(nokta1.Uzaklik(6, 8).ToString()) 

 

    End Sub 

 

End Module 

Visual Basic tarafında kod yazıyor olsakta, Visual Studio arabiriminin intellisense özelliği C# ile 

yazılmış genişletme metodlarını gösterecektir. Sonuç itibariyle burada yapılan farklı 

bir assembly içerisinde tip ve üyelerine erişmektir. 

 

Elbetteki kodun çalışabilmesi için C# kütüpanesinin Visual Basic tabanlı projeye referans edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bu işlemin ardından uygulama çalıştırılırsa genişletme metodlarının başarılı bir şekilde çalıştığı 
görülür. 
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5 - Object tipinin genişletilmesi. 

Object tipide genişletme metodlarına sahip olabilir. .Net Framework içerisinde yer alan tipler 

object türevli olduklarından çok doğal olarak tanımlanan genişletme metodlarını kullanabilirler. Bu 

durumu test edebilmek için sembolik olarak aşağıdaki genişletme metodunu eklediğimizi 
düşünelim. 

public static string GetTypeName(this object obj) 

{ 

    return obj.GetType().Name; 

} 

Metod basitçe herhangibir nesnenin tip adını döndürmektedir. Metodun uygulanışına bakıldığında 

ise herhangibir tipteki değişkenden sonra çağırılabildiği görülecektir. 

 

Aşağıda, örnek bir kod parçası kullanımı ve çalışma zamanı çıktısı yer almaktadır. 

int puan = 51; 

Console.WriteLine(puan.GetTypeName()); 

 

Point nokta3 = new Point(3, 4); 

Console.WriteLine(nokta3.GetTypeName()); 

 

string firmaAdi = "FreeLancer"; 

Console.WriteLine(firmaAdi.GetTypeName()); 

 

 

Visual Basic 9.0' da özellikle Object tipinden bir değişkene atama yapıldığında, 

genişletme metodlarını çağırmak çalışma zamanı istisnasına(Run Time 

Exception) neden olmaktadır. 
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Dim obj As Object = 3.14F 

Console.WriteLine(obj.GetTypeName()) 

Bu kullanım çalışma zamanında MissingMemberException istisnasının(Exception) 

fırlatılmasına neden olmaktadır. Sorun Object tipinin Late-Bound olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun çözmek için type inference kavramından(C# karşılığı var 
anahtar kelimesi) yararlanılabilir. (Dim obj=3.14F) 

Ne varki bu durum C# tarafında geçerli değildir. Bu nedenle C# tarafında aşağıdaki kod 
parçası sorunsuz olarak çalışmaktadır. 

Object obj = 3.14f; 

Console.WriteLine(obj.GetTypeName()); 

Object tipi için genişletme metodları var anahtar kelimesi ile birliktede kullanılabilirler. Aşağıdaki 

kod parçası bu durumu göstermektedir. Bu kod içerisinde var anahtar kelimesi ile tanımlanan 

nesne isimli değişken eşitliğin sol tarafı göz önüne alındığında float(Single yapısı-

struct) tipindendir. Bu sebepten nesne üzerinden çağırılanGetTypeName isimli genişletme 
metodu geriye Single değerini döndürecektir. 

var nesne = 3.14f; 

Console.WriteLine(nesne.GetTypeName()); 

6 - .Net Framework 2.0 hedefli bir uygulama içerisinde extension metodlar kullanılabilir 

mi? 

Extension niteliği System.Core.dll assembly' içerisinde tanımlanmıştır 

ve System.Runtime.CompilerServices isim alanında bulunmaktadır. System.Core.dll' i .Net 

Framework 3.5 ile gelmekte olsada .Net Framework 2.0 motorunu kullanarak çalışmaktadır. Bu 

noktada .Net 2.0 ile geliştirilmiş bir uygulamada extension metod kullanımı söz konusu olabilir mi? 

Akla ilk gelen yöntem System.Core.dll assembly' ının ilgili projeye referans edilmesidir. 

Ancak Visual Studio 2008 içerisinde bu denendiğinde .Net 2.0 tabanlı projeye söz konusu 

referansların eklenemediği görülecektir. 

 

Browse seçeneği ile ekleme yapılmaya çalışılsada durum değişmeyecektir. Ancak izlenecek basit bir 

yol ile .Net 2.0 tabanlı projede extension metod kullanımı sağlanabilir. Bunun için 

uyulamada System.Runtime.CompilerServices isimli bir namespace tanımlanır ve 
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içerisine Extension isimli bir attribute sınıfı eklenir. Bu işlemin ardından extension metod 

yazılabildiği hatta kullanılabildiği görülecektir. Durumu daha iyi analiz etmek amacıyla .Net 
2.0 tabanlı bir Console uygulamasına ait aşağıdaki kod parçası göz önüne alınabilir. 

using System; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

 

// 1nci : İlk olarak System.Runtime.CompilerServices adlı isim alanı içerisinde ExtensionAttribute 

isimli bir nitelik tanımlanır 

namespace System.Runtime.CompilerServices 

{ 

    // 2nci: Nitelik assembly, sınıf ve metod seviyesinde uygulanabilir. Bir kere kullanılabilir. 

    [AttributeUsage(AttributeTargets.Assembly| AttributeTargets.Class| 

AttributeTargets.Method,AllowMultiple=false,Inherited=false)] 

    public class ExtensionAttribute : 

        Attribute 

    { 

    } 

} 

namespace DerinlemesineExtensionMethods2 

{ 

    static class ExtensionMethods 

    {  

        // Eğer ExtensionAttribute tanımlanmazsa this keyword kullanımı için derleme zamanı hatası 

alınacaktır. 

        public static string GetTypeName(this object obj) 

        { 

            return obj.GetType().Name; 

        }     

        public static double Faktoryel(this Int32 sayi) 

        { 

            if (sayi == 0 

                || sayi == 1) 

                return 1; 

            else 

                return sayi * Faktoryel(sayi - 1); 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int puan = 12; 

            Console.WriteLine(puan.GetTypeName()); // Extension metod kullanımı 

         

            int sayi = 4; 

            Console.WriteLine(sayi.Faktoryel().ToString()); 

        } 

    } 

} 

Uygulama çalıştırıldığında genişletme metodlarının işe yaradığı görülebilir. 
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Tabi bu vaka Visual Studio 2008 üzerinde .Net 2.0 tabanlı bir proje şablonu için 

gerçeklenmektedir. Nitekim derleme aşamasında sadece C# 3.0 derleyicisi genişletme 

metodunu değerlendirebilmektedir. Bir başka deyişle Visual Studio 2005 ortamında 

aynı örnek çalıştırılamayacaktır. 

7 - Arayüzlere genişletme metodları eklenebilir. 

LINQ(LanguageINtegratedQuery) mimarisinin temelinde yatan genişletme metodlarının 

çoğu arayüzlere(Interface) uygulanmaktadır. Böylece, genişletme metodlarının uygulandığı 

arayüz tiplerinden türeyen türlerin tamamı, söz konusu ek fonksiyonellikleri kullanabilir duruma 

gelmektedir. Bu gerçektende önemli bir yetenektir. Çok doğal olarak geliştirici tarafından yazılmış 

olan yada Framework içerisinde yer alan arayüz tiplerine genişletme metodları eklenebilir. 
Aşağıdaki örnek kod parçasında bu duruma örnek olacak bir metod içeriği yer almaktadır. 

public static IEnumerable<string> HaricindeKalanlar(this IEnumerable<string> 

koleksiyon,string aranan)  

{ 

    foreach (string s in koleksiyon) 

    { 

        if (s != aranan) 

            yield return s; 

    } 

} 

HaricindeKalanlar isimli genişletme metodu, IEnumerable<string> tipinden 

türeyen generic koleksiyonlara uygulanabilmektedir. Görevi parametre olarak verilen string değer 

dışında kalan elemanları tespit ederek yeni bir IEnumerable<string> tipi içerisinde geriye 

döndürmektedir.(İşlerin kolaylaştırılmasında .Net 2.0 ile birlikte gelen yield anahtar kelimesinin 

önemli bir rolü vardır.) Buna göre IEnumerable<string> arayüzünden türeyen her 

tip, HaricindeKalanlar isimli genişletme metodunu kullanabilmektedir. Söz gelimi aşağıdaki kod 
parçasında List<string>, Stack<string>, Queue<string> tiplerine uygulanmaktadır. 

List<string> isimler = new List<string> { "Burak", "Ahmet", "Mehmet",  "Mehmet", "Ahmet", 

"Özgür", "Emrah", "Bülent" }; 

Stack<string> isimler2 = new Stack<string>(isimler); 

Queue<string> isimler3 = new Queue<string>(isimler); 

 

var sonuc1=isimler.HaricindeKalanlar("Ahmet"); 

var sonuc2 = isimler3.HaricindeKalanlar("Ahmet"); 

var sonuc3 = isimler.HaricindeKalanlar("Mehmet"); 

Çalışma zamanında örneğin sonuc3 değişkeninin içeriği aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi 

olacaktır. Dikkat edileceği üzere Mehmet ismi dışında kalanlar elde edilmektedir. 
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Buraya kadar bahsedilenler kısaca değerlendirilirse, genişletme metodlarının aşağıdaki avantajları 
sağladığından bahsedilebilir. 

 Var olan tiplere(Types) yeni fonksiyonellikerin eklenebilmesi sağlanır. Öyleki yazılmış olan 

uygulamaların çalışma sistemini bozmadan yeni fonksiyonellikler katarak genişlemelerine 

yardımcı olur. 
 Tiplere yeni fonksiyonellikler eklenirken orjinal içeriklerine müdahale edilmesine gerek 

kalmaz. 
 Özellikle kaynak koda(Source Code) erişilemediği durumlarda ek işlevselliklerin 

katılabilmesinde önemli rol oynar. 
 Tipleri türeterek genişletmek mümkündür, ancak türetilmelerine izin verilmeyen(Sealed 

Types) tipler söz konusu olduğunda çözüm genişletme metodlarıdır. 

Yinede genişletme metodlarının nesne yönelimli programlama modeli nosyonunun bir parçası 

olmadığını düşünmekte yarar vardır. Öyleki nesne yönelimli programlama nosyonu göz önüne 

alındığında, tip genişletmesi aslında türetme ile gerçeklenmektedir. Böylece geldik bir makalemizin 

daha sonuna. Bu makalemizde kısaca genişletme metodlarını(Extension Methods) derinlemesine 
incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Visual Studio 2008 ile Gelen Yenilikler ( 

14.03.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yazılım dünyası çeşitli ürün gruplarını ve bunların üretimini içeren materyaller içermektedir. Son 

kullanıcıya(End User) veya geliştiricilere(Developers) yönelik olarak tasarlanan ürünlerin 

yazılmasında çeşitli program geliştirme arabirimleri kullanılmaktadır. Belkide bunlardan en popüler 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DerinlemesinExtensionMethods.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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olanları Microsoft tarafından üretilen Visual Studioailesidir. Visual Studio.Net ile başlayan 

serüvende kısa bir süre öncede Visual Studio 2008 sürümü son haliyle yayınlanmıştır. Yeni sürüm 

özellikle .Net Framework 2.0, 3.0 ve 3.5 için ortak ve tek bir geliştirme ortamı sunmasıyla 

hemen dikkati çekmektedir. Bu ve benzer özelliklerin yanında Windows Communication 

Foundation çözümleri içinde ek bir takım yenilikleri gelmektedir. 

Göze çarpan yeniliklerden ilki WcfSvcHost.exe ve WcfTestClient.exe isimli yardımcı 

uygulamalardır. Visual Studio 2008 kurulumundan sonra C:\Program Files\Microsoft Visual 

Studio 9.0\Common7\IDE klasörü altına eklenen bu programlar sayesinde 

herhangibir WCF servis kütüphanesi(WCF Service Library) Host ve istemci uygulamalara 

ihtiyaç duyulmadan test edilebilir. Genellikle bir servis kütüphanesi geliştirilirken ve test edilirken 

ekstra çaba sarfederek basit bir Host uygulama ve istemci(Client) yazılması gerekmektedir. 

Ancak Visual Studio 2008ile gelen yardımcı araçlar sayesinde buna gerek kalmadan basit testler 

yapılabilmektedir. Üstelik VS 2008 ile geliştirilen WCF servis kütüphaneleri, IDE 

içerisinden Start(F5 veya Ctrl+F5-Start Without Debugging) edildiklerinde otomatik 

olarak WcfSvcHost.exe ve WcfTestClient.exe araçları devreye girmektedir. Bir başka deyişle 

yazılan WCF servis kütüphaneleri anında çalıştırılıp test edilebilir. Söz konusu araçları komut 

satırındanda çalıştırmak ve kullanmak mümkündür. Yazıda ilk olarak bu araçlar tanınmaya 

çalışılacaktır. Elbette test amacıyla bir WCF servis kütüphanesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla VS 
2008 ortamında içerikleri aşağıdaki gibi olan tipler geliştirilerek işe başlanabilir. 

 

Servis sözleşmesinin içeriği; 

[ServiceContract] 

interface IAdventureSrv 

{ 

    [OperationContract] 

    Urun UrunBul(int id); 
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    [OperationContract] 

    double Topla(double[] sayilar); 

} 

Sözleşmeyi uygulayan sınıfın içeriği; 

class AdventureSrv 

        :IAdventureSrv 

{ 

    #region INorthwindSrv Members 

 

    public Urun UrunBul(int id) 

    { 

        Urun urn = null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Name,ListPrice From Production.Product 

Where ProductId=@PrdId", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@PrdId", id); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            if (reader.Read()) 

                // C# 3.0 Object Initializers kullanılarak Urun nesnesi örneklenmektedir. 

                urn = new Urun()  

                { 

                    Ad=reader["Name"].ToString() 

                    ,Fiyat=Convert.ToDouble(reader["ListPrice"]) 

                }; 

            reader.Close(); 

        } 

        return urn; 

    } 

 

    public double Topla(double[] sayilar) 

    { 

        return sayilar.Sum<double>(s => s); //C# 3.0 Extension Methods kavramı 

kullanılmıştır. 

    } 

 

    #endregion 

} 

Urun sınıfının içeriği; 

[DataContract] 

class Urun 

{ 

    [DataMember] 

    public string Ad; 

     

    [DataMember] 

    public double Fiyat; 

} 
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Servis sözleşmesi(Service Contract) basit olarak iki adet metod içermektedir. UrunBul isimli 

metod aynı zamanda Urun isimli sınıfa ait nesne örneği döndürmektedir. Diğer taraftan Urun 

sınıfı veri sözleşmesi(Data Contract) şeklinde tanımlanmıştır. Diğer taraftan metodun 

parmametrik yapısının test araçlarındaki kullanımını daha kolay irdelemek için Topla isimli 

fonksiyon, double tipinden bir dizi ile çalışmaktadır. Kod içerisinde Urun sınıfına ait nesne 

örneklenirken C# 3.0 Object Initializers tekniği kullanılmaktadır. Topla metoduna 

gelen double tipinden dizinin içerisindeki sayıların toplamını bulmak içinse Sum<T> metodu(C# 

3.0 Extension Methods) ele alınmaktadır. Geliştirilen servis kütüphanesinin 

özellikle WcfSvcHost için önemli olan kısmı konfigurasyon bilgileridir. Nitekim WcfSvcHost.exe 

uygulaması kod bazlı Host ayarlama işlemlerini ele alamaz. Bir başka deyişle test için kütüphanenin 

mutlaka config dosyasının yazılmış olması gerekir. İstemci tarafının, servis 

üzerinden Host edilecek tiplere ait servis metadata bilgilerini çekebilmek için MEX(Metadata 

Exchange) EndPoint tanımlanması yapılmamasında da yarar vardır. Bunlara göre örnek olarak 
bir config içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="MexBehavior" name="AdventureSrv"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:45001/AdventureSrv" 

binding="netTcpBinding" name="AdvTcpEndPoint" contract="IAdventureSrv" /> 

                <endpoint address="http://localhost:45002/AdventureSrv" 

binding="wsHttpBinding" name="AdvWsHttpEndPoint" contract="IAdventureSrv" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="http://localhost:45000/" /> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="MexBehavior" > 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Konfigurasyon dosyasındanda görüldüğü gibi servis 

kütüphanesi Tcp(NetTcpBinding) ve WsHttp(WsHttpBinding) bazlı iki 

farklı EndPoint sunmaktadır. Bununla birliktehttp://localhost:45000 adresi 

üzerinden Metadata yayınlamasıda yapılmaktadır. Metadata bilgisinin çekilebiliyor olması, 
istemciler için gerekli olan Proxy sınıfının üretilmesinde önemli bir yere sahiptir. 

WcfSvcHost aracının kullanım amacı bir servis kütüphanesinde tanımlanan 

hizmetlerin Host edilmesini sağlayacak otomatik bir Windows uygulamasını başlatmaktır. Bu 

uygulama çalıştırıldığında, parametre olarak verilen servis kütüphanesi ve konfigurasyon dosyasını 

kullanarak Host işlemini gerçekleştirir. Aynı zamanda konfigurasyon dosyasında 

tanımlanan EndPoint noktalarında tanımlanan servis sözleşmelerine(Service Contract) ait 

metadata bilgilerinin yayınlanmasınıda sağlayabilir. Basit olarak yukarıdaki örnek kütüphaneyi Host 
etmek üzere WcfSvcHost aracı komut satırından aşağıdaki gibi kullanılabilir. 



www.bsenyurt.com Page 422 
 

WcfSvcHost /service:GenelIslemler.dll /config:GenelIslemler.dll.config 

 

Service ile tanımlanan parametreden sonra servis kütüphanesi ismi 

verilmektedir. Config parametresinde ise konfigurasyon dosyası işaret edilir. Bu işlemin ardından 
WcfSvcHost uygulamasının Tray Icon' a atıldığı görülür. 

 

Bir başka deyişle WcfSvcHost uygulaması arka planda Exit seçeneği ile çıkılana kadar çalışmaya 

ve servisleri yayınlamaya devam edecektir.(Close seçeneği yada X işareti 

kullanıldığında WcfSvcHost uygulaması Tray Icon olarak çalışmaya devam 
etmektedir.) WcfSvcHost uygulamasının çalışma zamanındaki görüntüsü ise aşağıdaki gibidir. 

 

Dikkat edileceği üzere yayınlanan servisin adı, durumu ve Metadata içeriğinin alınabileceği URL 

adresi bilgileride gösterilmektedir. Servis uygulaması başarılı bir şekilde çalıştırıldıktan sonra 

istenirse WcfTestClient aracı yardımıyla istemcilerin denenmesine 

başlanabilir. WcfTestClient aracı aldığı parametrelere göre bir Windows uygulaması başlatır ve 

servisten aldığı metadata bilgilerine göre kullanılabilecek hizmetleri ve metodları gösterir. En basit 

kullanımında servis kütüphanesinde belirtilen base address bilgisi aşağıdaki gibi parametre olarak 
belirtilir. 

WcfTestClient http://localhost:45000/ 
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Bu işlemin arkasından WcfTestClient aracı bir Windows uygulaması çalıştıracak ve parametre 

olarak verilen adresin metadata bilgisinide kullanarak, çağırılabilecek hizmet noktalarını 

listeleyecektir. Arabirimde servis ile ilişkili metodlara çift tıklanarak çalıştırılmaları ve sonuçlarının 

görülmesi de sağlanabilir. Söz gelimi UrunBul isimli metod 1değeri ile çalıştırıldığında aşağıdaki 

sonuçlar elde edilir. 

 

Invoke düğmesine basılması ile birlikte UrunBul metoduna bir çağrı gerçekleştirilir. Bu çağrının 

sonucunda elde edilen Urun nesne örneği ve veri içeriği Responsesekmesinde görülmektedir. 

Burada talep(Request) ve cevap(Response) paketlerinin içeriklerinin XML tarafındaki 

hallerinede bakılabilir. Bunun için XML sekmesine geçilmesi yeterlidir. Bu durumda aşağıdaki çıktı 

elde edilir. (Bu XML içeriklerinin daha önceden belirtilen paketlerin istemci tarafından manuel olarak 

hazırlanarak gönderilmesinde oldukça işe yarayacağı da göz önüne alınmalıdır.) 
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Servis tarafında yer alan metodlardan Topla fonksiyonu parametre olarak double tipinden bir dizi 

almaktadır. Bu tip bir metodun WcfTestClient aracı ile çalıştırılması esnasında öncelikli olarak kaç 

adet değer gönderileceği(bir başka deyişle dizinin boyutu) belirlenir. Daha sonra ise değişken 
değerleri girilir ve fonksiyon çağırılır. Bu durum aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi örneklenebilir. 
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WcfTestClient aracının kullanımı sırasında eğer Host uygulama (WcfSvcHost) çalışmıyor yada 

herhangibir nedenle servislere ait metadata bilgileri çekilemiyorsa çalışma zamanı 

istisnası(Runtime Exception) alınır. Örnekte WcfSvcHost uygulaması kapalıyken WcfTestClient 
çalıştırılmak istenmiş ve sonuç olarak aşağıdakine benzer bir hata ekranı alınmıştır. 
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WcfSvcHost uygulamasının parametrik yapısı kullanılarak istenirse aynı 

anda WcfTestClient uygulamasınında çalıştırılması sağlanabilir ki Visual Studio 2008 ortamının 

servis kütüphanesinin çalıştırılması sonrası gerçekleştirilen işlemde budur. Bunun 
için WcfSvcHost aracını aşağıdaki gibi kullanmak yeterlidir. 

WcfSvcHost /service:GenelIslemler.dll /config:GenelIslemler.dll.config  
/client:WcfTestClient /clientargs:http://localhost:45000/ 

 

Client parametresinden sonra istemci uygulama olarak WcfTestClient işaret edilmektedir. 

Bununla birlikte WcfTestClient çalışırken gerekli 

olan base address bilgiside clientargsparametresinden sonra belirtilmektedir. Bu işlemin 

ardından önce WcfSvcHost uygulaması, sonrasında ise WcfTestClient uygulaması çalışacak ve 

hizmetler başlatılarak istemci tarafından kullanılabilir hale getirilecektir. WcfTestClient aracının 

yararlı özelliklerinden biriside istemci için üretilen konfigurasyon dosyasını gösteriyor olmasıdır. 

Dolayısıyla bu config dosyası istenirse gerçek istemci uygulamalar içinde kullanılabilir. Örnekte bu 
içerik config isimli sekme altında yer almaktadır. 
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Örnekte yer alan servis kütüphanesinde(WCF Service 

Library), hem TCP hemde WS bazlı EndPoint noktaları tanımlanmış olduğundan istemci için 

üretilen config dosyası içerisinde iki farklı binding elementinin yer aldığı açık bir şekilde 
görülmektedir. 

WCF istemcileri geliştirilirken önemli olan noktalardan biriside Proxy üretimidir. Bilindiği gibi Proxy 

nesneleri yardımıyla istemci tarafından servis operasyonlarına erişebilmek nesne-metod(Object-

Method) ilişkisi çerçevesinde olabilmektedir. Proxy üretimi için Visual Studio 2008 tarafında 

servis referanslarını eklemek gerekmektedir. Bu amaçla Add Service Reference seçeneği 

kullanılmaktadır. (Bu seçenek zaten WCF servis eklentilerinin Visual Studio 2005 yüklemesinden 
sonrada çıkmaktadır.) 
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Örnekte yer alan servis kütüphanesine ait servis referansını eklemek için öncelikli 

olarak WcfSvcHost uygulamasının çalıştırılması gerekmektedir. Bu işlemin ardındanbase 

address üzerinden WSDL içeriği talep edilebilir. Sonuç olarak basit 

bir Console uygulamasına Add Service Reference seçeneği yardımıyla, GenelIslemler.dll WCF 

Service Libraryprojesi içerisinde tanımlanmış olan servis aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu 
gibi eklenebilir. 

 

Görüldüğü gibi WCFSvcHost aracı ile çalıştırılan servise ait operasyonlar elde edilebilmektedir. 

Burada önemli olan fark Advanced sekmesine geçildiğinde servis ile ilişkili detaylı ayarlamaların 

yapılabileceği bir ekranla karşılaşılmasıdır. 
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Access level for generated classes seçeneği kullanıldığında, proxy içerisinde üretilecek olan 

tiplerin hangi erişim belirleyicisi(Access Modifier) ile oluşturulacağı belirtilmektedir. Tip 

bazında Public ve Internal olmak üzere iki farklı seçenek yer almaktadır. Bazı durumlarda başka 

bir servis kütüphanesinin(Söz gelimi başka bir WCF Servis kütüphanesi) elde 

ettiği proxy tiplerinin sadece o assembly içerisinde geçerli olması istenebilir. Böyle bir 

vakada Internal seçeneğini işaretlemek gerekmektedir. İkinci olarakGenerate Asynchronous 

Operations seçeneği işaretlendiğinde servis operasyonlarını asenkron olarak çağırabilmek için 

gerekli fonksiyonel alt yapının yüklenmesi sağlanmaktadır. 

 

Bazı durumlarda servis operasyonlarının uzun zaman alması söz konusudur. Bu gibi 

vakalarda istemcilerin operayon sonuçlarını beklemeden çalışmasına devam edebilmesi 

için bilinen asenkron çağırma tekniklerinden(Polling, WaitHandle, Callbak, Even-

Based) yararlanılmaktadır. 

Yazının bu bölümünde, Console tipindeki istemci uygulamaya eklenecek olan servis referansı 

için Internal erişim belirleyicisi ve asenkron erişim seçeneği uygulanmaktadır. Buna göre istemci 

tarafına eklenen tiplerin sınıf diagramındaki(Class Diagram) görüntüsü ve içerikleri aşağıda 

olduğu gibidir. 
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Hatırlanacağı gibi Xml Web Servisleri, Visual Studio 2005 sürümü ile birlikte olay tabanlı 

asenkron çağrma(Event-Based Asynchronous Invoking) modelini uygulamaya başlamıştır. 

Bu basit asenkron modelde, zaman alan servis operasyonları işlemlerini tamamladığında otomatik 

olarak tetiklenen bir olay(Event) sayesinde sonuçlar uygulama ortamına alınabilmektedir. Böylece 

istemci tarafında BeginInvoke, EndInvoke gibi metodların 

kullanıldığı Polling, Callback,WaitHandle gibi tekniklerde görece daha basit bir uygulama şekli 

ortaya çıkmaktaydı. Modelin uygulanması sırasında istemci tarafında 

bazı olay(Event) ve temsilci(Delegate) tanımlamaları oluşturulmaktadır. Aynı durum Visual 
Studio 2008 sayesinde WCF servislerinede kolay bir şekilde uygulanabilir. 

AdventureSrvClient isimli proxy sınıfına bakıldığında Topla ve UrunBul isimli metodlar 

için Async son eki ile biten versiyonlar yer almaktadır. Tahmin edileceği üzere bu metodlar 

yardımıyla ilgili servis operasyonlarına asenkron çağırlar gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan işlemler 

tamamlandıktan sonra devreye girecek olan olaylar 

ise ToplaCompleted veUrunBulCompleted olarak eklenmiştir(Completed kelimesi ile 

bittiklerine dikkat edilmelidir). Söz konusu olaylar devreye girdiğinde, operasyon sonuçlarını 

alabilmek içinseCompletedEventArgs kelimesi ile biten argüman sınıflarının oluşturulduğu 

görülebilir. İstemci tarafına yazılacak aşağıdaki kod parçası yardımıyla servis metodunun olay 
tabanlı(Event Based) olacak şekilde asenkron olarak çalıştırılması sağlanabilir. 

using System; 

using System.Threading; 
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namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Proxy nesnesi AdvTcpEndPoint isimli EndPoint noktasını baz alacak şekilde oluşturulur. 

            AdvService.AdventureSrvClient proxy = new 

Istemci.AdvService.AdventureSrvClient("AdvTcpEndPoint"); 

            // UrunBul metodu tamamlandıktan sonra devreye girecek olan UrunBulCompleted olayı 

yüklenir 

            proxy.UrunBulCompleted += new 

EventHandler<Istemci.AdvService.UrunBulCompletedEventArgs>(proxy_UrunBulComple

ted); 

            proxy.UrunBulAsync(1); // UrunBul metoduna yapılan asenkron çağrı 

 

            // Console tarafında sembolik olarak yazılmış kodlar 

            // bu döngü devam ederken servis tarafındaki metodun sonuçlarının alınmasıyla birlikte 

proxy_UrunBulCompleted isimli olay metodu tetiklenmektedir. 

            for (int i = 0; i < 10; i++) 

            { 

                Console.WriteLine("..."); 

                Thread.Sleep(1000); // Olayı daha iyi izlemek için ana thread 1 saniye duraksatılır 

            } 

        } 

 

        // Asenkron olarak çağırılan servis metodu bittiğinde devreye girecek olan olay metodu 

        static void proxy_UrunBulCompleted(object 

sender, Istemci.AdvService.UrunBulCompletedEventArgs e) 

        { 

            // UrunBul metodu geriye Urun tipinden nesne örneği döndürmektedir. Bu sebepten 

UrunBulCompletedEventArgs sınıfının Result özelliği Urun tipinden bir değer döndürür. Bu sayede 

Ad ve Fiyat alanlarına erişilebilmektedir. 

            Console.WriteLine(e.Result.Ad+" "+e.Result.Fiyat.ToString("C2")); 

        } 

    } 

} 

Elbette istenirse Callback, WaitHandle ve Polling modellerine göre asenkron erişimlerde 

gerçekleştirilebilir. Nitekim Begin ve End kelimeleri ile başlayan metodların eklenmelerinin 

nedenide budur. Begin ve End metodlarının oluşturduğu sıkıntılardan biriside 

özellikle Windows veya WPF uygulamalarında ortaya çıkartacağı thread senkronizasyon 

problemleridir. Meşhur Illegal Cross Thread Exception oluşumuna neden olabilecek bu durumda 

tedbir olarak metod invoker' lardan yararlanılmaktadır. Bununla birlikte proxy' nin 

türedigi ClientBase<T> abstract sınıfı kendi içerisinde potected erişim belirleyicisi ile 

işaretlenmiş InvokeAsync isimli bir metod içermektedir. Bu metod senkronize problemlerini 

ortadan kaldırmak üzereproxy sınıfı içerisindeki olay tabanlı asenkron fonksiyonlar tarafından 

kullanılmaktadır. 
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Dikkat edilecek olursa UrunBulAsync metodu son 

olarak ClientBase<T> içerisindeki InvokeAsync metodunu çalıştırmaktadır. Bu metodun 

parametrik yapısı aşağıdaki gibidir ve istemci tarafında threadlerin senkronize çalışmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

protected void InvokeAsync( 

    ClientBase<TChannel>.BeginOperationDelegate beginOperationDelegate 

    , object[] inValues 

    , ClientBase<TChannel>.EndOperationDelegate endOperationDelegate 

    , SendOrPostCallback operationCompletedCallback 

    , object userState 

); 

Özellikle SendOrPostCallback isimli temsilci(delegate) senkronizasyon ile ilişkili geri bildirim 

metodunu işaret etmekle görevlidir. 

Advanced sekmesinde dikkati çeken noktalardan bir diğeride servis operasyonlarında koleksiyon 

bazlı dönen türlerin istemci tarafında ele alınış şekillerinin değiştirilebilmesidir. Nitekim şu anda 

servis referansı eklenmiştir. Var olan referansa ait özellikle nasıl değiştirilebilir? Yine Visual Studio 

2008 ile gelen yeniliklerden biriside Configure Service Referenceseçeneğidir. 

 

Bu seçenek sayesinde, daha önceden eklenmiş olan bir servis referansına ait özellikler 

değiştirilebilmektedir. Koleksiyon döndüren opersayonların istemci tarafındaki durumunu daha net 
kavrayabilmek için servis tarafına eklenmiş aşağıdaki operasyon ve metodlar göz önüne alınabilir. 
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[ServiceContract] 

interface IAdventureSrv 

{ 

    // Diğer tanımlamalar 

    [OperationContract] 

    List<double> RastgeleSayilar(int baslangic, int bitis); 

 

    [OperationContract] 

    Hashtable Isimler(); 

} 

 

class AdventureSrv 

    :IAdventureSrv 

{ 

    // Diğer metod uyarlamaları 

 

    public List<double> RastgeleSayilar(int baslangic,int bitis) 

    { 

        List<double> liste = new List<double>(); 

        Random rnd=new Random(); 

        for (int i = baslangic; i < bitis; i++) 

            liste.Add(rnd.NextDouble()); 

        return liste; 

    } 

 

    public Hashtable Isimler() 

    { 

        Hashtable dict = new Hashtable(); 

        dict.Add(1001, "Burak"); 

        dict.Add(1002, "Mayk"); 

        dict.Add(1005, "Conn"); 

        return dict; 

    } 

} 

Servis tarafında List<double> ve Hashtable tiplerinden değer döndüren iki operasyon yer 

almaktadır. Normal şartlarda WCF servisine ait proxy sınıfı üretilirken List<T> gibi koleksiyonlar 

için T tipinden bir dizi(Array) baz alınmaktadır. Hashtable, SortedList gibi koleksiyonlar 

içinse Dictionary<object,object> tipi ele alınmaktadır. Bu nedenle istemci uygulamadaki servis 

içeriği Update Service Reference seçeneği ile güncelleştirilirse Isimler ve RastgeleSayilar adlı 
fonksiyonların aktarımı aşağıdaki gibi olacaktır. 

public System.Collections.Generic.Dictionary<object, object> Isimler() { 

    return base.Channel.Isimler(); 

} 

 

public double[] RastgeleSayilar(int baslangic, int bitis) { 

    return base.Channel.RastgeleSayilar(baslangic, bitis); 

} 

Ancak istenirse bu aktarım tipleri değiştirilebilir. Bunun için Advanced sekmesinde yer 

alan Collection Type ve Dictionary Collection Type değerlerini değiştirmek yeterli olacaktır. 
Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durum gösterilmektedir. 
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Bu işlemin ardından ilgili operasyonların Proxy sınıfı içerisindeki yapılarının aşağıdaki gibi 
değiştirildiği görülebilir. 

public System.Collections.Generic.List<double> RastgeleSayilar(int baslangic, int bitis) { 

    return base.Channel.RastgeleSayilar(baslangic, bitis); 

} 

 

public System.Collections.Hashtable Isimler() { 

    return base.Channel.Isimler(); 

} 

Dikkat edileceği üzere, servis tarafında sunulan operasyonlardaki dönüş tiplerinin aynen istemci 

tarafındaki proxy sınıfınada aktarılması sağlanmaktadır. Tabi bu noktada istemci tarafındaki proxy 
sınıfının .Net bağımlı hale geldiğinede dikkat etmek gerekmektedir. 

Visual Studio 2008 geliştirme ortamı .Net Framework 3.5 şablonu altında birden fazla WCF 
kütüphanesi sunmaktadır. 

 

WCF servisleri, Workflow Foundation içerisindede zaman zaman 

kullanılmaktadır. Workflow Foundation mimarisinde iki farklı iş akışı tipi 

vardır. Sequential ve State Machine. Bir WCF servisi bu tipteki iş akışları içerisinden kullanılabilir 

yada iş akışı bir WCF servisinin parçası haline gelebilir. Bu noktada Sequential Workflow Service 

Library ve State Machine Workflow Service Library şablonları kullanılabilir. Bilindiği gibi .Net 

Framework 3.5 ile WCF tarafında RSS, Atom formatlı yayınlamalara destek verilmektedir. Bu tip 
bir proje şablonu için Syndication Service Library kullanılabilir. 

Buraya kadar anlatılanlara göre Visual Studio 2008 ile birlikte gelen WCF yenilikler aşağıdaki tablo 
ile özetlenebilirler. 

Özellik Açıklama 

WcfSvcHost Herhangibir Host uygulaması yazılmasına gerek kalmadan WCFservis 

kütüphaneleri test amaçlı olarak yayınlanabilmektedir.Visual Studio 

2008 varsayılan olarak WCF Serviskütüphaneleri için bu aracı kullanmaktadır. 

WcfTestClient Yayınlanan servislerin test edilmesi için kullanılan Windows uygulamasıdır. Servise 

ait operasyonların anında görülmesi, 

kullanılması, talep(Request) vecevap(Response) paketlerinin data veya XML f

ormatında okunabilmesi, farklı EndPoint noktalarının test edilebilmesi gibi 



www.bsenyurt.com Page 435 
 

imkanlar sunmaktadır. Visual Studio 2008 varsayılan olarak WCF Servis 

kütüphanelerinin çalıştırılmasında WcfSvcHostuygulamasından sonra bu programı 

çalıştırırak anında testin yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Add Service 

Reference - 

Advanced 

Sekmesi 

Advanced sekmesindeki ayarlar yardımıyla oluşturulacak proxysınıfı ve ilişkili 

tiplerine ait pek çok detay ayarlanabilir. 

Public/Intern

al 
İstemciye eklenen servis referansı içerisindeki tiplerin erişim belirleyicileri(Access 

Modifiers) vakaya göre public yada internalolarak set edilebilir. 

Koleksiyon 

Eşleştirme 
List<T> gibi koleksiyonlar(IEnumerable<T>, IList<T> vb...) istemci 

tarafında T[] dizileri şeklinde ele alınırlarken, Hashtable gibi 

koleksiyonlar Dictionary<object,object> olarak yorumlanır. Bu eşleştirme 

Advanced sekmesindeki Collection Type ve Dictionary Collection 

Type seçenekleri yardımıyla değiştirilebilir. 

Asenkron 

Proxy 

Metodların 

Üretimi 

Web servislerindeki hazır üretime benzer şekilde olay tabanlı asenkron (event 

based asynchronous) yürütme desenlerinin eklenmesi sağlanabilir. Üstelik bu 

uyarlamada threadsenkronizasyonunu etkili hale getirmeyi kolaylaştırıcı 

fonksiyonellikler vardır. 

Configure 

Service 

Reference 

İstemci tarafına eklenmiş olan bir servisin koleksiyon eşleştirme, erişim 

belirleyicisi gibi pek çok özelliği sonradanConfigure Service Reference seçeneği 

yardımıyla değiştirilebilir. 

Yeni Library 

Şablonları 
Özellikle WWF(Windows Workflow Foundation) tarafına ve .Net Framework 

3.5 ile WCF' e getirilen Web programlama modelinin bir ürünü 

olan Syndication yayınlama için ek proje şablonları gelmektedir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde yakın zamanda son haliyle 

yayınlanan Visual Studio 2008 ürününün Windows Communication Foundation için getirdiği 

yenilikleri basit seviyede ele almaya çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Kod Tarafından Yönetmek ( 07.03.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation ile geliştirilen Servis Yönelimli Uygulama(SOA-

Service Oriented Architecture) çözümlerinde konfigurasyon bazlı(Configuration 

Based)geliştirme süreci oldukça yaygındır. Konfigurasyon dosyaları içerisinde yer alan bilgiler 

yardımıyla WCF çalışma zamanı(WCF Runtime) ortamı otomatik olarak bazı işlemler gerçekleştirir. 

Söz gelimi istemci(Client) ve servis(Service) arasında taşınacak olan mesajların 

çözümlenmesi(Encoding), bunların seçilen bağlayıcı tipin(Binding Type)belirlediği protokole 

göre aktarılması gibi alt yapı(Infrastructure) hazırlıkları otomatik olarak gerçekleştirilir. Hatta 

istemcinin servis üzerinden talep ettiği bir operasyon(Service Operation), servis tarafındaki 

konfigurasyon bilgilerinden yola çıkılarak hazırlanan çalışma zamanı sayesinde, anlamlı bir metod 
çağrısı haline dönüşür. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/VS2008Yenilikler.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Ne varki bazı vakalarda, WCF altyapı hazırlıklarının konfigursayon bazlı olması tercih edilmez. 

Bunun en büyük nedenlerinden bir taneside, konfigurasyon bilgilerinin XML(eXtensible Markup 

Lanuage) bazlı açık text dosyalarında duruyor olmasıdır. Buda ilgili dosyanın dışarıdan 

değiştirilebileceği anlamına gelmektedir. Her ne kadar servis tarafının Hostedileceği 

uygulama administrator(veya bu gruba dahil kullanıcıların) yetkisindede olsa, söz 

gelimi HTML Metadata Publishing özelliğinin konfigurasyon içerisinde, program koduna girmeye 

gerek kalmadan, yanlışlıklada olsa değiştirilmesi istenmeyebilir. Çünkü bunun etkisi sonrasında 

istemcilerin servise ait metadata bilgisini çekememesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu gibi 

bazı sebeplerden dolayı, WCF alt yapı hazırlıklarının özellikle servis tarafında iken, kod 

bazında(Code Based) gerçekleştirilmesi tercih edilebilir. Bu yazıda ağırılıklı olarak kod tarafında 
gerekli hazırlıkların nasıl yapılabileceği gibi konulara değinilmektedir. 

WCF mimarisi içerisinde çok sayıda CLR tipi(Common Language Runtime-Type) yer 

almaktadır. Bu tiplerin bazıları genişletilebilir ve çalışma zamanında(Runtime) kullanılabilir. 

Hatta var olan tiplerden yararlanarak özel durumlar için birleşik tipler tasarlanabilir. Söz gelimi var 

olan bağlayıcı tiplerden(Binding Types) bir kaçının bir arada kullanılacağı özelleştirilmiş bir 

bağlayıcı tip tasarlamak mümkündür. Burada CustomBinding isimli CLR tipi önemli rol 

oynamaktadır. 

Bu bölümde çok göze batan WCF tipleri ele alınmaya çalışılmaktadır. Ancak herşeyden 

önce WCF çalışma zamanını kavramakta yarar vardır. Bu nedenle Hostuygulamanın(servis tipinin 

yayınlayan programın) çalışmaya başladığı andan itibaren ilerlemek daha doğrudur. Host uygulama 

çalıştığında, servis için tanımlananEndPoint bilgilerinden yararlanılarak 

birer ChannelListener nesnesi ve bir kanal yığını(Channel Stack) oluşturulur. 

 

Bilindiği gibi EndPoint içerisinde servisin Address, Binding ve Contract bilgileri yer 

almaktadır. Bu bilgiler çalışma zamanı ortamının hazırlanmasında önemli değer sahiptir. 

Bu sebepten dolayı kanal yığını(Channel Stack) hazırlanırken EndPoint içerisindeki 

bilgilerden yararlanılır. 

ChannelListener nesneleri aslında EndPoint noktalarını ilgili kanallara bağlamakla görevlidir. 

Öyleki, URI(Uniform Resource Identifier) üzerinden bir mesaj 

geldiğinde, ChannelListenernesne örneği ilgili mesajı kanal yığınının(Channel Stack) en altında 

yer alan iletişim kanalına(Transport Channel) aktarır. Gelen mesaj içeriğinin iletişim kanalı 

açısından bir önemi yoktur. Nihayetinde bu bilgi byte tipinden bir akımdır(Stream). Bununla 

birlikte iletişim kanalı gelen mesajı aldıktan sonra, çözümleme kanalına(Encoding 

Channel) iletir. Çözümleme kanalının, gelen mesajlar içerisindeki operasyonel talepleri alıp nesne-

metod ilişkisine dönüştürmek gibi önemli bir görevi vardır. Çözümleme kanalı SOAP(Simple 

Object Access Protocol), plain text, binary data veya MTOM(Message Transmision 

Optimization Mechanism) gibi formatları kullanmaktadır. (Hatta .Net Framework 3.5 ile gelen 

yenilikler ile birlikte JSON-JavaScript Object Notation formatının kullanılabilmeside olanaklı hale 
gelmiştir.) 

İletişim(Transport) ve çözümleme(Encoding) kanalları bağlayıcıların(Bindings) olmassa 

olmaz parçalarıdır. Bir başka deyişle kanal yığını(Channel Stack)içerisinde mutlaka ve mutlaka 

var olmaları gerekmektedir. Ancak duruma göre bu kanalların arkasına güvenilir 

oturumların(Reliable Sessions) sağlanması ve Replay saldırılarının engellenmesi, günveliğin 

sağlanması, transaction yönetiminin gerçekleştirilmesi gibi işlemler için ek kanallarda ilave 

edilebilir. Bu durumda zaten birden fazla kanalın bir arada ele alındığı özel bir kanal yığının 
oluşumu söz konusudur. 

 

İkili Çözümleme Kanalı(Binary Encoding Channel) WCF' e özeldir. Bu 

nedenle interoperability desteği olmayan senaryolarda daha çok ele 

alınır. MTOM(Messsage Transmision Optimization Mechanism) çözümleme kanalı, 
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büyük boyutlu verilerin binary formatta ve interoperability' nin önemli olduğu 

vakalarda ele alınır. 

Bu açıdan bakıldığında, tüm iletişim kanalları varsayılan olarak bazı çözümleyicileri 

kullanırlar. Söz gelimi HTTP/HTTPS tabanlı kanallar varsayılan olarak textformatlı 

çözümleme kanallarını ele alırken, TCP binary formatlı çözümleme kanallarını kullanır. 

Elbette bu noktada geliştiriciler kanal ve çözümleme kanallarını istedikleri gibi 

özelleştirebilir ve farklı kombinasyonları ister konfigurasyon bazlı, ister kod bazlı olacak 

şekilde geliştirebilirler. 

Şu ana kadar anlatılanlar göz önüne alındığında kanal yığının içerisinde yer alan tiplerden geçilerek 

tepeye ulaşıldığı görülür. Kanal yığınının en tepe noktasına ulaşılmasının ardından ilgili mesaj 

bir ChannelDispatcher nesnesi tarafından karşılanır. ChannelDispatcher nesnesi ilgili mesajı alır 

ve bir EndPointDispatchernesnesine aktarır.(ChannelDispatcher arkasında mesajın iletilebileceği 

birden fazla EndPointDispatcher nesnesi olabilir) EndPointDispatcher nesnesinin görevi, gelen 

mesajın içeriğine göre uygun olan servis metodunun çalıştırılmasıdır. Bununla 

birlikte EndPointDispatcher nesnesi gelen mesaj içerisinden servis tarafındaki metod için gerekli 

parametreleride 

almaktadır. ChannelDispatcher ve EndPointDispatcher nesneleri, ServiceHost nesnesi 
örneklendiğinde otomatik olarak üretilirler. 

İstemcinin servis tarafından talep ettiği operasyon çağrısı kanal yığınından geçerek metod çağrısı 

haline geldikten sonra , metod üzerinden alınan sonuçlar aynı yolla geriye dönecektir. İstemci, 

servisten gelen mesajı ele alırken, WCF çalışma zamanının ürettiği ChannelFactory nesnesinden 

yararlanır. Bununla birlikte istemci tarafında önem arz eden nesnelerden 

biriside Proxy bileşenidir. Proxy nesnesi ilgili metod çağrılarının request mesajlarına 

çevrilmesinden ve gelen cevaplarında(Responses) istemci programın anlayacağı kodlara 

dönüştürülmesinden sorumludur. 

WCF çalışma ortamı ile ilişkili önemli noktalardan biriside davranış(Behavior) tanımlamalarıdır. 

Davranış tipleri sayesinde WCF altyapısı içerisindeki parçaların nasıl yürüyeceği belirlenebilir. .Net 

Framework 3.0 ve 3.5 içerisinde tanımlanmış olan sayısız davranış tipi(Behavior Type) vardır. 

Bu tipler sayesinde örneğin, transactioniçerisindeki operasyonların toplu olarak nasıl 

gerçekleştirileceği, verinin nasıl ve ne şekilde serileştirileceği, mesajların gönderilmesi yada 

alınması sırasında kullanılacak olanehliyetlerin(credentials) ların tayini, servis 

üzerinde debug yapılıp yapılamayacağı, HTTP üzerinden metadata publishing aktarımına izin 

verilip verilmeyeceği, exception detaylarının istemci tarafınada fırlatılıp fırlatılmayacağı ve daha pek 

çok çalışma zamanı davranışı belirlenebilir. Davranışlar, WCF alt yapısı içerisinde yer alan tiplere 

veya üyelere(Members) uygulanabilirler. Söz gelimi kimi davranışlar sadece metodlara, kimileri bir 

servisin tamamına, kimileride sözleşmelere(Contracts) uygulanabilirler. Tabi istenirse 

özelleştirilmiş davranış tipleri(Behavior Type) tasarlanabilir. Davranışlar kod 
bazında imperative yada konfigurasyon dosyaları içerisinden declerative tarzda kullanılabilir. 

 

Davranışlar(Behaviors) geliştiriciler tarafından yazılan bir servisin, daha sonra 

yöneticiler tarafından farklı şekillerde davranabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş 

yapılardır. Hazır olan davranış tipleri sayesinde, alt yapıya(Infrastructure) müdahale 

etmeye, ek kod yazmaya veya hazırlık yapmaya gerek kalmadan istenen değişimler 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Buraya kadar anlatılanlar göz önüne alındığında WCF(Windows Communication 

Foundation) mimarisinin, servis ve istemci taraflarınıda içeren alt yapısı kabaca aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibi ele alınabilir. 
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Şekildende görüleceği üzere kanal yığının(Channel Stack) en alt noktasında bulunan Transport 

Channel ve Encoding Channel kanalarının ardından farklı tipte kanallar gelebilmektedir. Daha 

öncedende bahsedildiği gibi bu kanallar Transaction, Security, Relaibility gibi konularla ilgili 

olabilir. Burada söz konusu olan kanal yığını(Channel Stack)kombinasyonu kod 

tarafında CustomBinding tipi yardımıyla yada konfigurasyon bazında customBinding elementi ile 

karşılanabilmektedir. Ebeltte eklenecek olan kanalların mantıklı ve düzgün bir sırada olmaları 
şarttır. Burada söz konusu olan sıra için aşağıdaki şekil göz önüne alınmalıdır. 
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Bu kadar teorik bilgiden sonra adım adım basit bir örnek üzerinde ilerleyerek kod bazında WCF alt 

yapı hazırlıklarını nasıl yapılabileceği incelenmeye başlanabilir. Öncelikli olarak bir WCF servis 

kütüphanesi(WCF Service Library) geliştirilmelidir. Söz konusu servis kütüphanesi içerisinde 

yer alacak olan tipler(sözleşme-Service Contract ve uygulayıcı sınıf) basit olarak aşağıda görüldüğü 
gibidir. 

 

IHesaplamalar arayüzünün ve Hesaplayici sınıfının içerikleri aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ServisIslemleri 
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{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IHesaplamalar 

    { 

        [OperationContract] 

        double DaireAlan(double r); 

    } 

 

    public class Hesaplayici 

        : IHesaplamalar 

    { 

        #region IHesaplamalar Members 

 

        public double DaireAlan(double r) 

        { 

            return Math.PI * r * r; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Konunun basit olarak ele alınması amacıyla sözleşme ve uygulayıcı tipler yalın bir şekilde 

tasarlanmışlardır. Önemli olan kısım servis uygulaması içerisinde programatik olarak yapılacak 

ayarlamalardır. Bu amaçla Visual Studio 2008 ortamında 

geliştirilen Console uygulamasında System.ServiceModel.dll ve servis kütüphanesi(WCF 

Service Library) assembly' larının referanslarının mutlaka var olması gerekmektedir. 

 

Servis uygulamasının kodları basit olarak aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

using System; 

using System.ServiceModel.Channels; // Kanal tipleri için eklenen isim alanıdır. 

using System.ServiceModel; 

using ServisIslemleri;  

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 
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        static void Main(string[] args) 

        { 

            CustomBinding binding = new CustomBinding(); // Özel bir bağlayıcı tip sınıfı 

örneklenir. Dikkat edileceği üzere bilinen bir Binding tipi oluşturmaktan bir farkı yoktur. 

 

            // İlk örnek olarak Reliable Session için bir Binding tipi oluşturulur ve eklenir. 

            ReliableSessionBindingElement rBinding = 

new ReliableSessionBindingElement(true); // Mesajların gönderildiği sırada iletilmesini 

sağlamak için yapıcı metoda true değeri verilmiştir. İtenirse Ordered özelliğine true değeri 

atanaraktanda bu işlem sağlanabilir. 

            rBinding.FlowControlEnabled = true; 

            rBinding.MaxRetryCount = 3; // Mesajların başarılı şekilde iletimi için maksimum tekrar 

sayısı belirlenir. 

            binding.Elements.Add(rBinding); // Oluşturulan Bindin elementi eklenir. 

 

            SecurityBindingElement sBinding=SecurityBindingElement.CreateSecureConversatio

nBindingElement(SecurityBindingElement.CreateSspiNegotiationBindingElement()); 

            sBinding.LocalServiceSettings.DetectReplays = true; // Replay ataklarını kontrol et. 

            binding.Elements.Add(sBinding); // Oluşturulan SecureBindingElement, CustomBinding 

nesnesinin ELements koleksiyonuna eklenir.  

 

            // Çözümleme kanalı için gerekli binding elementi oluşturulur 

            TextMessageEncodingBindingElement tBinding = 

new TextMessageEncodingBindingElement(); 

            binding.Elements.Add(tBinding); // CustomBinding nesne örneğinin elements 

koleksiyonuna eklenir. 

 

            // İletişim kanalı için gerekli element oluşturulur 

            TcpTransportBindingElement tcpBinding = new TcpTransportBindingElement(); 

            tcpBinding.TransferMode = System.ServiceModel.TransferMode.Buffered; // 

Mesajların transfer modu belirlenir 

            binding.Elements.Add(tcpBinding); // Elements koleksiyonuna eklenir. 

 

            /* ServiceHost nesnesi oluşturulur. Parametre olarak servis sözleşmesini uygulayan tipin 

adı verilir. ServiceHost nesnesi örneklendiğinde, kanalların oluşturulmasınıda sağlar. Aynı zamanda 

talep edilen servis örneklerinin yaşam sürelerini yönetir. Bunları gerçekleştirirken ChannelListener, 

ChannelDispatcher, EndPointDispatcher tiplerinin otomatik olarak örneklenmesinide sağlar.*/ 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Hesaplayici)); 

 

            // EndPoint eklenir. İlk parametre sözleşme tipi(Contract), ikinci parametre 

bağlayıcı(Binding Type), son parametre ise adres(Address) bilgisidir. 

            host.AddServiceEndpoint("ServisIslemleri.IHesaplamalar", binding, 

"net.tcp://localhost:45000/HesaplamaServisi"); 

            host.Open(); // host açılır. Open metodundan sonra ChannelListener gelen talepleri 

dinlemeye başlar. Gelen mesajları kanal yığınına devreder. ChannelDispatcher nesnesi ise bu 

mesajları kanal yığınının en üstünden alır ve uygun olan EndPointDispatcher nesnesine devreder. 

            Console.WriteLine("Servis dinlemede...\nKapatmak için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Burada sadece örnek olması açısından bazı kanallar için gerekli elementler oluşturulmakta 

ve CustomBinding nesne örneğinin Elements koleksiyonu içerisinde toplanmaktadır. Söz konusu 

element nesne örneklerinin pek çok özelliği ve metodu burada göz ardı edilmektedir. Amaç 
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programatik olarak özel bir bağlayıcı tipin oluşturulması ve ServiceHost nesne örneği üzerinden 

kullanılabilmesidir. Söz konusu uygulama çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 

 

WCF alt yapısını programalamakla ilişkili olarak Microsoft kaynaklarının gösterdiği örneklerde 

yapılan çalışmalardan biriside istemci ve servis arasındaki mesajların yakalanmasıdır. (Yakalama 

işlemini takiben mesaj içeriklerinin örneğin herhangibir algoritmaya göre sıkıştırılması, bazı 

doğrulama süreçlerinden geçirilmesi gibi ek fonksiyonellikler yapılabilmektedir.) Bu işlem 

için IDispatchMessageInspector arayüzünü(Interface) uygulayan bir sınıfı yazmak yeterlidir. 

Daha sonra söz konusu sınıf örneği servis tarafında davranış(Behavior) olarak ele alınmaktadır. 

Söz konusu davranışın yazılması içinse IServiceBehavior arayüzünü uygulayan bir sınıfın 

geliştirilmesi ve içerisindeki uygun metodlarda mesaj yakalamak üzere tasarlanan tipin ele alınması 

gerekmektedir. Davranışın servis seviyesinde uygulanması halinde, gelen tüm mesajların 
yakalanması söz konusudur. Mesaj yakalama süreci ile ilişkili tipler istemci tarafınada uygulanabilir. 

Yazının bu bölümünde mesaj yakalamak için gerekli işlemlerin programatik olarak nasıl 

gerçekleştirileceği ele alınmaktadır. Bu amaçla servis uygulamasına aşağıdaki sınıf 
diagramında(Class Diagram) görülen tiplerin eklenmesi yeterlidir. 

 

MesajYakalayici isimli 

sınıf IDispacthMessageInspector arayüzünü(Interface) uygulamaktadır. Söz konusu 

arayüz AfterReceiveRequest ve BeforeSendReply isimli iki metodun uygulanmasını 

beklemektedir. Tahmin edileceği üzere AfterReceiveRequest metodu ile, istemcinin talep ettiği 

operasyonun servis tarafında çalıştırılmasından hemen önce mesajın yakalanması mümkün 

olmaktadır. Hatta istenirse mesaj içeriği burada değiştirilebilir ki bu çok dikkatli bir şekilde ele 

alınması gereken bir durumdur. BeforeSendReplyisimli metod ise, servis tarafından talep edilen 
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metod tamamlandıktan sonra devreye girmektedir. Örnekteki sınıfta sadece ve sadece gelen ve 

giden mesajlara ait bilgiler ele alınmaya çalışılmaktadır. MesajYakalayici sınıfına ait kod içerisi 
aşağıdaki gibidir. 

using System; 

// IDispatchMessageInspector arayünüzün yer aldığı isim alanıdır. 

using System.ServiceModel.Dispatcher; 

using System.ServiceModel.Channels; 

using System.Xml; 

using System.ServiceModel.Description; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class MesajYakalayici 

        :IDispatchMessageInspector 

    {     

        #region IDispatchMessageInspector Members 

 

        // Servis üzerinden talep edilen metod çalıştırılmadan hemen önce devreye giren metoddur. 

        // ilk parametrenin ref olarak tanımlandığına dikkat edelim. Yani gelen mesajda yapılacak 

olan değişiklikler çalışma ortamını doğrudan etkileyecektir. 

        public object AfterReceiveRequest(ref System.ServiceModel.Channels.Message 

request, System.ServiceModel.IClientChannel channel, 

System.ServiceModel.InstanceContext instanceContext) 

        { 

            // System.Runtime.Serialization referansı eklenmediği takdirde MessageId özelliği için 

derleme zamanı hatası alınmaktadır. 

            Console.WriteLine("\n\n"); 

            Console.WriteLine("*******Request Bilgisi********"); 

            Console.WriteLine("Message Id : " + request.Headers.MessageId.ToString()); 

            Console.WriteLine("MessageVersion Addressing : " 

+ request.Headers.MessageVersion.Addressing); 

            Console.WriteLine("To : " + request.Headers.To.AbsolutePath); 

            Console.WriteLine("Action : " + request.Headers.Action); 

            Console.WriteLine("Encoder : "+request.Properties.Encoder); 

 

            MessageBuffer buffer = request.CreateBufferedCopy(Int32.MaxValue); 

            request = buffer.CreateMessage(); 

            Console.WriteLine("Mesaj Body 

:"+buffer.CreateMessage().GetBody<XmlElement>().InnerXml);  

     

            return null; 

        }  

     

        // Servis metodu tamamlandığında devreye giren metoddur. 

        public void BeforeSendReply(ref System.ServiceModel.Channels.Message reply, 

object correlationState) 

        { 

            Console.WriteLine("\n\n"); 

            Console.WriteLine("*******Reply Bilgisi********");  

            Console.WriteLine("Action : " + reply.Headers.Action); 

            Console.WriteLine(reply.ToString()); 

        } 

        #endregion 

    } 

} 
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Yazılan bu mesaj yakalama sınıfının EndPointDispatcher nesnelerinin her birinde uygulanabilmesi 

için servis tarafında bir davranış belirtilmesi gereklidir. MesajYakalayiciBehavior sınıfının 

yazılmasının amaçlarından biriside budur. EndPointDispatcher noktlarına mesaj yakalama 

işlemini üstlenen sınıfların eklenmesi için ApplyDispatcherBehaviormetodundan 

yaralanılmaktadır. 

using System; 

// IDispatchMessageInspector arayünüzün yer aldığı isim alanıdır. 

using System.ServiceModel.Dispatcher; 

using System.ServiceModel.Channels; 

using System.Xml; 

using System.ServiceModel.Description; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    // Mesaj yakalama sınıfının uygulanması için bir davranış tipi (Behavior Type) geliştirilir 

    public class MesajYakalayiciBehavior 

        : IServiceBehavior // Davranış tipleri IServiceBehavior arayüzünden türerler. 

    { 

        #region IServiceBehavior Members 

 

        /* Ek bağlayıcı parametrelerin ilave edilebilmesini sağlayan metoddur. Söz konusu dış ortam 

parametreleri metoda BindingParameterCollection tipinden aktarılır. WCF çalışma zamanı tarafından 

servisin dinlediği her bir URI için bir kere çağrılır.*/ 

        public void AddBindingParameters(ServiceDescription serviceDescription, 

System.ServiceModel.ServiceHostBase serviceHostBase, 

System.Collections.ObjectModel.Collection<ServiceEndpoint> endpoints, 

BindingParameterCollection bindingParameters) 

        {     

        } 

 

        /* ServisHost nesnesine behavior nesnesinin uygulandığı metoddur. Örnekteki mesaj 

yakalayıcının uygulanacağı yerdir. Servis tarafından kullanılan her bir EndPointDispatcher nesnesi 

için birer mesaj yakalayıcı bu metod içerisinden eklenebilir. */ 

        public void ApplyDispatchBehavior(ServiceDescription serviceDescription, 

System.ServiceModel.ServiceHostBase serviceHostBase) 

        { 

            /* Aşağıdaki kod parçası sayesinde, EndPointDispatcher' lara ulaşan her mesaj yada 

işletilen servis metodundan EndPointDispatcher' a dönen her mesaj MesajYakalayici nesne örneği 

üzerinden     geçmek durumundadır. */ 

            // ChannelDispatchers içerisindeki her bir ChannelDispatcher nesnesini ele al 

            foreach (ChannelDispatcher cd in serviceHostBase.ChannelDispatchers) 

            { 

                // O anki ChannelDispatcher içerisindeki her bir EndPointDispatcher nesnesini ele al 

                foreach (EndpointDispatcher ed in cd.Endpoints) 

                { 

                    // MesajYakalayici nesne örneğini MessageInspectors koleksiyonuna ekle 

                    ed.DispatchRuntime.MessageInspectors.Add(new MesajYakalayici()); 

                } 

            } 

        } 

 

        /* Servisin çalışma zamanında gerekli özellikleri sağlayıp sağlamadığının denetlenebileceği 

yerdir.Şartlara uymayan durumlarda sözleşmenin geri çevrilmesi amacıyla metod içerisinde 

exception fırlatılması gibi işlemler yapılabilir */ 

        public void Validate(ServiceDescription serviceDescription, 
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System.ServiceModel.ServiceHostBase serviceHostBase) 

        {         

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Artık servis tarafında MesajYakalayıcıBehavior isimli davranışın uygulanma işlemi 

gerçekleştirilebilir. Bunun için host isimli nesne örneği üzerinden Open metodu çağırılmadan 
hemen önce aşağıdaki kod parçasının yazılması yeterlidir. 

host.Description.Behaviors.Add(new MesajYakalayiciBehavior()); 

Söz konusu davranışın eklenmesi için ServiceHost nesne örneğinin Description özelliği üzerinden 

ulaşılan Behaviors özelliğinin Add metodu kullanılmaktadır. Elbette sonuçları görebilmek için 

istemci tarafından talep(Request) gelmesi gerekmektedir. İstemci uygulama olayın kolay bir 

şekilde analiz edilebilmesi ve özellikle mesaj yakalayıcının etkilerinin görülebilmesi için basit 

bir Console projesi olarak geliştirilmektedir. Yazıdakine benzer senaryolarda 

çoğunlukla svcutil aracından yararlanılarak istemci(Client) için gerekli 

olan proxy sınıfı(Class) ve config dosyasının üretilmesi yolu tercih edilir. 

Yada metadata publishing seçeneği aktif bırakılarak istemcilerin servis referanslarını eklemeleri 

sağlanabilir. Bazen güvenlik nedeniyle metadata publishing seçeneğinin kapatıldığı durumlar söz 

konusudur. Örnek senaryoda istemci tarafı için gerekli olan proxy sınıfı svcutilaracı yardımıyla 

örneklenmekte ve otomatik üretilen config dosyası kullanılmaktadır. Bu amaçla svcutil aracından 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi yararlanılması yeterlidir. 

 

Bu işlemin arkasından üretilen Proxy.cs ve App.config dosyası örnek bir Client uygulamasında 

ele alınabilir. Üretilen config dosyası otomatik olarak basicHttpBinding bazlı birbağlayıcı 

tipi(Binding Type) kullanmaktadır. Oysaki örnekte yer alan servis tarafı CustomBinding tipini 
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ele almaktadır. Bu sebepten istemci tarafındaki config dosyasının içeriği aşağıdaki gibi 

değiştirilemelidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <customBinding> 

                <binding name="HesaplamaServisiBindingConfig"> 

                    <reliableSession /> 

                    <security authenticationMode="SecureConversation" 

requireSignatureConfirmation="false"> 

                        <localClientSettings/> 

                        <secureConversationBootstrap /> 

                    </security> 

                    <textMessageEncoding /> 

                    <tcpTransport /> 

                </binding> 

            </customBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint 

address="net.tcp://localhost:45000/HesaplamaServisi" binding="customBinding" bindingConfig

uration="HesaplamaServisiBindingConfig" contract="IHesaplamalar" 

name="HesaplamalarClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Özel bağlayıcı tiplerin konfigurasyon dosyası içerisinde tanımlanması için bindings elementi altında 

yer alan customBinding alt elementinden yararlanılır. Config dosyası içerisinde dikkat edileceği 

üzere servis tarafındaki CustomBinding bildirimlerine uygun olacak şekilde bazı tanımlamalar 

yapılmaktadır. Buna göre güvenilir oturumlar içinrelaibleSession elementi, güvenlik 

için security elementi, text bazlı mesaj çözümlemesi için textMessageEncoding elementi ve son 

olarak TCP bazlı iletişimi işaret edecek şekildetcpTransport elementi kullanılmaktadır. Elbetteki 

bu elementlerin doğru sırada yazılmalarıda oldukça önemlidir. Console uygulamasının kodları ise 

aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            HesaplamalarClient proxy =new 

HesaplamalarClient("HesaplamalarClientEndPoint"); 

 

            Console.WriteLine("Devam etmek için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

            Console.WriteLine(proxy.DaireAlan(10).ToString()); 

        } 

    } 

} 
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Uygulama test edildiğinde servis ve istemci ekranlarında aşağıdaki sonuçların alındığı görülecektir. 

 

Dikkat edileceği üzere servis tarafındaki mesaj dinleyici sınıf içerisindeki metodlar devreye 

girerekten, istemciden gelen ve istemciye gönderilen paket içeriklerinin yakalanması ve bunlar 

hakkında bilgi alınması işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Peki istemci açısından 

bakıldığında aynı işlemler kod tarafından nasıl yapılabilir. Bunun için öncelikli olarak istemci 

tarafında, servis operasyonlarının bildirimlerini içeren bir arayüz(Interface) tipinin tasarlanmış 
olması gerekmektedir. Bu tipin aşağıdaki gibi tasarlandığı düşünülsün. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IHesaplamalarV2 

    { 

        [OperationContract(Action = "http://tempuri.org/IHesaplamalar/DaireAlan", 

ReplyAction = "http://tempuri.org/IHesaplamalar/DaireAlanResponse")] 

        double DaireAlan(double r); 

    } 

} 
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Bu arayüz tipinin görevi çalışma zamanı için gerekli proxy nesnesi üretildiğinde, ilgili nesne 

referansını taşıyabilmektir. Ayrıca, DaireAlan metoduna ait operasyonel 

bilgilerin,OperationContract niteliği içerisinde Action ve ReplyAction özellikleri ile nasıl 

tanımlandığına dikkat edilmelidir. Servis tarafındaki sözleşme içerisinde 

herhangibir namespacetanımlanmamış olduğundan, varsayılan olarak http://tempuri.org ön 

ifadesi tüm operasyon bilgilerinin başında yer almaktadır. İstemci tarafındaki kodlarda dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta CustomBinding tipinin servis tarafındakine uygun olacak 

şekilde tasarlanmasıdır. Bu amaçlar istemci tarafındaki kodların aşağıdaki gibi revize edilmesi 

yeterlidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Channels; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            CustomBinding binding = new CustomBinding(); 

 

            ReliableSessionBindingElement rBinding = new ReliableSessionBindingElement(); 

            binding.Elements.Add(rBinding); 

 

            SecurityBindingElement sBinding = 

SecurityBindingElement.CreateSecureConversationBindingElement(SecurityBindingElement.CreateS

spiNegotiationBindingElement()); 

            binding.Elements.Add(sBinding); 

 

            TextMessageEncodingBindingElement eBinding = new 

TextMessageEncodingBindingElement(); 

            binding.Elements.Add(eBinding); 

 

            TcpTransportBindingElement tcpBinding = new TcpTransportBindingElement();  

            binding.Elements.Add(tcpBinding); 

 

            IHesaplamalarV2 proxy = 

ChannelFactory<IHesaplamalarV2>.CreateChannel(binding, new 

EndpointAddress("net.tcp://localhost:45000/HesaplamaServisi")); 

 

            Console.WriteLine("Devam etmek için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

            Console.WriteLine(proxy.DaireAlan(10).ToString()); 

        } 

    } 

} 

İstemcinin ilgili operasyonel çağrıları yapabilmesi için bir proxy nesne örneğine ihityaç vardır. Bu 

nesne örneğinin üretilmesi için ChannelFactory sınıfınınCreateChannel metodundan 

yararlanılmaktadır. Dikkat edileceği üzere, bu metodun ilk parametresi bağlayıcı tipi ifade 

etmektedir. Örnekteki bağlayıcı tipi CustomBindingtüründen olup servis tarafındaki bildirime 

uygun olacak kanal bilgilerini içermektedir. Diğer taraftan ikinci parametre ile servisin adres bilgisi 
işaret edilir. Uygulama bu haliyle çalıştırıldığındada aynı sonuçların elde ediliği görülebilir. 
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WCF mimarisinde istenirse istemci tarafından servise gönderilecek olan mesajların manuel olarak 

hazırlanmasıda mümkündür. Bu Web servislerinde SOAP bazlı mesajların içeriklerinin hazırlanıp 

gönderilmesi ile benzer bir durumdur. Özellikle WCF istemcilerinin, WCF harici servisler ile 

haberleşmesi gerektiği durumlarda mesajların manuel olarak hazırlanması söz konusu olabilir. 

Böyle bir durumda istemci tarafında herhangibir proxy nesnesi olmadan operasyon çağrıları 

yapılabilmektedir. Bu konuya ilerleyen yazılarda değinmeye çalışacağım. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

AJAX ve JSON Desteği ( 25.02.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Son yıllarda özellikle Web uygulamalarında AJAX(Asynchronous Javascript And XML) mimarisi 

oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle sunucu taraflı(Server-

Side)çalışan Asp.Net gibi web uygulaması geliştirme modellerinde istemciler(Clients) tarafından 

sunucuya(Server) doğru gerçekleştirilen POST işlemleri sırasında, sayfanın tamamının 

gönderilmesi söz konusudur. AJAX modeli sayesinde istemci tarafında yer alan sayfanın tüm içeriği 

yerine sadece değiştirilmesi istenen parçaların sunucuya gönderilmesi, işlenmesi ve cevapların 

alınarak tarayıcı uygulama(Browser Application) üzerinde gösterilmesi mümkün olmaktadır. 

Böylece sayfanın gerçektende değişmesi gereken içeriğinin istemci ve sunucu arasındaki hareketi 

söz konusudur. Bir başka deyişle gereksiz olan içeriğin sunucuya tekrar gönderilmesinin, 

işlenmesinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Bu bir anlamda son kullanıcı(End User) için daha 
zengin etkileşime sahip ve performanslı bir web ortamı oluşturulması anlamına da gelir. 

AJAX mimarisi, Asp.Net AJAX ile .NET platformu üzerinde çok daha kolay bir şekilde uygulanabilir 

hale getirilmiştir. Microsoft' un .Net Framework mimarisine getirdiği bu ilave yenilik hakkında 

söylenecek ve yazılacak çok şey vardır. Bu yazıdaki hedef ise Windows Communication 

Foundation servislerinin(WCF Services) AJAX bazlı istemcilere hizmete verebilecek şekilde nasıl 

geliştirileceklerinin öğrenilmesidir. Nitekim Web uygulamalarıda kendi içlerinde WCF servislerine 

erişebilir ve kullanabilirler. Bununla birlikte WCF mimarisi AJAX tipindeki 

istemcilereJSON(JavaScript and Object Notation) formatında veri içeriği sunabilme 

kapasitesine de sahip hale gelmiştir. İşe ilk olarak Asp.Net AJAX tipindeki istemcileri ele alarak 
başlamakta yarar vardır. 

Asp.Net AJAX modeli aslında iki önemli parçadan oluşur. Bu parçalardan birisi istemci betik 

kütüphanelerdir(Client Script Libraries). Diğer parça ise sunucu taraflı betik 

kontrollerdir(Server Side Script Controls). Asp.Net AJAX sayfalarından bir WCF servisine 

ulaşmak son derece kolaydır. Bunun için öncelikli olarak servisin adres 

bilgisinin ScriptManagerbloğu içerisinde belirtilmesi gerekir. Bu işlemden sonra istemci tarafından 

sanki bir JavaScript fonksiyonu çağırılıyormuş gibi WCF servisine ait operasyonlar(Service 

Operations)kullanılabilir. Elbette servis tarafından sunulan EndPoint noktasının AJAX tipinden 
istemcilere hizmet verecek şekilde ayarlanmış olması gerekir. 

 

AJAX istemcileri için WCF servisleri geliştirmek eğer Visual Studio 2008 gibi bir 

geliştirme ortamı kullanılıyorsa çok kolaydır. Nitekim bir Web uygulamasına Add New 

Itemile Ajax Enabled WCF Service şablonun eklenmesi yeterlidir. 

 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ProgramatikYaklasim.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Ajax-enabled WCF Service seçeneğini kullanmadanda AJAX uyumlu WCF servisleri geliştirilebilir. 

Bunu yapmanın temel olarak iki farklı yolu vardır. Buna göre servisin kod tarafında yada 

konfigurasyon bazlı olacak şekilde geliştirilmesi mümkündür. Kod tarafında yapılan geliştirme 

çoğunlukla Dinamik Host Aktivasyon(Dynamic Host Activation) olarak bilinmektedir. Hangi 

model seçilirse seçilsin, AJAX istemcilere destek verecek EndPoint noktasına sahip olan WCF 

servisinin, IIS(Internet Information Services) üzerinde Host ediliyor olması şarttır. Dynamic 

Host Activation modeline göre gelen talepleri değerlendirmek 

üzere WebServiceScriptHostFactory isimli bir CLR tipi (Common Language Runtime 

Type) devreye girmektedir. Bilindiği üzere IIS üzerinden yayınlanan WCF servislerinde svc uzantılı 

bir dosya bulunmaktadır. Söz konusu dosyada yer alan Service direktifi(Directive) ne 

ait Factoryniteliğinde(Attribute) WebScriptServiceHostFactory ataması yapılarak, çalışma 

zamanında gelen taleplerin(Requests) dinamik olarak üretilen bir EndPoint tarafından 

karşılanması sağlanmaktadır. Bir başka deyişle AJAX istemcilerin gönderecekleri talepere göre 

EndPoint dinamik olarak uygun bir şekilde WebScriptServiceHostFactory tipi tarafından üretilir. 

 

WebScriptServiceFactory sınıfı, çalışma zamanında herhangibir konfigurasyon bilgisine 

ihtiyaç duymadan servise, Asp.Net Ajax EndPoint noktası eklenmesini sağlar. Bu sınıfın 

üretimi hem IIS(Internet Information Services) hemde (WAS)Windows Process 

Activation Services ortamları tarafından desteklenmektedir. WebScriptServiceFactory 

tipi, ServiceHostFactoryBase abstract sınıfından 

türeyen ServiceHostFactory sınıfından kalıtılmıştır. 

Konuyu daha net kavrayabilmek adına basit bir örnek ile devam edilmesinde yarar vardır. Örnekte, 

IIS üzerinden Ajax istemcileri için Dynamic Host Activation mantığına uygun olacak şekilde bir 

servis geliştirilmektedir. Her zamanki gibi işe servis kütüphanesinin(WCF Service 

Library) tasarlanmasıyla başlanılmasında yarar vardır. Servis kütüphanesi içerisinde yer alacak 

olan tipler dışında Web üzerinde AJAX istemcilere hizmet verileceği için ilgili 

operasyonların WebGet yada WebInvoke nitelikleri(attribute) ile imzalanması gerekmektedir. 

Bu nedenle WCF servis kütüphanesinin System.ServiceModel.Web.dll isimli assembly 
referansına sahip olması gerekmektedir. 
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Servis tarafı şimdilik geriye ilkel tip döndüren tek bir metoda sahiptir. 

 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Web; 

 

namespace OrtakIslemler 

{ 

    [ServiceContract(Namespace="OrtakServis")] 

    public interface IMatematik 

    { 

        [OperationContract] 

        [WebGet] 

        double DaireAlan(double r); 

    } 

 

    public class Matematik : IMatematik 

    { 

        #region IMatematik Members 
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        public double DaireAlan(double r) 

        { 

            return Math.PI * r * r; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

IMatematik isimli servis sözleşme arayüzü(Interface) geriye double değer döndüren 

ve double tipinden parametre alan DaireAlan isimli bir operasyon tanımlamaktadır. İlgili 

operasyonun WebGet niteliği ile imzalandığına dikkat edilmelidir. Servis sözleşmesini 

uygulayan Matematik isimli sınıf ise DaireAlan metodunu uygulamaktadır. Servis 

uygulaması IISüzerinden yayınlama yapması gerektiğinden Visual Studio 2008 ortamında Add 

New Web Site ile WCF Service şablonundan bir proje oluşturulabilir. Söz konusu uygulamada şu 

an için web.config dosyasının olmasına gerek yoktur. Nitekim ilk amaç Dynamic Host 

Activation modelini uygulamaktır. Diğer taraftan servis kütüphanesinin ilgili web uygulamasına 

referans edilmesi gerekmektedir. Sonuç itibariyle AjaxServiceDemo isimli WCF Service 
uygulamasının Solution Explorer üzerinden görülen ilk hali aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

Artık Service.svc dosyasının içeriği aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

<%@ ServiceHost Language="C#" 

Debug="true" Service="OrtakIslemler.Matematik" Factory=System.ServiceModel.Activati

on.WebScriptServiceHostFactory %> 

Service niteliğinde standart olarak servis nesnesine ait tipin bildirimi yapılmaktadır. Bununla 

birlikte Ajax istemcilerine hizmet verilmesini sağlayabilmek 

içinde Factory niteliğineSystem.ServiceModel.Activation.WebScriptServiceHostFactory bilgi

si atanmıştır. Bu noktadan sonra svc dosyası herhangibir tarayıcı penceresinden talep edilebilir. 

Yanlız dikkat edilemesi gereken bir nokta vardır. Yazının hazırlandığın tarih itibariyle Vista işletim 

sistemi üzerinde yer alan IIS 7.0 sürümünde aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan hata mesajı 
ile karşılaşılmaktadır. 
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Bu sorunun şimdilik çözümü için IIS 7.0 üzerinde ilgili WCF servisine 

ait Authentication bilgisinden sadece tek bir modelin seçili olmasını sağlamaktır. Nitekim ilgili 

WCF servisi için hem Anonymous hemde Windows Authentication modları aktiftir. Örnekte 
sadece Anonymous modun seçil halde bırakılması sağlanılmalıdır. 

 

Bu düzeltmeden sonra service.svc yeniden talep edilirse aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 
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Görüldüğü gibi standart olarak bir WCF servisine HTTP üzerinden yapılan talep sonrası karşılaşılan 

ekran üretilmiştir. Elbette burada herhangibir şekilde konfigurasyon ayarı yapılmadığından yada 

ilgili nitelikler ile servise veya EndPoint noktasına bir davranış(Behavior) belirtilmediğinden HTTP 
üzerinden metadata bilgisi çekilmesine izin verilmemektedir. 

 

İster Dynamic Host Activation modeli ister konfigurasyon bazlı modele göre AJAX 

istemcilere hizmet verecek şekilde tasarlanmış olsun, bir WCF servisi 

ek EndPoint noktaları içerebilir. Söz gelimi hem AJAX istemcilere hizmet veren 

hemde SOAP protokolü üzerinden hizmet veren EndPoint noktalarına sahip bir WCF 

servisinin tasarlanması mümkündür. 

Artık AJAX uyumlu istemcinin yazılmasına başlanabilir. Söz konusu istemci Visual Studio 

2008 ortamında geliştirilen bir Asp.Net uygulamasıdır. Diğer taraftan .Net Framework 

3.5şablonu seçileceği için doğrudan AJAX desteğide otomatik olarak gelmektedir. Sayfanın en 

önemli olan noktalarından birisi ScriptManager içeriğidir. Nitekim ScriptManager elementi 

içerisinde kullanılmak istenen servisin adresi mutlaka belirtilmelidir. Örnek aspx sayfasının içeriği 
aşağıdaki gibidir. 
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script type="text/javascript"> 

 

    function ServisCagir() 

    { 

        var proxy = new OrtakServis.IMatematik();  

        var r=parseFloat(document.getElementById("txtYaricap").value);  

        proxy.DaireAlan(r,Basarili,Basarisiz,null); 

    } 

 

    function Basarili(sonuc) 

    {  

        document.getElementById("lblSonuc").value=sonuc; 

    } 

    function Basarisiz() 

    { 

        document.getElementById("lblSonuc").value="Bir sorun var."; 

    } 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

         

                <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"> 

                    <Services> 

                        <asp:ServiceReference 

Path="http://localhost/AjaxServiceDemo/Service.svc" /> 

                    </Services> 

                </asp:ScriptManager> 

     

                <br />Daire Yarıçapı :<asp:TextBox ID="txtYaricap" 

runat="server"></asp:TextBox><br /> 

                <input type="button" id="btnHesapla" value="Daire Alanı 
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Bul" onclick="ServisCagir()" /><br /> 

                <br /> 

                <input type="text" id="lblSonuc" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

ScriptManager kontrolü kendi içerisinde birden fazla servis noktası tanımlanabilmesini sağlayacak 

şekilde Services isimli bir alt elemente sahiptir. Bu element içerisinde ServiceReferenceisimli 

bileşenler kullanılır. ServiceReference bileşeninin Path özelliğine verilen değer kullanılmak istenen 

WCF servisine ait URL bilgisini taşımaktadır. Diğer taraftan javascriptkodlarında dikkat edileceği 

üzere btnHesapla isimli input kontrolüne basıldığında çalışan ServisCagir isimli bir metod yer 

almaktadır. Bu metod içerisinde önce bir proxy nesnesi oluşturulmaktadır. Bu nesne 

oluşturulurken OrtakServis.IMatematik isimli tipten 

yararlanılmaktadır. OrtakServis adı, ServiceContract niteliğinde 

belirtilen Namespacedeğerinden gelmektedir. Diğer taraftan IMatematik ismi ise, servis 

sözleşmesinin(Service Contract) adıdır. Buna göre üretilen proxy nesnesi 
üzerinden DaireAlan metodu çağırılarbilir. 

Metod çağrısı gerçekleştirilirken ilk parametre olarak, DaireAlan metodunun 

beklediği yarıçap değeri verilmektedir. İkinci parametre söz konusu operasyon başarılı bir şekilde 

tamamlanırsa devreye girecek olan ve sonuçların alınabileceği geri bildirim fonksiyonunun adıdır. 

Bu metod içerisinde çağırılan servis operasyonunun sonucu alınması gerektiğinden ilgili metod, 

DaireAlan operasyonunun dönüş değerini parametre olarak almaktadır. Üçüncü parametre ile 

belirtilen metod ise, servis üzerindeki operasyonun çağırılması esnasında bir hata oluşması halinde 

devreye girecek olan metoddur. Son parametre null olarak geçilmekle birlikte 

çoğunlukla HttpContext tipinin kullanılması gerektiği durumlarda ele alınmaktadır. Artık istemci 

uygulama çalıştırılıp test edilebilir. Eğer düğme tıklanırsa sayfanın tamamının Post edilmeden, 

sadece servis operasyonun çağırıldığı ve sonucun ekrandaki ilgili TextBox kontrolüne alındığı 
görülebilir. 

 

Şimdi WCF servisinin Dynamic Host Activation yerine konfigurasyon bazlı olarak nasıl inşa 

edileceğine bakılabilir. Konfigurasyon dosyası kullanıldığında WebHttpBindingbağlayıcı 

tipinin(Binding Type) ve EnableWebScript davranışının(Behavior) kullanılması gerekir. Söz 

gelimi az önce geliştirilen WCF servis uygulamasının konfigurasyon tabanlı olacak şekilde 

çalıştırılması için web.config dosyasında yer alan system.serviceModel elementinin içeriğinin 
aşağıdaki gibi tasarlanması yeterlidir. 

<system.serviceModel> 
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    <behaviors> 

        <endpointBehaviors> 

            <behavior name="AjaxEndPointBehavior"> 

                <enableWebScript /> 

            </behavior> 

        </endpointBehaviors> 

    </behaviors> 

    <services> 

        <service name="OrtakIslemler.Matematik"> 

            <endpoint address="http://localhost/AjaxServiceDemo/Service.svc" behaviorCo

nfiguration="AjaxEndPointBehavior" binding="webHttpBinding" 

name="AjaxEndPoint"contract="OrtakIslemler.IMatematik" /> 

        </service> 

    </services> 

</system.serviceModel> 

Dikkat edileceği üzere AjaxEndPoint isimli EndPoint tanımlanırken webHttpBinding bağlayıcı 

tipinin(Binding Type) kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca EndPoint davranışı 

içerisinde enableWebScript elementi kullanılmıştır. Bu durumda istemci uygulama test edildiğinde 

yine WCF servisinin başarılı bir şekilde çalıştığı görülebilir. 

AJAX uyumlu WCF servislerinde önem arz eden konulardan biriside, istemcilerin servis 

operasyonlarına yaptıkları talep sonrası dönecek olan verinin formatıdır. AJAX destekli WCF 

servisleri XML(eXtensible Markup Language) tipinde veri formatını kullanmakla birlikte .Net 

Framework 3.5 ile JSON(JavaScript Object Notation) desteğinede sahip olmuşlardır ki çoğu 

AJAX servisi varsayılan olarak JSON bazlı yayınlama yapmaktadır. Daha önceki bölümlerden de 

hatırlanacağı gibi, bir servis operasyonuna 

uygulanan WebGet ve WebInvokeniteliklerine(attribute) ait ResponseFormat özelliklerinin 

değerleri kullanılarak JSON formatında veri dönüştürüleceği belirtilebilmektedir. Diğer 

taraftan WCF AJAX EndPointnoktaları hem JSON hemde XML formatındaki taleplere cevap 

verebilmektedir. application/json tipindeki talepler(requests) tahmin edileceği 

üzere JSON formatı ile alakalıdır. Bununla birlikte text/xml formatındaki taleplerde XML formatı 

ile alakalıdır. Tabi Ajax destekli servislerde sorun oluşturan önemli noktalardan biriside, .NET 

tiplerinin JSON formatınaserileştirme(Serialization) işlemleridir. Bu nedenle ilk olarak JSON 
serileştirmesine bir göz atmakta yarar vardır. 

 

JSON (JavaScript Object Notation) özellikle AJAX uyumlu servisler(Ajax Enabled 

WCF Services/Web Services) ile istemciler arasında hızlı veri değiş tokuşu yapılmasına 

olanak tanıyan önemli veri formatı(Data Format) standartlarındadır. 

JSON serileştirmede de servis tarafından istemciye yayınlanan veri tiplerinin önemi büyüktür. 

Nitekim WCF gibi .Net tabanlı bir ortamda, CLR tiplerinin JSON karşılıklarının bilinmesinde yarar 

vardır. Bu amaçla öncelikli olarak aşağıdaki tablonun göz önüne alınması yararlı olabilir. Hemen 

hemen tüm CLR tipleri(Common Language Runtime Types)uygun JSON tiplerine 
dönüştürülmektedir. 

.Net Tipi JSON Karşılığı 

Int16, Int32, Double, Decimal gibi sayısal tiplerin tamamı. Number 

Boolean Boolean 

String, Char String 

Timespan, Guid, Uri String 
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XmlElement, XmlNode gibi Xml tipleri String 

ISerializable, DataSet gibi tipler String 

Enum Number 

Byte Dizisi Number Dizisi 

DateTime 
DateTime veya 

String 

Collections(Koleksiyonlar), Dictionary Tipleri ve Arrays 

(Diziler) 
Array 

Herhangibir tipin Null değeri Null 

DataContract niteliğini(Attribute) uygulamış tipler Complex Type 

ISerializable arayüzünü(Interface) uygulamış tipler Complex Type 

DBNull 
Empty Complex 

Type 

XmlQualifiedName String 

Buradaki tablo .Net ve JSON tipleri arasındaki eşleştirmelerin basit bir özetidir. Tip dönüşümleri 

sırasında göz önüne alınması gereken oldukça fazla kural ve vaka bulunmaktadır. (Söz konusu 

durumlar makalemizin konusunu aşmaktadır. Ancak detaylı bilgi için MSDN kaynaklarındaki ilgili 
bağlantıya bakılabilir.) 

Normal şartlarda WCF servisleri JSON serileştirmesini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. 

Özellikle kullanıcı tanımlı tiplerde (User Defined Types) veri sözleşmesi 

tanımlanarak(DataContract ve DataMember nitelikleri-attribute yardımıyla) serileştirme işlemi 

otomatik hale getirilmektedir. Yinede bazı 

durumlarda JSON serileştirilme(Serialization) ve ters-

Serileştirme(DeSerialization) işlemlerinin elle yapılması gerekebilir. Bu amaçla .Net 
Framework 3.5 ile birlikte gelen DataContractJsonSerializer tipinden yararlanılabilir. 

 

System.ServiceModel.Web.dll assembly' ındaki System.Runtime.Serializetion.Json isim 

alanında(Namespace) bulunan DataContractJsonSerializer, XmlObjectSerializer abstract s

ınıfından türemiş selaed olarak imzalanmış bir CLR tipidir. Sealed olarak işaretlenmiş olması 

nedeniyle kendisinden türetme(Inherit) yapılamamaktadır. Temel görevi 

tipleri(Types) JSON formatında veri olarak serileştirmek veya tam tersini yapmaktır. JSON 

serileştirmeyi daha iyi kavramak için bir örnek ile devam edilmesinde yarar vardır. Bu 

amaçlaVisual Studio 2008 ortamında .Net Framework 3.5 tabanlı bir Console uygulaması 

geliştirildiği göz önüne alınsın. Öncelikli olarak System.ServiceModel.Web.dll ' inin projeye 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb412170.aspx


www.bsenyurt.com Page 459 
 

refarans edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca DataContract ve DataMember niteliklerini 

kullanabilmek içinde System.Runtime.Serialization.dll assembly' ının referans edilmesi şarttır. 

 

Örnek olarak class diagram görüntüsü aşağıdaki gibi olan Urun isimli bir sınıf(Class) tasarlanabilir. 

 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace JSONSerilestirme 

{ 

    [DataContract] 

    class Urun 

    { 

        private int _id; 

        private string _ad; 

        private double _fiyat; 

        private DateTime _stokGirisTarihi; 

 

        [DataMember] 
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        public DateTime StokGirisTarihi 

        { 

            get { return _stokGirisTarihi; } 

            set { _stokGirisTarihi = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public double Fiyat 

        { 

            get { return _fiyat; } 

            set { _fiyat = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public string Ad 

        { 

            get { return _ad; } 

            set { _ad = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public int Id 

        { 

            get { return _id; } 

            set { _id = value; } 

        } 

 

        public Urun(int id, string ad, double fiyat, DateTime stokGirisTarihi) 

        { 

            Id = id; 

            Ad = ad; 

            Fiyat = fiyat; 

            StokGirisTarihi = stokGirisTarihi; 

        } 

    } 

} 

Urun sınıfı DataContract niteliği(Attribute) ile imzalanmıştır. Bununla birlikte serileştirmeye tabi 

tutulacak olan Id,Ad,Fiyat,StokGirisTarihi özellikleride(Properties) DataMembernitelikleri ile 

işaretlenmişlerdir. Serileştirme ve ters-Serileştirme için örnek olarak aşağıdaki gibi bir kod parçası 
göz önüne alınabilir. 

using System; 

using System.Runtime.Serialization.Json; 

using System.IO; 

 

namespace JSONSerilestirme 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Urun sınıfına ait bir nesne örneklenir. 

            Urun dvd = new Urun(1, "Double Layer DVD Box 150", 30, DateTime.Now); 

 

            #region Kullanıcı tanımlı bir tipi JSON Serileştirme 
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            // Json serileştirme işlemleri için DataContractSerializer tipi örneklenir. Örnekleme işlemi 

sırasında parametre olarak serileştirilecek olan tip belirtilir. 

            DataContractJsonSerializer serializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(Urun)); 

            // Serileştirme örnek olarak bir dosyaya doğru yapılacaktır. 

            using (FileStream stream = new FileStream("UrunJason.xml", FileMode.Create, 

FileAccess.Write)) 

            { 

                // WriteObject metodu ile ilk parametrede belirtilen stream üzerine, ikinci parametrede 

belirtilen nesne örneğinin verisi serileştirilir 

                serializer.WriteObject(stream, dvd); 

            } 

 

            #endregion 

     

            #region JSON datasını DeSerialize edip Object haline getirme 

     

            // Dosyadaki veriden nesne elde edileceği için FileStream oluşturulur. 

            using (FileStream stream = new FileStream("UrunJason.xml", FileMode.Open, 

FileAccess.Read)) 

            { 

                // ReadObject metodu ile stream ile belirtilen dosya içerisindeki JSON formatlı veri 

okunur Object olarak elde edilir. Sonrasında ise kullanılabilmesi için Urun tipine cast edilir. 

                Urun okunanDvd = (Urun)serializer.ReadObject(stream); 

                Console.WriteLine(okunanDvd.Id+" "+okunanDvd.Ad+" 

"+okunanDvd.Fiyat.ToString("C2")+" "+okunanDvd.StokGirisTarihi.ToString()); 

            } 

 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Serileştirme işlemi sonrasında oluşan UrunJason.xml dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olmaktadır. 

{"Ad":"Double Layer DVD Box 

150","Fiyat":30,"Id":1,"StokGirisTarihi":"\/Date(1203765080248+0200)\/"} 

Ayrıca ters serileştirme(DeSerializetion) işlemi sonrasında ise programın ekran çıktısı aşağıdaki 

gibidir. Görüldüğü gibi dosyada duran JSON formatlı veri içeriğinden Urun nesne örneği elde 
edilmiştir. 

 

Elbette Urun tipinden nesne örneklerini bünyesinde barındıran bir dizide JSON formatında 

serileştirilebilir ve hatta okunabilir. Aşağıdaki kod parçasında bu durum örneklenmeye 
çalışılmaktadır. 

Urun[] urunler ={ 

                        new Urun(2,"Urun X",1.45,new DateTime(2007,12,2)) 
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                        ,new Urun(3,"Urun Y",2.34,new DateTime(2008,2,3)) 

                        ,new Urun(4,"Z Urun",34.56,new DateTime(2006,6,7)) 

                        }; 

 

DataContractJsonSerializer arraySerializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(Urun[])); 

using (FileStream stream = new FileStream("Urunler.json", FileMode.Create, FileAccess.Write)) 

{ 

    arraySerializer.WriteObject(stream, urunler); 

} 

 

using (FileStream stream = new FileStream("Urunler.json", FileMode.Open, FileAccess.Read)) 

{ 

    Urun[] gelenUrunler=(Urun[])arraySerializer.ReadObject(stream); 

    foreach(Urun urn in gelenUrunler) 

        Console.WriteLine(urn.Ad); 

} 

Bu kez serileştirme işleminde Urun tipinden bir dizi(Array) söz konusudur. Bu 

sebepten DataContractJsonSerializer sınıfına ait nesne örneklenirken parametre 

olarak typeof(Urun[])bilgisi verilmektedir. Sonuç olarak üretilen JSON formatlı veri içeriği 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

[{"Ad":"Urun 

X","Fiyat":1.45,"Id":2,"StokGirisTarihi":"\/Date(1196546400000+0200)\/"},{"Ad":"Urun 

Y","Fiyat":2.34,"Id":3,"StokGirisTarihi":"\/Date(1201989600000+0200)\/"},{"Ad":"Z 

Urun","Fiyat":34.56,"Id":4,"StokGirisTarihi":"\/Date(1149627600000+0300)\/"}] 

Hemen yeni bir kod parçası ile bir DataSet nesne örneğinin JSON formatında nasıl serileşeceğine 

bakmakta yarar vardır. Nitekim veri tabanı uygulamalarının çok sık kullanılması nedeni ile WCF 

servislerinden özellikle bağlantısız katmana(Disconnected Layer) ait tiplerin döndürülmesi sık 

rastlanan bir durumdur. Bu amaçla Console uygulamasına aşağıdaki kod parçasının eklenmesi 
yeterlidir. 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

{ 

    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("Select Top 5 ProductId,Name,ListPrice From 

Production.Product", conn); 

    DataSet set = new DataSet(); 

    adapter.Fill(set); 

 

    DataContractJsonSerializer dataSetSerializer = new 

DataContractJsonSerializer(typeof(DataSet)); 

    using (FileStream stream = new FileStream("Products.json", FileMode.Create, FileAccess.Write)) 

    { 

        dataSetSerializer.WriteObject(stream, set); 

    } 

} 

Bu kodun çalışma sonrasın oluşan Products.json dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olur. 

"<DataSet><xs:schema id=\"NewDataSet\" 

xmlns:xs=\"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema\" xmlns:msdata=\"urn:schemas-microsoft-
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com:xml-msdata\"> <xs:element name=\"NewDataSet\" msdata:IsDataSet=\"true\" 

msdata:UseCurrentLocale=\"true\"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs=\"0\" 

maxOccurs=\"unbounded\"><xs:element name=\"Table\"> 

<xs:complexType><xs:sequence><xs:element name=\"ProductId\" type=\"xs:int\" 

minOccurs=\"0\"\/> <xs:element name=\"Name\" type=\"xs:string\" 

minOccurs=\"0\"\/><xs:element name=\"ListPrice\" type=\"xs:decimal\" 

minOccurs=\"0\"\/><\/xs:sequence> <\/xs:complexType><\/xs:element><\/xs:choice> 

<\/xs:complexType> <\/xs:element><\/xs:schema><diffgr:diffgram 

xmlns:diffgr=\"urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1\" xmlns:msdata=\"urn:schemas-

microsoft-com:xml-msdata\"><NewDataSet> <Table diffgr:id=\"Table1\" 

msdata:rowOrder=\"0\"><ProductId>1<\/ProductId> <Name>Adjustable 

Race<\/Name><ListPrice>0.0000<\/ListPrice><\/Table><Table diffgr:id=\"Table2\" 

msdata:rowOrder=\"1\"><ProductId>2<\/ProductId> <Name>Bearing 

Ball<\/Name><ListPrice>0.0000<\/ListPrice><\/Table><Table diffgr:id=\"Table3\" 

msdata:rowOrder=\"2\"><ProductId>3<\/ProductId><Name>BB Ball 

Bearing<\/Name><ListPrice>0.0000<\/ListPrice><\/Table><Table diffgr:id=\"Table4\" 

msdata:rowOrder=\"3\"><ProductId>4<\/ProductId><Name>Headset Ball 

Bearings<\/Name><ListPrice>0.0000<\/ListPrice><\/Table><Table diffgr:id=\"Table5\" 

msdata:rowOrder=\"4\"><ProductId>316<\/ProductId><Name>Blade<\/Name> 

<ListPrice>0.0000<\/ListPrice><\/Table><\/NewDataSet><\/diffgr:diffgram><\/DataSet>" 

Daha öncedende belirtildiği gibi DataSet tipinin JSON karşılığı String olarak ifade edilmektedir. Bu 

nedenle üretilen çıktı çift tırnaklar içerisinde yer almaktadır. 

Bu bölümde son olarak kullanıcı tanımlı bir tipin(User Defined 

Type) WCF servisinden JSON formatında döndürüldüğü ve AJAX uyumlu bir istemci tarafından 

ele alındığı örnek geliştirilmeye çalışılmaktadır. Burada servis 

operasyonunun JSON formatında cevap(Response) vermesi ve POST metoduna göre çalışması 

için WebInvokeniteliği(attribute) ile imzalanmış olması gerekmektedir. İstemci tarafında ise 

gelen cevabın ayrıştırılması ve kullanılması ele alınmaktadır. İlk olarak servis tarafında kullanılacak 

olan standart WCF servis kütüphanesi geliştirilerek işe başlanabilir. Örnek kütüphane içerisinde yer 
alacak tipler aşağıdaki gibidir. 

 

Servis sözleşmesi(Service Contract), uygulayıcı sınıf ve veri sözleşmesi(Data 
Contract) tiplerin içeriği ise aşağıdaki gibidir. 
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Urun Sınıf; 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace VeriServisKutuphanesi 

{ 

    [DataContract] 

    public class Urun 

    { 

        [DataMember] 

        public int Id; 

        [DataMember] 

        public string Ad; 

        [DataMember] 

        public double Fiyat; 

    } 

} 

Servis Sözleşmesi ve Uygulayıcı Tip; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace VeriServisKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Namespace="AdventureVeriHizmeti")] 

    public interface IVeriIslemleri 

    { 

        [OperationContract] 

        [WebInvoke(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 

        Urun UrunBul(int urunId);  

    } 

 

    public class VeriIslemleri 

        : IVeriIslemleri 

    { 

        #region IVeriIslemleri Members 

 

        public Urun UrunBul(int urunId) 

        { 

            Urun u = null; 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

            { 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select ProductID,Name,ListPrice From 

Production.Product Where ProductID=@ID", conn); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", urunId); 

                conn.Open(); 

                SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                if (reader.Read()) 

                { 

                    u = new Urun() 
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                                        { 

                                            Id=Convert.ToInt32(reader["ProductID"]), 

                                            Ad=reader["Name"].ToString(), 

                                            Fiyat=Convert.ToDouble(reader["ListPrice"]) 

                                        }; 

                } 

            } 

            return u; 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

UrunBul isimli metoda WebInvoke niteliği uygulanmıştır. Dikkat edileceği 

üzere ResponseFormat özelliğine WebMessageFormat.Json değeri atanmıştır. Bu atama, 

metodun çıktısının istemcilere JSON formatında gönderileceğini belirtmektedir. UrunBul isimli 

metod parametre olarak aldığı urunId değerine göre Product tablosundan çektiği satırı baz 

alarak Urun tipinde bir nesne örneği oluşturup döndürmektedir. Servis tarafı yine IIS(Internet 

Information Services) üzerinde konuşlandırılmış olarak tasarlanmalıdır. Bu 

amaçla WCF Service şablonunda bir uygulama açılarak devam edilebilir. Söz konusu uygulama 

çok doğal olarak VeriServisKutuphanesi.dll' ini referans etmelidir. Bununla 
birlikteService.svc dosyasının içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<%@ ServiceHost Language="C#" 

Debug="true" Service="VeriServisKutuphanesi.VeriIslemleri" %> 

Örnekte AJAX uyumlu EndPoint noktası Web.config dosyası içerisinde tanımlanmaktadır. 

Web.config dosyasında yer alan serviceModel elementinin içeriği aşağıdaki gibidir. 

<system.serviceModel> 

    <behaviors> 

        <endpointBehaviors> 

            <behavior name="AjaxEndPointBehavior"> 

                <enableWebScript /> 

            </behavior> 

        </endpointBehaviors> 

    </behaviors> 

    <services> 

        <service name="VeriServisKutuphanesi.VeriIslemleri"> 

            <endpoint 

address="http://localhost/AjaxServiceDemo2/Service.svc" behaviorConfiguration="Aja

xEndPointBehavior" binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="" 

name="AjaxEndPoint" contract="VeriServisKutuphanesi.IVeriIslemleri" /> 

        </service> 

    </services> 

</system.serviceModel> 

Gelelim istemci tarafındaki uygulamamıza. Bu sefer ilk örnekten farklı 

olarak ScriptManager kullanmadan WCF Servis operasyonunu çağırılmaktadır. Bu amaçla 

geliştirien Asp.Net Web uygulamasında yer alacak olan aspx sayfasının içeriği aşağıdaki gibi 

geliştirilebilir. 
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script type="text/javascript"> 

 

    function Getir() 

    { 

        var productId = document.getElementById("txtProductId").value; 

 

        if(productId) 

        { 

            var xmlHttp; 

            try  

            { 

                xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 

            }  

            catch (e)  

            { 

                try  

                { 

                    xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

                }  

                catch (e)  

                { 

                    try  

                    { 

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

                    }  

                    catch (e)  

                    { 

                        alert("Tarayıcıda AJAX desteği yok.");  

                        return false; 

                    } 

                } 

            } 

 

            xmlHttp.onreadystatechange=function() 

                { 

                    if(xmlHttp.readyState == 4) 

                    { 

                        var sonuc = eval("(" + xmlHttp.responseText + " )").d; 
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                        document.getElementById("txtId").value = sonuc.Id; 

                        document.getElementById("txtName").value = sonuc.Ad; 

                        document.getElementById("txtListPrice").value = sonuc.Fiyat; 

                    } 

                } 

 

            var url = "http://localhost/AjaxServiceDemo2/service.svc/UrunBul"; 

 

            var mesajGovde = '{"urunId":'+ 

document.getElementById("txtProductId").value + '}'; 

 

            xmlHttp.open("POST", url, true); 

            xmlHttp.setRequestHeader("Content-type", "application/json"); 

            xmlHttp.send(mesajGovde); 

        } 

    } 

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        Ürün Numarası : <asp:TextBox ID="txtProductId" runat="server" /> 

        <input type="button" onclick="return Getir();" value="Getir" /> 

        <br /> 

        <br /> 

        <table> 

            <tr> 

                <td>Urun Id</td> 

                <td><input id="txtId" type="text" /></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Ad</td> 

                <td><input id="txtName" type="text" /></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Fiyat</td> 

                <td><input id="txtListPrice" type="text" /></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

İstemci tarafında klasik olarak AJAX uyumlu Javascript kodları yer almaktadır. Önemli olan 

noktalardan bir tanesi, xmlHttp isimli nesnesinin örneklenmesinden sonra open metodu 

ile WCFservisine doğru yapılan çağrıdır. Dikkat edilecek olursa WebInvoke niteliği nedeni 

ile http://localhost/AjaxServiceDemo2/Service.svc/UrunBul isimli bir URL bilgisi 

kullanılmaktadır. Diğer taraftan istemciden servis operasyonuna doğru gönderilecek 

olan talebin(Request) başlık kısmının içeriğinin JSON olacağı setRequestHeader metodu ile 

belirlenmektedir. Sonrasında send metodu ile ilgili paket WCF servisine gönderilmektedir. İşlem 
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tamamlandığında devreye giren fonksiyon içerisinde responseText özelliğinden de yararlanılarak 

dönen cevap alınmakta ve sayfa üzerindeki ilgili bileşenlere gelen değerler aktarılmaktadır. 

Burada d isimli özellik yardımıyla aslında Urun tipinin verisine ulaşılabilmektedir. Bunu daha iyi 
görebilmek için ilgili kodlar debug edilerek QuickWatch çıktısına bakılabilir. 

 

Dikkat edilecek olursa dönen cevap içerisinde Urun nesne örneği d isimli bir değişken olarak 

gelmektedir. Bu değişken üzerinden Ad, Fiyat ve Id isimli alanlarada erişilebilmektedir. Çalışma 

zamanında(Runtime) F11 ile step into modunda hareket edildiğinde istemci tarafına aşağıdaki 
ekran görüntüsünde yer alan bir içeriğin geldiği görülür. 

 

İşte bu bilgiden yararlanılarak geliştirilen istemcide Getir başlıklı düğmeye basıldığında aşağıdaki 
ekran görüntüsü elde edilecektir. 
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Elbette burada gözden kaçırılmaması gereken bazı noktalar vardır. Öncelikli olarak veri içeriğin 

istemciye Null gelme olasılığı vardır. Bu da çok doğal olarak çalışma zamanı hatalarının oluşması 

anlamına gelmektedir. Bu gibi noktalar elbetteki gerçek bir uygulamada mutlaka ele alınmalıdır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca WCF servis 

uygulamalarının AJAX destekli olacak şekilde nasıl geliştirilebildiklerini incelemeye çalıştık. Burada 

önemli olan JSON veri formatı ile ilişkin olaraktanda .Net Framework 3.5 ile 

gelen DataContractJsonSerializer tipini inceleme fırsatı bulduk. Son olarakta JSON formatında 

içerik sunan bir WCF servisinin AJAX tabanlı bir istemci ile nasıl çağırılabileceğini inceledik. Bir 
sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Bazlı Programlama Modeli ( 14.02.2008 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web programlama modelinin en büyük avantajlarından biriside istemci(Client) tarafındaki 

uygulamaları düşünmeye gerek kalmadan istemci-sunucu(Client/Server) mimarisine uygun 

sistemler geliştirilebilmesidir. Basit olarak HTTP protokolünün farklı metodlarına göre işleyen bu 

sistemde, istemcilerin farklı tipte olabilecek tarayıcı programlar(Browsers)üzerinden talepte 

bulunmaları söz konusudur. Özellikle servis yönelimi mimari(Serivce Oriented 

Architecture) yaklaşımlarına bakıldığında örneğin Xml Web Servislerinde(Xml Web 

Services) HTTP protokolünün basit GET metoduna göre taleplerde(Requests) 

bulunulabilmektedir. Bu istemci tarafına bir proxy nesnesi koymadan servis 

fonksiyonelliklerini HTTP protokolünün basit bir metoduna göre çağırabilme anlamınada 

gelmektedir. (Bununla birlikte Web servislerinde SOAP(Simple Object Access 

Protocol)protokolüne uygun olacak şekilde proxy kullanmadan talepte bulunulup cevap 
alınabileceğide bilinmektedir.) 

Hal böyle olunca WCF(Windows Communication Foundation) gibi gelişmiş bir dağıtık 

mimari(Distributed Architecture) modelinde Web bazlı servis desteği olmaması düşünülemez. 

Ne varki WCF, özellikle .Net Framework 3.5 ile gelen yeni tipler sayesinde Web bazlı 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AjaxDestegi.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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programlama modeli(Web-Based Programming Model) yeteneklerine kavuşmuştur. Bu model 

temel olarak SOAP bazlı olmayan EndPoint noktalarının tasarlanabilmesini sağlamaktadır. Bu 

sayede bir WCF servisi istemci tarafını programlamaya gerek kalmadan, basit tarayıcı arayüzleri 

sayesinde hizmet verebilmektedir.(Tabi burada POST benzeri metodlarda istisnai bazı durumlar 

olabileceğide göz ardı edilmemelidir). Üstelik web programlama modelinin doğası gereği istemciler 

servis üzerindeki fonksiyonellikleri kullanırken queryString tarzında 

parametrik taleplerde(Requests) de bulunabilirler. Web programlama modelinde sağlanması 
gereken önemli bazı hususlar vardır. Buna göre; 

 Modelin URI(Uniform Resource Identifier) desteği olmalıdır. Bu destek söz konusu 

servis operasyonlarının istemci tarafına parametrik olabilecek şablonlara(template) uyan 

adresler ile sunulabilmesi için gereklidir. 
 HTTP protokolünün farklı metodları için destek olmalıdır. Günümüzde en çok 

kullanılanları GET ve POST metodlarıdır. Sadece istemci tarafına veri alma gibi işlemler söz 

konusu olduğunda GET metodu, tam tersine servis tarafına parametreler gönderip 

düzenleme, veri aktarma yada operasyon çağırma gibi işlemler söz konusu olduğunda 

POST,PUT gibi metodlar kullanılır. 
 Farklı tipte veri formatlarına destek olmalıdır(Multiple Data Format Support). Bu destek 

sayesinde XML(eXtensible Markup Lanugage), JSON(JavaScript Object 

Notation), binary içerikli stream (video, resim, ses dosyası gibi), düz metin(Plain 
Text) bazlı veriler kullanılabilmektedir. 

 

WCF Web programlama modeli, servislerin REST(REpresentational State 

Transefer) tipinde geliştirilebilmesini sağlamaktadır. REST, www(World Wide 

Web) gibi sistemlerin prensiplerini referans etmektedir. Bu prensipler basit olarak 

bir network mimarisinin kaynakları nasıl adresleyeceği ve ne şekilde tanımlayacağını 

belirtmektedir. Detaylı bilgi için Wikipedia 

Tahmin edileceği üzere WCF mimarisi .Net Framework 3.5 ile gelen tipler sayesinde bu üç temel 

özelliğede destek verecek şekilde genişletilmiştir. WCF mimarisindeki bu yeni genişlemede rol alan 
başlıca tipler(Types) aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ele alınabilirler. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/REST
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HTTP üzerinden GET, POST, PUT gibi metodlar ile gelen çağrıları yönetimli kod(Managed 

Code) tarafında ele almak için WebGetAttribute ve WebInvokeAttribute 

nitelik(attribute)sınıflarından yararlanılmaktadır. Bu nitelikler temel olarak, 

operasyonların URI bilgilerine nasıl bağlanacağını ve hangi HTTP metodları ile eşleştirileceğini 

belirlemekte kullanılırlar. WebGetAttribute niteliği GET operasyonları için ele 

alınırken, WebInvokeAttribute POST, DELETE, PUT gibi operasyonların kullanımını 
sağlamaktadır. 

 

HTTP üzerinden POST, GET, PUT, DELETE metodları kullanılır. Bu metodların işleyiş 

şekli çoğu zaman CRUD tablosunda aşağıdaki gibi ifade edilir. 

  

HTTP CRUD 

POST Create, Update, Delete 

GET Read 

DELETE Delete 

PUT Create, Update 
 

WebGetAttribute sınının dört önemli özelliği(property) vardır. WebMessageBodyStyle enum 

sabiti tipinden olan BodyStyle özelliği yardımıyla parametre ve dönüş 

değerlerinin XML elementleri içeriğine sarmalanıp(wrap) sarmalanmayacağına karar 

verilir. WebMessageBodyStyle enum sabitinin içerdiği 

değerler Bare, WrappedRequest,WrappedResponse ve Wrapped' dır. Bare değerine 

göre talep(request) ve cevap(response) mesajlarındaki veriler 

sarmalanmazlar. Wrapped değerine göre her iki haldede 

sarmalanırlar. WrappedRequest değerine göre sadece taleplerin 

sarmalanması, WrappedResponse değerine göre ise sadece cevapların sarmalanması söz 

konusudur. WebGetAttribute sınıfının diğer 
özellikleri RequestFormat, ResponseFormat ve UriTemplate üyeleridir. 

RequestFormat ve ResponseFormat özellikleri WebMessageFormat enum sabiti tipinden 

değerler almaktadır. WebMessageFormat enum sabitinin değerleri XML veya JSON(JavaScript 

Object Notation) olabilir. Bir başka deyişle cevapların ve taleplerin hangi formatta 

oluşturulacağına karar verilir. WebGetAttribute sınıfının belkide en önemli 

üyesideUriTemplate özelliğidir. Bu özelliğe atanan değer ile GET çağrımı için 

bir URI şablonu(template) belirlenmiş 

olur. WebInvokeAttribute sınıfıda WebGetAttribute sınıfı ile aynı özelliklere sahiptir. Nitekim 

birde ek özelliği vardır ki buda Method isimli üyedir. Method özelliği string bazlıdır 

ve POST, DELETE yada PUT gibi HTTP metodlarını göstermektedir. Bu özelliğin varsayılan 

değeri POST olarak belirlenmiştir. 

Web programlama modelinde yer alan önemli tiplerden bir diğeride WebHttpBinding sınıfıdır. 

Bu bağlayıcı tip(Binding Type) ile servis EndPoint noktalarının, SOAP bazlı mesajlaşma 

yerine POX(Plain Old Xml) bazlı mesajlaşmaya izin verecek şekilde çalışması sağlanmaktadır. 

Buna göre Web bazlı EndPoint(Web-Based EndPoint) noktalarının POX(Plain Old XML) bazlı 

mesajlaşma yaptığı söylenebilir. Diğer taraftan bu bağlayıcı tip XML,JSON ve anlaşılması 

güç binary tipteki(çoğunlukla video, resim gibi) verilerin okunması ve yazılması amacıyla 
kullanılmaktadır. 

 

WCF Web programlama modeli SOAP(Simple Object Access Protocol) bazlı 

mesajlaşmayı kullanmadığından WS-* protokollerini desteklemez. Ancak WCF 

mimarisinin aynı servis üzerinde birden fazla EndPoint konuşlandırabilme özelliği nedeni 
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ile SOAP destekli olan ve olmayan EndPoint noktalarının bir arada kullanılması 

mümkündür. Bir başka deyişle bir servisin ilgili operasyonları WS-* destekli olacak 

şekilde bir EndPoint üzerinden sunulurken, aynı servis üzerindeki diğer 

bir EndPoint Web programlama modelini ele alabilir. 

WebServiceHost sınıfı SOAP bazlı olmayan web stilindeki servislerin host edilmesi 

için ServiceHost tipinden türetilmiştir. Eğer servisi host eden uygulamada 

çalıştırılanWebServiceHost nesne örneği, Web bazlı herhangibir EndPoint bulamassa otomatik 

olarak bir tane üretecektir. Bu üretim sırasında servis adresini(Base Address) baz alan 
birEndPoint noktası oluşturulur. 

Web programlama modelinde yer alan yardımcı tiplerden UriTemplate ve UriTemplateTable son 

derece önemli görevler üstlenmektedir. Herşeyden önce HTTP bazlı talepler servis operasyonlarına 

ulaştıklarında bir URI tarafından karşılanmalıdır. Bu URI bilgilerinin yönetimli kod (Managed 

Code) tarafında ifade edilmesinde söz konusu tipler görev almaktadır. URI şablonları(URI 

Templates) temelde path ve query olmak üzere iki temel parçadan oluşurlar. Söz gelimi 
aşağıdaki şekilde bazı örnek URI şablonları yer almaktadır. 

 

Burada sol taraftaki kutucukta gerçek kullanımlar yer alırken sağ taraftada karşılık 

gelen URI şablonları görülmektedir. Süslü parantezler içerisinde yer alan kısımlar değişken olmakla 

birlikte diğer kısımlar sabittir. Elbette bu URI' lerin başında birde base URI address bilgisi 

gelmektedir. UriTemplate sayesinde bir URI şablonunun kolay bir şekilde oluşturulması, var olan 

bir gerçek URL adresi ile eşleştirilmesi(Match) gibi işlemler yapılabilir. UriTemplate tipi 

çoğunlukla WebGetAttribute yada WebInvokeAttribute nitelikleri ile kullanılır. Çok doğal olarak 

bir servisin sunabileceği birden fazla URI şablonu ve dolayısıyla UriTemplate nesnesi söz konusu 

olabilir. Birden fazla UriTemplate tipinin bir arada daha kolay yönetebilmek 

içinde UriTemplateTable isimli sınıf kullanılmaktadır. Bu iki tipin kullanımı önem arz ettiği için 

basit bir Console uygulması üzerinde fonksiyonelliklerini incelemekte yarar vardır. Bu 

amaçla Visual Studio 2008 ortamında .Net Framework 3.5 şablonunda bir Console uygulaması 

açtığımızı ve System.ServiceModel.Web.dll assembly' ını ilgili projeye referans ettiğimizi 

düşünelim. Bu assembly tahmin edileceği üzere Web programlama modeli için gerekli temel tipleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Aşağıdaki kod parçası basit olarak UriTemplate tipinin kullanımını 

örneklemektedir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Collections.Specialized; 

 

namespace YardimciTipler 

{ 

    class Program 
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    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region UriTemplate Kullanımı 

 

            // Yeni bir URI şablonu oluşturulurken süslü parantezler içerisinde yer alan verilen 

değişken diğerleri ise sabittir. 

            UriTemplate uriTemp = new 

UriTemplate("satislar/{sehirAdi}/{ilceAdi}?tarih={satisTarihi}");  

 

            // değişkenlerin pozisyonuna göre bağlama 

            // Bu metod ile süslü parantezler içerisine gelecek veriler sıralı olarak eklenirler 

            Uri uri1 = uriTemp.BindByPosition(new Uri("http://localhost"), "Istanbul", 

"Kadıköy", "2007"); 

 

            // değişkenlerin adlarına göre bağlama 

            // Bu metodda parametre adı - değeri eşleştirmesi bilgilerini taşıyan NameValueCollection 

koleksiyonu kullanılır. 

            NameValueCollection values = new NameValueCollection() 

                    { 

                        {"sehirAdi","Ankara"} 

                        ,{"ilceAdi","Esenboğa"} 

                        ,{"satisTarihi","2007"} 

                    }; 

            Uri uri2 = uriTemp.BindByName(new 

Uri("http://www.bsenyurt.com/servisler"), values); 

         

            // Eşleştirme yapmak ve doğruluğunu tespit etmek 

            Uri uri3 = new Uri("http://localhost/satislar/Istanbul/Besiktas?tarih=2008"); 

            // Eğer Match metodu geriye null değer döndürmemişse URI içeriği şablonda belirtilene 

uygundur. 

            UriTemplateMatch match=uriTemp.Match(new Uri("http://localhost/"), uri3); 

            if (match != null) 

                Console.WriteLine("Match geçerlidir"); 

 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Örnektende görüldüğü üzere bir UriTemplate nesnesi örneklendiğinde çoğunlukla 

bir URI şablonuda tanımlar. Sonrasında bu şablonda yer alan parametrelere değer aktarımı 

için BindByPosition yada BindByName gibi metodlar kullanılabilir. Diğer taraftan 

bir URI bilgisinin, UriTemplate ile belirtilen şablona uygunluğunu denetlemek 

için Match metodundan yararlanılabilir. (BindByName metodunun uygulanışı sırasında C# 3.0 

object initializers özelliğinden yararlanıldığınada dikkat edelim.) Diğer taraftan aşağıdaki kod 
parçasında da basit olarak UriTemplateTable kullanımı örneklenmektedir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Collections.Specialized; 

 

namespace YardimciTipler 
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{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region UriTemplateTable Kullanımı 

 

            // UriTemplateTable yardımıyla birden fazla UriTemplate' in tek saklanması ve bir arada 

tutulması sağlanabilir.  

            UriTemplateTable uriTable = new UriTemplateTable(new 

Uri("http://localhost")); 

 

            // UriTemplate' ler tamamı KeyValuePairs özelliği ile işaret edilen koleksiyonda tutulurlar. 

            uriTable.KeyValuePairs.Add(new KeyValuePair<UriTemplate, object>(new 

UriTemplate("satislar/{Sehir}/{Ilce}"), "IlceBazli")); 

            uriTable.KeyValuePairs.Add(new KeyValuePair<UriTemplate,object>(new 

UriTemplate("satislar/{Sehir}/{Ilce}?tarih={SatisTarihi}"),"SatisBazli")); 

            uriTable.KeyValuePairs.Add(new KeyValuePair<UriTemplate,object>(new 

UriTemplate("satislar/{Sehir}/{Ilce}?yetkili={Yetkili}"),"YetkiliBazlı")); 

            uriTable.KeyValuePairs.Add(new KeyValuePair<UriTemplate, object>(new 

UriTemplate("satislar/*"), "TumSatislar")); 

 

            foreach (KeyValuePair<UriTemplate, object> kv in uriTable.KeyValuePairs) 

            { 

                Console.WriteLine("{0} : \t {1}", kv.Value, kv.Key); 

            } 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

UriTemplateTable sınıfı UriTemplate örneklerini KeyValuePairs isimli özelliğin işaret ettiği 

koleksiyonda saklamaktadır. Yukarıdaki kod parçasına çalışma zamanındadebug modda 
bakıldığında uriTable isimli değişkenin içeriğinin aşağıdaki gibi olduğu görülebilir. 

 

Web stilinde tasarlanan servisler bir tarayıcı uygulama yardımıyla URL bazında çağırılabilirler. URL 

üzerinden servis tarafına gelecek olan web bazlı taleplerde kullanılan parametrelerinin veri 

formatlarıda önemlidir. Bunlar aynı zamanda çağırılan operasyonların geri döndürdüğü değer tipleri 
içinde önemlidir. Kullanılabilecek veri formatları 

 Byte 
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 SByte 
 Int16 
 Int32 
 Int64 
 UInt16 
 UInt32 
 UInt64 
 Single 
 Double 
 Char 
 Decimal 
 Boolean 
 String 
 DateTime 
 TimeSpan 
 Guid 
 DateTimeOffset 
 Enums 
 TypeConverterAttribute niteliğini uygulayan 

tipler olabilir. 

 

WCF Web programlama modelinde dikkat edilmesi gereken noktalardan 

biriside güvenlik(Security) dir. Bu modele göre güvenlik sadece HTTPS şeklinde 

yaniiletişim(transport) seviyesinde sağlanabilir. Bunun nedeni Web tabanlı WCF 

modelinin SOAP zarflarını(Envelope) kullanmayışıdır. Normal şartlarda mesaj 

seviyesinde(Message Level Security) güvenlik uygulandığında güvenlik ile ilişkili bazı 

bilgiler SOAP zarflarında yer alan başlık(Header) kısmına yazılır. Oysaki web bazlı 

modelde bu tip bir alan yoktur. Dolayısıyla sadece iletişim seviyesinde güvenlik 

uygulanabilmektedir. 

Artık Web bazlı örnek bir servis geliştirerek devam edebiliriz. İlk olarak servis 

sözleşmesini(Service Contract) ve uygulayıcı tipi barındıracak olan WCF servis 

kütüphanesini(WCF Service Library) geliştirmekte yarar vardır. Söz konusu kütüphanenin Web 

tabanlı model tiplerini kullanabilmesi için doğal olarakSystem.ServiceModel.Web.dll assembly' 

ını referans etmesi gerekmektedir. Söz konusu kütüphanedeki tiplerin aşağıdaki gibi tasarlandığı 
varsayılabilir. 
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IUrunHizmetleri isimli servis sözleşmesi int, double, DataSet, Urun tipinden değerler döndüren 

operasyonlar tanımlamaktadır. Aynı zamanda WebInvoke niteliğinin(attribute)kullanımını 

örneklemek amacıyla değer dönürmeyen bir operasyon daha tanımlamaktadır. UrunCek isimli 

operasyon geriye Urun tipinden bir nesne örneği döndürmektedir. Urun sınıfının içeriği aşağıdaki 
gibidir. 

[DataContract] 

public class Urun 

{ 

    [DataMember] 

    public int Id; 

    [DataMember] 

    public string Name; 

    [DataMember] 

    public double ListPrice; 

} 

Urun sınıfı basit olarak Product tablsoundaki belirli bir satırın ProductId,Name ve ListPrice 

alanlarının değerlerini taşımak üzere tasarlanmıştır. Çok doğal olarak Urun nesne 

örneği serileşme(Serialization) işlemine tabi 

tutulacağından DataContract ve DataMember nitelikleri(attributes) ile imzalanmıştır. Bir başka 

deyişle bir veri sözleşmesi(Data Contract) tanımlanmaktadır. Servis sözleşmesini(Service 
Contract) taşıyan IUrunHizmetleri arayüzünün(Interface) içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

[ServiceContract] 

public interface IUrunHizmetleri 
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{ 

    [OperationContract] 

    [WebGet(UriTemplate="urunler/{altkategoriId}")]  

    DataSet UrunListesi(string altKategoriId); 

 

    [OperationContract] 

    [WebGet] 

    Urun UrunCek(int urunId); 

 

    [OperationContract] 

    [WebInvoke(UriTemplate="guncelle?sinifi={sinifi}&altKategori={altKategoriId}")] 

    void UrunGuncelle(string sinifi, int altKategoriId); 

 

    [OperationContract] 

    [WebGet(UriTemplate="toplamaIslemi?sayi1={x}&sayi2={y}")] 

    int Toplam(int x, int y); 

 

    [OperationContract] 

    [WebGet(UriTemplate="toplam?kategori={altKategoriId}")] 

    double ToplamFiyat(int altKategoriId); 

} 

UrunListesi isimli operasyon geriye DataSet döndürmektedir. Bu DataSet içeriği ürünlerin alt 

kategori değerine göre elde edilmektedir. Söz konusu operasyon HTTP GET metoduna göre talep 

edilebilir. Dikkat edileceği üzere WebGet niteliğinin UriTemplate özelliğinde süslü parantezler 

içerisinde metod parametresi ile aynı isimde olacak şekilde bir tanımlama yapılmaktadır. UrunCek 

operasyonu geriye Urun tipinden bir nesne örneği döndürmekle birlikte urunId değeri queryString 

üzerinden alınmaktadır. WebGet niteliğinde UriTemplate kullanılmaması nedeniyle 

talepte UrunCek?urunId=1 gibi bir adres kullanılmalıdır. Bir başka 

deyişle WebGet niteliğinde UriTemplate kullanılmadığı 

durumlarda, MetodAdı?parametreAdı1=değeri1&parametreAdı2=değeri2 tarzı adresler ile 

talepte bulunulabilinir. UrunGuncelle isimli operasyon, içerisinde sinifi ve altKategori queryString 

parametrelerini bulunduran adres taleplerine HTTP POST metoduna göre cevap verecek şekilde 

tanımlanmaktadır. Bu sebepten dolayı URL satırından bir bilgi gönderilmesine gerek yoktur. 

Toplam operasyonu URI bilgisi içerisinde birden fazla queryString parametresini ele alıp basit bir 

veri tipini geriye döndürecek şekilde tasarlanmıştır. Benzer şekilde ToplamFiyat operasyonuda 

belirli bir alt kategerideki ürünlerin toplam liste fiyatı değerini bulacak bir fonksiyonelliği 

tanımlamaktadır. Söz konusu servis sözleşmesini(Service Contract) uygulayan sınıfın içeriği ise 
aşağıdaki gibidir. 

public class UrunHizmetleri  

     : IUrunHizmetleri 

{ 

    string conStr = "data source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"; 

    #region IUrunHizmetleri Members 

 

    public DataSet UrunListesi(string altKategoriId) 

    { 

        DataSet set = null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select 

ProductId,Name,ListPrice,ProductSubCategoryId,Class,SellStartDate From Production.Product 

Where ProductSubCategoryId=@SubCatId",     conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@SubCatId", altKategoriId); 

            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd); 
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            set = new DataSet(); 

            adapter.Fill(set); 

        } 

        return set; 

    } 

 

    public Urun UrunCek(int urunId) 

    { 

        Urun u = null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select ProductId,Name,ListPrice From 

Production.Product Where ProductId=@PrdId", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@PrdId", urunId); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            if (reader.Read()) 

            { 

                u = new Urun() 

                        { 

                            Id=urunId 

                            ,Name=reader["Name"].ToString() 

                            , ListPrice=Convert.ToDouble(reader["ListPrice"]) 

                        }; 

            } 

            reader.Close(); 

        } 

        return u; 

    } 

 

    public void UrunGuncelle(string sinifi, int altKategoriId) 

    { 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Update Production.Product Set 

ListPrice=ListPrice+1 Where Class=@Class and ProductSubCategoryId=@SubCatId", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Class", sinifi); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@SubCatId", altKategoriId); 

            conn.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

        } 

    } 

 

    public int Toplam(int x, int y) 

    { 

        return x + y; 

    } 

 

    public double ToplamFiyat(int altKategoriId) 

    { 

        double result = 0; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Sum(ListPrice) From Production.Product 

Where ProductSubCategoryId=@SubCatId", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@SubCatId", altKategoriId); 
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            conn.Open(); 

            result =Convert.ToDouble(cmd.ExecuteScalar()); 

        } 

        return result; 

    } 

 

    #endregion 

} 

UrunHizmetleri isimli sınıf içerisinde yer alan operasyon uyarlamalarının 

çoğu AdventureWorks veritabanında yer alan Production.Product tablosu üzerinden 

çalışmaktadır. Dönüş tipleri için önemli olan serileşebilmeleridir. Şimdi bu servis kütüphanesini 

sunacak olan basit bir host uygulama yazılabilir. Bu amaçla bir Console projesi göz önüne 

alınabilir. Sunucu uygulamanın System.ServiceModel.Web.dll, System.ServiceModel.dll 

assembly' ları haricinde servis sözleşmesini(Service Contract) ve uygulayıcı tipi barındıran 

kütüphaneyide(WCF Service Library) referans etmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından Host 

uygulama kodları aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using UrunLib; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Description; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            WebServiceHost host = new WebServiceHost(typeof(UrunHizmetleri), new 

Uri("http://localhost:60001/")); 

            ServiceEndpoint ep=host.AddServiceEndpoint(typeof(IUrunHizmetleri), new 

WebHttpBinding(), ""); 

 

            host.Opened += delegate(object sender, EventArgs e) 

                                { 

                                    Console.WriteLine("Servis açık"); 

                                }; 

            host.Closed += delegate(object sender, EventArgs e) 

                                { 

                                    Console.WriteLine("Servis kapatıldı"); 

                                }; 

 

            host.Open();  

 

            Console.WriteLine("Kapatmak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 
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İlk olarak bir adet WebServiceHost nesnesi örneklenmektedir. WebServiceHost sınıfının yapıcı 

metoduna(Constructor) parametre olarak sözleşmeyi uygulayan sınıf tipi(Class Type) ve 

yayınlanacağı adres bilgisi verilmektedir. Sonrasında zorunlu olmamakla 

birlikte WebHttpBinding bağlayıcı tipini barındıran bir EndPoint host isimli WebServiceHost 

nesne örneğine eklenmektedir. Diğer EndPoint tanımlamalarında olduğu gibi önce servis 

sözleşmesi(Service Contract), sonrasında bağlayıcı tip(Binding Type) bildirilir. Servis 

adresi(Service Address) ise zaten host nesnesi örneklenirken tanımlandığı için boş geçilebilir. Bu 

işlemlerin ardından servis Open metodu ile açılır. Eğer yazılan kodlarda herhangibir aksilik yoksa 

uygulamanın çalışma zamanı görüntüsü aşağıdakine benzer olmalıdır. 

 

Artık HTTP GET metodu bazlı taleplerde bulunulabiliriz. Söz konusu talepleri(Request) basit 

bir tarayıcı(Browser) uygulaması yardımıyla gerçekleştirmek mümkündür. Elbette 

istemcilerin cevap(Response) alabilmeleri için Host uygulamanında çalışıyor olması şarttır. 

Aşağıda söz konuzu operasyon çağrıları ve ekran görüntüleri yer almaktadır. 

Toplama işlemi için yapılan çağrı ; 

http://localhost:60001/ToplamaIslemi?sayi1=4&sayi2=6 (4 ve 6 sayılarının toplamı geriye 

döndürülmektedir) 

 

UrunListesi operasyonu için yapılan çağrı ; http://localhost:60001/urunler/1 (1 numaralı 

ProductSubCategoryId değerine sahip ürünlerin DataSet içerisinde toplanmış listesini verir) 
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UrunCek isimli metoda yapılan çağrı 

; http://localhost:60001/UrunCek?urunId=1 (ProductId alanı değeri 1 olan Product tablosu 

satırının içeriği Urun tipine göre çekilir) 

 

ToplamFiyat operasyonu için yapılan çağrı 

; http://localhost:60001/toplam?kategori=1 (ProductSubCategoryId değeri 1 olan ürünlerin 

ListPrice alanlarının toplamı elde edilir.) 
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Tabi sunucunun çalışmaması halinde gelecek olan istemci taleplerinde aşağıdaki gibi ekran 

görüntüleri ile karşılaşılabilir. 

 

Görüldüğü gibi URL bazlı olacak şekilde servis operasyonları çağırılabilmekte ve sonuçları 

alınabilmektedir. Gelelim UrunGuncelle isimli metodun test edilmesine. Bu operasyon bir istemci 

uygulama üzerinden test edilebilir. POST metoduna göre bir talepte bulunulacağından 

istemcinin servis sözleşmesini(Service Contract) varsa veri sözleşmesini(Data 

Contract) bilmesi gerekmektedir. Bunların dışından istemci 

uygulamanın System.ServiceModel.dll, System.Runtime.Serialization.dll(3.0 

versiyonu) ve System.ServiceModel.Web.dllassembly' larını referans etmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla hazırlanan örnek istemci bir Console uygulaması olarak tasarlanabilir. Söz konusu 
uygulamanın kodları ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Description; 

using System.Data; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace Istemci 

{ 

    [DataContract] 
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    public class Urun 

    {  

        [DataMember] 

        public int Id;  

        [DataMember] 

        public string Name;  

        [DataMember] 

        public double ListPrice; 

    } 

 

    [ServiceContract] 

    public interface IUrunHizmetleri 

    { 

        [OperationContract] 

        [WebGet(UriTemplate = "urunler/{altkategoriId}")] 

        DataSet UrunListesi(string altKategoriId); 

     

        [OperationContract] 

        [WebGet] 

        Urun UrunCek(int urunId); 

     

        [OperationContract] 

        [WebInvoke(UriTemplate = "guncelle?sinifi={sinifi}&altKategori={altKategoriId}")] 

        void UrunGuncelle(string sinifi, int altKategoriId); 

 

        [OperationContract] 

        [WebGet(UriTemplate = "toplamaIslemi?sayi1={x}&sayi2={y}")] 

        int Toplam(int x, int y); 

 

        [OperationContract] 

        [WebGet(UriTemplate = "toplam?kategori={altKategoriId}")] 

        double ToplamFiyat(int altKategoriId); 

    } 

 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Başlatmak için bir tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            using (WebChannelFactory<IUrunHizmetleri> cf = new 

WebChannelFactory<IUrunHizmetleri>(new Uri("http://localhost:60001"))) 

            { 

                IUrunHizmetleri hiz=cf.CreateChannel(); 

                hiz.UrunGuncelle("M", 1); 

            } 

        } 

    } 

} 

İlk olarak WebChannelFactory generic tipinden bir nesne örneklenmektedir. Burada generic tip 

olarak servis sözleşmesi kullanılmalıdır. Dikkat edilecek olursa parametre olarak servisin host 

edildiği URL adresi verilmekedir. Sonrasında yapılan metod çağrısı HTTP POST tekniğine göre 

sunucuya ulaşacak ve operasyon sonuçlandırılacaktır. Önce sunucu sonrasında ise istemci 

çalıştırılırsa istemci uygulama başarılı bir şekilde yürütülecek 

ve Class değeri M, ProductSubCategoryID değeri 1 olan Product tablosu 
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satırlarınınListPrice değerlerinin 1 birim arttırıldığı görülecektir. Tahmin edileceği gibi istemci 

tarafında yapılan bu metod çağırısı, sunucuya HTTP protokolünün POST metoduna göre 

ulaşacaktır. Metod içerisinde kullanılan parametre değerleride servis tarafına vardıklarında aynen 

alınıp değerlendirilebilecektir. Eğer sunucu çalışmıyorken istemci çalıştırılırsa çalışma 

zamanında EndPointNotFoundException sınıfı tipinden bir istisna(Exception) alındığı 
görülebilir. 

 

Buraya kadar işlenenler göz önüne alındığında, istemcilerin HTTP üzerinden GET,POST, PUT, 

DELETE gibi metodları kullanarak WCF operasyonlarını talep(Request) edebileceği 

görülmüştür. Host uygulama test olması açısından Console olarak tasarlanmış olmakla 

birlikte IIS(Internet Information Service) üzerindede konuşlandırılabilir. Bu tip bir 

durumda svc uzantılı servis dosyasında yer 

alan Service direktifinde Factory isimli niteliği(attribute) kullanmak 

ve System.ServiceModel.Activation.WebServiceFactory değerini atamak yeterlidir. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Mesaj Sözleşmeleri(Message Contracts) ( 

09.02.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Servis tabanlı uygulamalarda en önemli noktalardan biriside aradaki bilgi transferlerinin nasıl ve ne 

şekilde gerçekleştirildiğidir. Gerçek şuki, bu bilgi transferinin oluşma şekli çoğu zaman geliştiricinin 

gözünden kaçan yada çok fazla ilgilenmediği bir konu olmaktadır. Nitekim çoğu servis geliştirme 

aracı buradaki söz konusu içeriğin hazırlanmasını , gönderilmesini veya alınmasını 

otomatikleştirmektedir. Özellikle Windows Communication Foundation tarafında, bilginin 

istemci ve servis arasındaki dolaşımında bağlayıcı tiplerin(Binding Type) seçilmesi ile zaten 

arka tarafta ne şekilde bir haberleşme olacağı ve paketlerin nasıl hazırlanacağı belirlenmiş olur. 

Aslında servis ve istemci tarafında mesaj bazlı bir iletişim olduğu son derece açıktır. Farklı 

platformlar üzerinde koşan servislerin haberleşmeleri yada farklı tipteki istemci uygulamaların 

servisleri kullanabilmeleri gerektiğinde ise, aradaki haberleşmenin bir standart üzerinde ve esnek 

olması beklenir. Bu nedenle özellikle SOAP bazlı web servisleri göz önüne alındığında mesajın tipi 

ve içeriğide bellidir. İşte burada SOAP(Simpe Object Access Protocol) tarzı mesajlardan söz 

edilebilir. Tipik olarak SOAP mesajları bir zarf olarak temsil edilmekte(SOAP 

Envelope) veHeader, Body isimli iki parçadan oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu içerik temsil 
edilmeye çalışılmıştır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WebStyleServices.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Peki bu mesajların makalemize konu olmasının sebebi nedir? Bilindiği üzere WCF mimarisinde 

çeşitli tipte sözleşmeler(Contracts) söz konusudur. Örneğin servislerin ne iş yaptığının, nasıl 

fonksiyonellikler sunduğunun ifade edilmesinde Sevis Sözleşmeleri(Service 

Contracts) kullanılmaktadır. Benzer şekilde istemci tarafına 

aktarılacakserileştirilebilir(Serializable) tipler söz konusu ise Veri Sözleşmeleri(Data 

Contracts) tanımlanır. Yine istemci tarafına aktarılacak istisna mesajlarının çeşitli durumlar için 

özelleştirilmesi düşünüldüğünde Hata Sözleşmeleri(Fault Contracts) kullanılır. Ancak bu 

sözleşme çeşitleri dışında birde Mesaj Sözleşmeleri(Message Contracts) bulunmaktadır. İşte bu 
yazımızın konusuda budur. 

Yazımıza servis odaklı uygulamalarda mesajların yerini konumlandırmaya çalışarak başladık. 

Özellikle SOAP tabanlı bu mesajlar gerektiğinde özel olarak tasarlanabilirler. WCFtarafında bunu 

gerçekleştirebilmek için Mesaj Sözleşmelerinden yararlanılır. Mesaj sözleşmelerinin ne zaman 

kullanılacağına karar verilmesi genellikle zordur. Farklı platformlar için destek verebilme 

imkanı(Interoperability) ve mesaj kontrolü çoğunlukla karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. 

Gerçektende servis tarafından istemciye gönderilecek veya alınacak mesajların farklı platformlara 

destek verebilecek şekilde tasarlanması gerektiği durumlarda özel Mesaj Sözleşmeleri göz önüne 

alınabilir. Diğer taraftan Mesaj Sözleşmeleriile taşınacak bilginin değişik 

parçalarının SOAP paketinin Header veya Body kısmına ayrıştırılması ve bu sayede de, gerekli 

olmayan parçaların mesaj ile birlikte taşınmaması sağlanabilmektedir. Bu tam anlamıyla aradaki 

mesajlaşmanın kontrol altına alınması anlamına gelmektedir. Hatta, istemci ve servislerin belirli 

olduğu vakalarda, arada özel bir mesaj formatına göre veri içeriğinin taşınmasıda mümkün olabilir. 

Diğer taraftan göz ardı edilmemesi gereken bir noktada, mesaj seviyesinde güvenliktir. Mesaj 

Sözleşmeleri kullanılırken bir tipin SOAP zarfının içerisindeki yayılımı belirlenebildiği gibi(hangi 

kısımları Header' da olacak vb...) verinin şifrelenmeside(Encryption) özelleştirilebilir. Böylece 
vakaya göre bir mesaj deseninin oluşturulması ve kullanılması mümkün olabilmektedir. 

 

Çoğu durumda Mesaj Sözleşmeleri yerine Veri Sözleşmelerininde aynı işi yapıyor 

olduğu görülür. Ancak genel kanıya göre, eğer bir tip n sayıda mesaj içerisinde 

kullanılacaksa(yani reusable type olarak düşünülebilirse) Veri Sözleşmesi olarak 

tanımlanması önerilmektedir. 

Ancak tip(type) sadeceistek/cevap(Request/Respone) modeline göre bir kereliğine 

kullanılıyorsa, Mesaj Sözleşmesi olacak şekilde tanımlanır. 

Mesaj sözleşmelerinin uygulanması son derece kolaydır. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar 

vardır. Herşeyden 

önce MessageContract, MessageHeader, MessageBodyMember,MessageHeaderArray gibi n

iteliklerinden(attributes) yararlanılarak Mesaj Sözleşmesi tanımlanabilmektedir. Bununla 

birlikte servis operasyonlarında Mesaj Sözleşmelerinin kullanılması söz konusu ise metod 

yapısında uyulması gereken kurallar vardır. Buna göre metod desenleri aşağıdaki örnekler olduğu 

gibi olmalıdır. Bu tablodaki örnek kullanımlarda yer 
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alan ProductOrderResponse ve ProductOrderRequest isimli tipler örnek Mesaj Sözleşmesi 

sınıflarıdır. 

Geçerli Mesaj Sözleşme Kullanımları 

[OperationContract] 

ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(ProductOrderReques

trequest); 

Operasyonun dönüş tipi 

ve parametresi Mesaj 

Sözleşmesi tipindendir. 

[OperationContract] 

ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(); 

Operasyon parametre 

almamakta ve Mesaj 

Sözleşmesi tipinden 

referans 

döndürmektedir. 

[OperationContract] 

void CompleteOrderPrococes2(ProductOrderRequest request); 

Operasyon Mesaj 

Sözleşmesi tipinden 

parametre almakta ama 

değer 

döndürmemektedir. 

Geçersiz Mesaj Sözleşme Kullanımları 

[OperationContract] 

int CompleteOrderProcess(ProductOrderRequest request); 

Parametrenin Mesaj 

Sözleşmesi olduğu 

durumlarda dönüş tipi 

olarak Mesaj Sözleşmesi 

harici bir tip 

kullanılamaz. Exception

 üretir. 

[OperationContract] 

void 

ComplteOrderProcess(ProductOrderRequest request1,ProductOrderR

equest request2); 

Birden fazla Mesaj 

Sözleşmesi parametre 

olarak 

kullanılamaz. Exception

 üretir. 

Bu kısa teorik bilgileri devam ettireceğiz ancak dilerseniz basit bir örnek üzerinden ilerleyerek 

devam edelim. Öncelikli olarak bir WCF Sınıf Kütüphanesi projesi oluşturduğumuzu düşünelim. 
Bu projemizde yer alacak olan tiplerin sınıf diygramındaki görüntüsü aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 
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Sınıf diyagramı(Class Diagram) gözümüzü korkutmasın. Senaryomuz aslında 

sadece Mesaj Sözleşmelerinin nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik olduğundan çok anlamlı 

olmayan operasyonlar içermekte. Bu yüzden örnek olarak bir sipariş sürecine özel mesajları 
tasarladığımız bir durum söz konusu. Kullanılan tiplerin içerikleri sırasıyla aşağıdaki gibidir; 

Product Sınıfı. (Veri Sözleşmesi-Data Contract olarak tanımlanmıştır) 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = "http://Northwind/ProductTransferService/Product")] 

    public class Product 

    { 

        [DataMember(Order=0)] 

        public int ProductId { get; set; } 

        [DataMember(Order=1)] 

        public string Name { get; set; } 

        [DataMember(Order=2)] 

        public double ListPrice { get; set; } 

        [DataMember(Order=3)] 

        public DateTime OrderDate { get; set; } 

    } 
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} 

CustomerNumber yapısı-struct.(Veri Sözleşmesi-Data Contract olarak tanımlanmıştır) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = 

"http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber")] 

    public struct CustomerNumber 

    { 

        [DataMember] 

        public char Region { get; set; } 

        [DataMember] 

        public int Number { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string LastName { get; set; } 

    } 

} 

Receiver Sınıfı(Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace="http://Northwind/ProductTransferService/Receiver")] 

    public class Receiver 

    { 

        [DataMember] 

        public int ReceiverId { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Name { get; set; } 

        [DataMember] 

        public CustomerNumber Number { get; set; } 

        [DataMember] 

        public int RequestedProductCount { get; set; } 

    } 

} 

Sender Sınıfı.(Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = "http://Northwind/ProductTransferService/Sender")] 

    public class Sender 

    { 

        [DataMember] 

        public int SenderId { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string Name { get; set; } 
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        [DataMember] 

        public CustomerNumber SenderNumber { get; set; } 

    } 

} 

RequestStatus Enum sabiti.(Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Enum sabiti söz konusu 

olduğu için değerler DataMember yerine EnumMember isimli nitelik ile işaretlenmiştir.) 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [DataContract(Namespace = 

"http://Northwind/ProductTransferService/RequestStatus")] 

    public enum RequestStatus 

    { 

        [EnumMember] 

        Ok, 

        [EnumMember] 

        Error, 

        [EnumMember] 

        Waiting 

    } 

} 

Buraya kadar tanımladığımız tipler içerisinde sınıf, yapı ve enum sabiti tipleri söz konusudur. Bu 

tipler birer Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır ve MesajSözleşmeleri içerisinde ele 

alınmaktadır. Yazımızın konusu olan Mesaj Sözleşmelerinden iki adet tanımlanmalıdır. Bu 

tanımlamalardan birisi istek(Request) diğer isecevap(Response) içeriklerinin yapısını işaret 

etmektedir. Bir başka deyişle, istemciden servise gelecek veya geriye döndürülecek 

olan SOAP zarflarının içerikleri kod yardımıyla belirlenmektedir. İstemci tarafından gelecek olan 
taleplere ait Mesaj Sözleşmesi aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi tanımlanmıştır. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [MessageContract] 

    public class ProductOrderRequest 

    { 

        #region Header Kısmına yazılacak özellikler 

 

        [MessageHeader] 

        public Guid OrderNumber { get; set; } 

        [MessageHeader] 

        public DateTime OrderDate { get; set; } 

        [MessageHeader] 

        public Product OrderedProduct { get; set; } 

 

        #endregion 

 

        #region Body kısmına yazılacak özellikler 

 

        [MessageBodyMember(ProtectionLevel=System.Net.Security.ProtectionLevel.None)
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] // ProtectionLevel için varsayılan değre None' dur. 

        public Sender OrderSender { get; set; } 

        [MessageBodyMember] 

        public Receiver[] Receivers { get; set; } 

 

        #endregion 

    } 

} 

ProductOrderRequest isimli sınıf bir Mesaj Sözleşmesi olacak şekilde tanımlanmıştır. Bu 

nedenle MessageContract niteliği ile imzalanmıştır. Bu nitelik 

sadece sınıf(Class) veya yapılara(Structs) uygulanabilir. Yazımızın başında 

mesajın Header ve Body kısımlarından bahsetmiştik. Header kısmında taşınacak 

olan alan(Field)veya özellikleri(Property) belirtmek için MessageHeader niteliği 

kullanılmaktadır. Örnektende görüldüğü gibi, Header kısmında Guid, DateTime gibi bilinen tipler 

dışındaProduct isimli geliştirici tanımlı bir sınıfada yer verilmiştir. Söz konusu tipler mesaj içerisine 

alınırken serileştirilmektedir. Bu nedenle Product sınıfı ve diğer geliştirici tanımlı tipler 

birer Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Body kısmında yer alacak özellik veya alanlar 

ise MessageBodyMember niteliği ile tanımlanırlar. 

Yine Body kısmındada, Sender ve Receiver isimli geliştirici tanımlı Veri Sözleşmelerine yer 
verilmektedir. Özellikle Receiver tipinden bir Array kullanıldığınada dikkat edilmelidir. 

 

Header veya Body kısımlarında Array' ler 

kullanılıyorsa MessageHeader ve MessageBodyMember nitelikleri bu dizilerin 

elemanlarını bir elementin alt elementleri(Child Element) olacak şekilde 

konumlandırır. Örneğin; 

<diziAdi> 

    <diziElemanTipiAdi>içeriği</diziElemanTipiAdi> 

    <diziElemanTipiAdi>içeriği</diziElemanTipiAdi> 
</diziAdi> 

Ancak istenirse her bir dizi elemanının ayrı birer boğum olarak ele alınması sağlanabilir. 
Bunun için MessageHeaderArray niteliği kullanılır. 

<diziAdi>içeriği</diziAdi> 

<diziAdi>içeriği</diziAdi> 

Yanlız bu nitelik sadece dizilere uygulanabilir. Bir başka 
deyişle koleksiyonlara uygulanamamaktadır. 

Eğer SOAP içeriğinde byte tipinden bir diziye yer 

verilmişse MessageHeader veya MessageBodyMember niteliklerinin kullanılması 

halinde bunlar doğrudan Base64 tipine dönüştürülürler.  Ancak, 

eğer MessageHeaderArray niteliği kullanılıyorsa, ele alınan serileştirme tipine 

göre(DataContractSerializer, XmlSerializer gibi) bir aktarım gerçekleştirilir. 

MessageHeader ve MessageBodyMember niteliklerinde yer alan ProtectionLevel özelliği 

kullanılarak dijital olarak 

imzalama(Sign) veya şifreleme(Encryption) sağlanabilir.ProtectionLevel özelliği System.Net

.Security.ProtectionLevel enum sabiti tipinden bir değer alabilir. Bu 

değerler None, EncryptAndSign, Sign olabilir. Varsayılan değeri None' dur. Signseçilirse dijital 

imzalama söz konusudur. EncryptAndSign seçilirsede şifreleme ve dijital imzalama söz 

konusudur. Elbette None dışındaki değerlerin işe yaraması için WCF çalışma ortamına yönelik 
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olaraktan gerekli Binding ve Behavior ayarlamalarının yapılması gerekir. Aksi durumda çalışma 

zamanında doğrulama işlemi sırasında bir istisnası alınır. ProtectionLevel, Header kısmında her 

bir eleman için ayrı ayrı uygulanmaktadır. Body kısmı söz konusu olduğunda ise kaç eleman olursa 

olsun hepsi için aynıProtectionLevel seviyesi söz konusudur. Buna 

göre MessageBodyMember niteliği içinde seviyesi yüksek olan ProtectionLevel değeri, diğerleri 

içinde uygulanır. Söz gelimi 3 farklıMessageBodyMember için 

sırasıyla None, EncryptAndSign, Sign değerleri belirlenmişse, tüm mesaj gövdesi 
için EncrptyAndSign seçeneği göz önüne alınmaktadır. 

 

SOAP ile ilişkili web servisi standartlarında 1.1 versiyonu için Actor ve 1.2 için Role adı 

verilen bir özellik yer almaktadır. Bu özelliğin değerini WCF tarafında ele almak 

için MessageHeader niteliğinin Actor özelliği kullanılır. Bunun 

dışında MustUnderstand ve Relay özelliklerindende yararlanılarak, SOAP standarlarına 

göre bazı niteliklerin mesajlaşma süreçlerine kazandırılması da sağlanabilir. 

İstemciye gönderilecek cevap mesajının içeriği ise ProductOrderResponse isimli Mesaj Sözleşmesi 

ile tanımlanmaktadır. 

using System.ServiceModel; 

using System; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [MessageContract] 

    public class ProductOrderResponse 

    { 

        [MessageBodyMember] 

        public RequestStatus Status { get; set; } 

 

        [MessageBodyMember] 

        public DateTime ProcessDate{ get; set; } 

 

        [MessageBodyMember] 

        public byte[] OrderPicture { get; set; } // Burada byte[] tipinden bir dizi söz konusu olduğu 

için SOAP body' si içerisinde Base64 tipinden bir kodlama(encoding) söz konusu olacaktır 

 

        [MessageHeader] 

        public int OrderdProductCount { get; set; } 

    } 

} 

ProductOrderResponse tipi Mesaj Sözleşmesi olarak tanımlanırken amaç istemci tarafına 

gönderilecek olan SOAP mesajının Header ve Body kısımlarında neler olacağına karar 

verilmesidir. Dikkat edileceği 

üzere Body kısmında RequestStatus enum sabiti, DateTime ve byte[] dizisi tipinden bir içerik 

yer almaktadır. Diğer taraftan Header kısmında ise örnek olarak int veri tipinden bir değer 

döndürülmektedir. 

 

Bir tipin hem MessageContract hemde DataContract olacak şekilde tanımlanması da 

mümkündür. Böyle bir vakada, WCF çalışma zamanında servis operasyonları 

uygulanırken, söz konusu tip için Mesaj Sözleşmesi kriterleri göz önüne alınmaktadır. 

Artık istemci ve servis arasında dolaşacak olan SOAP mesajlarına ait içerikler tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla bu mesajlaşma modelini kullanacak bir Servis Sözleşmesi ve uygulayıcı sınıfı 
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tasarlanabilir. Dikkat edileceği üzere Servis Sözleşmesinde yer 

alan CompleteOrderProcess isimli operasyonun dönüş tipi ve parametresi 
birer MesajSözleşmesidir. 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

    [ServiceContract( 

                                Name="ProductTransferService" 

                                ,Namespace="http://Northwind/ProductTransferService")] 

    public interface IProductTransferService 

    { 

        [OperationContract] 

        ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(ProductOrderRequest request); 

    } 

} 

Operasyonun uygulanışı içinse aşağıdaki gibi bir kod örneği geliştirilebilir. 

using System; 

using System.IO; 

 

namespace ProductTransferLib 

{ 

public class ProductTransferService 

    :IProductTransferService 

{ 

    #region IProductTransferService Members 

 

    public ProductOrderResponse CompleteOrderProcess(ProductOrderRequest request) 

    { 

        DateTime requestDate = request.OrderDate; 

        Guid requestOrderNumber = request.OrderNumber; 

        Sender requestSender = request.OrderSender; 

        Receiver[] requestReceivers = request.Receivers; 

 

        int orderedProductCount = 0; 

        foreach (Receiver receiver in requestReceivers) 

        { 

            orderedProductCount += receiver.RequestedProductCount; 

        } 

 

        // Not : XP_HDD.gif resminin byte içeriğinin dizi boyutu istemci tarafına gönderilebilecek 

varsayılan dizi limini aşabilir. Bu nedenle istemci tarafındaki konfigurasyon ayarlarında 

maxArrayLength değerinin bilinçli olarak arttırılması gerekebilir. 

        return new ProductOrderResponse 

                        { 

                            ProcessDate=DateTime.Now, 

                            Status= RequestStatus.Ok, 

                            OrderPicture=File.ReadAllBytes(System.Environment.CurrentDirectory 

+ "\\XP_HDD.gif"), 

                            OrderdProductCount=orderedProductCount 

                        }; 

        } 
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        #endregion 

    } 

} 

Burada request değişkeninden yararlanılarak istemci tarafından gelen SOAP paketindeki mesaj 

içeriği ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Sembolik olarak paket içerisinde 

gelenReceivers dizisindeki her bir Receiver nesne örneğinin sipariş sayısının toplamı tespit 

edilmektedir. Ayrıca örnek byte[] içeriği döndürülmesi için küçük bir resim 

dosyasından(XP_HDD.gif) yararlanılmaktadır. İşlemin tarihi, durumu, sipariş ile ilişkili resim ve 

toplam sipariş sayısı bilgileri kullanılaraktanda bir cevap mesajı oluşturulmakta ve istemci tarafına 
gönderilmektedir. 

 

SOAP mesajlarının içerikleri aslında XML tabanlıdır. Bu içeriği 

yönetirken Mesaj Sözleşmeleri, nesne tabanlı bir modeli ele alabilmemizi 

sağlamaktadır. Bir başka deyişle, kod tarafında XML yapısı ile uğraşmak yerine, nesne 

tabanlı bir modeli kullanarak mesaj içeriğini kolayca oluşturabilmemiz olanaklı hale 

gelmektedir ki bu geliştirme süreci için önemli bir avantajdır. 

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından servis kütüphanesini Host edecek basit bir uygulama 

geliştirilebilir. Biz örneğimizde her zaman olduğu gibi, sunucu ve istemci tarafları için 

birer Console uygulaması geliştiriyor olacağız. Sunucu uygulama kodları ve konfigurasyon içeriği 

aşağıdaki kod parçalarında olduğu gibi tanımlanabilirler. 

Sunucu uygulama kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using ProductTransferLib; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(ProductTransferService)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Servis dinlemede.\nKapatmak için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Sunucu tarafı konfigurasyon içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="ProductTransferServiceBehavior"> 



www.bsenyurt.com Page 494 
 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                    <serviceMetadata /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="ProductTransferServiceBehavior" 

name="ProductTransferLib.ProductTransferService"> 

                <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" 

bindingConfiguration="" name="ProductTransferServiceHttpEndPoint"contract="Produc

tTransferLib.IProductTransferService" /> 

                <endpoint address="Mex" binding="mexHttpBinding" 

bindingConfiguration="" name="ProductTransferServiceMexEndPoint" contract="IMeta

dataExchange" /> 

                <host> 

                    <baseAddresses> 

                        <add baseAddress="http://buraksenyurt:1000/ProductTransferService" 

/> 

                    </baseAddresses> 

                </host> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Sunucu uygulama basit olarak HTTP tabanlı bir sunum yapmakta ve BasicHttpBinding bağlayıcı 

tipini ele almaktadır. Bununla birlikte istemci tarafının, servise ait Metadata bilgisini çekebilmesi 

için IMetadataExchange arayüzünü kullanan bir MexHttpBinding EndPoint' ide 
kullanılmaktadır. 

İstemci uygulamamızı kullanırken yine Add Service Reference seçeneği ile 

aynı solution içerisinde yer alan örnek servise ait referans üretimini gerçekleştirebiliriz. İstemci 

tarafına ait konfigurasyon içeriği aşağıdaki gibidir(Bu içerik Add Service Reference seçeneğinin 
kullanılması sonucunda otomatik olarak üretilmektedir.) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <basicHttpBinding> 

                <binding name="ProductTransferServiceHttpEndPoint" closeTimeout="00:01:00" 

openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" 

allowCookies="false" bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard" 

maxBufferSize="65536" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536" 

messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered" 

useDefaultWebProxy="true"> 

                    <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" 

maxArrayLength="163840" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384"/> 

                    <security mode="None"> 

                        <transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None" realm="" 

/> 

                        <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </basicHttpBinding> 
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        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="http://buraksenyurt:1000/ProductTransferService" 

binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ProductTransferServiceHttpEndPoint

" 

contract="ProductTransferServiceReference.ProductTransferService" 

name="ProductTransferServiceHttpEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci tarafındaki örnek kod içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.IO; 

using ClientApp.ProductTransferServiceReference; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ProductTransferServiceClient client = new 

ProductTransferServiceClient("ProductTransferServiceHttpEndPoint"); 

 

            Sender sndr = new Sender 

                                { 

                                    Name="Burak Selim", 

                                    SenderId=10001, 

                                    SenderNumber=new CustomerNumber{ Number=1, Region='A', 

LastName="SENYURT"}  

                                }; 

 

            Receiver[] receivers = { 

                new Receiver{ Name="Bil", Number=new CustomerNumber{ LastName="Geyts", 

Region='B', Number=1}, ReceiverId=10002, RequestedProductCount=100}, 

                new Receiver{ Name="Deyv", Number=new CustomerNumber{ LastName="Masteyn", 

Region='C', Number=2}, ReceiverId=10003, RequestedProductCount=150}, 

                new Receiver{ Name="Co", Number=new CustomerNumber{ LastName="Satriyani", 

Region='C', Number=3}, ReceiverId=10055, RequestedProductCount=75} 

            }; 

 

            RequestStatus requestStatus; 

            DateTime processDate; 

            byte[] orderPicture; 

 

            Console.WriteLine("Sipariş için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

     

            int result=client.CompleteOrderProcess( 

                                                                        DateTime.Now, 

                                                                        Guid.NewGuid(), 

                                                                        new Product{ ProductId=1, Name="Her 

Yönüyle WCF", ListPrice=10, OrderDate=DateTime.Now}, 

                                                                        sndr, 
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                                                                        receivers, 

                                                                        out orderPicture, 

                                                                        out processDate, 

                                                                        out requestStatus); 

 

            Console.WriteLine("result {0}",result.ToString()); 

            File.WriteAllBytes(System.Environment.CurrentDirectory + "\\ResponsePicture.gif", 

orderPicture); 

 

            Console.WriteLine("İşlemler tamamlandı. Çıkmak için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İstemci uygulamada servise ait proxy nesnesi örneklendikten 

sonra CompleteOrderProcess metodunun ihtiyacı olan parametreler 

hazırlanmaktadır. CompleteOrderProcess metodu 

aslında ProcessOrderResponse Mesaj Sözleşmesi tipinden bir parametre almaktadır. Ne varki 

istemci tarafında metodun uygulanış şekli biraz farklıdır. Herşeyden önce, servise 

gönderilecek SOAP paketi içerisinde yer alacak Header ve Body elementlerinin her biri, istemci 

tarafında ayrı birer metod parametresi şekline ele alınmaktadır. Metodun çağırılması sonucu 

istemciye dönecek olan SOAP mesajındaki Header kısmında yer alan int değer aslında istemci 

tarafında, CompleteOrderProcess' in dönüş değeridir. Yine istemciye döndürülen 

ve Body kısmında yer alan orderPicture,processDate ve requestStatus değişkenleri 

ise, CompleteOrderProcess metodunun out tipinden parametreleri olarak ele 

alınmaktadır. orderPicture değişkeni bir byte[] dizisi olarak mesaj içeriğinden toparlanmakta ve 

fiziki olarak istemci tarafındaki bir dosyaya yazdırılmaktadır. Bu tahmin edileceği üzere servis 

tarafından gönderilen resimdir. Projemizde hem sunucu hemde istemci uygulamamızı 
çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçları elde ederiz. 

 

Aslında burada şaşırtıcı bir sonuç yoktur. Nesne tabanlı olacak şekilde istemci ve servis arasındaki 

tipler kolay bir şekilde kullanılmıştır. Ancak bizim için önemli olan arka planda hareket 

eden SOAP mesajlarının içeriklerinin ne hale geldiğidir. Bu 

amaçla Fiddler isimli HTTP Debugging aracından yararlanırsak, örneğin çalıştırılması sonrasında 

ağ trafiğinde, aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan mesajlaşmanın oluştuğunu görürüz. 
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Dikkat edileceği üzere, Mesaj Sözleşmelerinde Header ve Body kısımlarında hangi bilgilerin yer 

almasını istiyorsak buna göre bir ağaç yapısı oluşmuştur. Request kısmına ait 
olan SOAP zarfının XML içeriği tam olarak aşağıdaki gibidir. 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

    <s:Header> 

        <h:OrderDate xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService">2009-02-

08T01:53:03+02:00</h:OrderDate> 

        <h:OrderNumber xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService">9476df3d-0f74-4643-

9fcf-b7344d5da37d</h:OrderNumber> 

        <h:OrderedProduct xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <ProductId xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">1</ProductId> 

            <Name xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">Her Yönüyle 

WCF</Name> 

            <ListPrice xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">10</ListPrice> 

            <OrderDate xmlns="http://Northwind/ProductTransferService/Product">2009-02-

08T01:53:03+02:00</OrderDate> 

        </h:OrderedProduct> 

    </s:Header> 

    <s:Body> 

        <ProductOrderRequest xmlns="http://Northwind/ProductTransferService"> 

            <OrderSender xmlns:a="http://Northwind/ProductTransferService/Sender" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

                <a:Name>Burak Selim</a:Name> 
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                <a:SenderId>10001</a:SenderId> 

                <a:SenderNumber 

xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                    <b:LastName>SENYURT</b:LastName> 

                    <b:Number>1</b:Number> 

                    <b:Region>65</b:Region> 

                </a:SenderNumber> 

            </OrderSender> 

            <Receivers xmlns:a="http://Northwind/ProductTransferService/Receiver" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

                <a:Receiver> 

                    <a:Name>Bil</a:Name> 

                    <a:Number xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                        <b:LastName>Geyts</b:LastName> 

                        <b:Number>1</b:Number> 

                        <b:Region>66</b:Region> 

                    </a:Number> 

                    <a:ReceiverId>10002</a:ReceiverId> 

                    <a:RequestedProductCount>100</a:RequestedProductCount> 

                </a:Receiver> 

                <a:Receiver> 

                    <a:Name>Deyv</a:Name> 

                    <a:Number xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                        <b:LastName>Masteyn</b:LastName> 

                        <b:Number>2</b:Number> 

                        <b:Region>67</b:Region> 

                    </a:Number> 

                    <a:ReceiverId>10003</a:ReceiverId> 

                    <a:RequestedProductCount>150</a:RequestedProductCount> 

                </a:Receiver> 

                <a:Receiver> 

                    <a:Name>Co</a:Name> 

                    <a:Number xmlns:b="http://Northwind/ProductTransferService/CustomerNumber"> 

                        <b:LastName>Satriyani</b:LastName> 

                        <b:Number>3</b:Number> 

                        <b:Region>67</b:Region> 

                    </a:Number> 

                    <a:ReceiverId>10055</a:ReceiverId> 

                    <a:RequestedProductCount>75</a:RequestedProductCount> 

                </a:Receiver> 

            </Receivers> 

        </ProductOrderRequest> 

    </s:Body> 

</s:Envelope> 

Bu XML içeriği incelendiğinde tam olarak Mesaj Sözleşmesinde belirttiğimiz kriterlere uyulduğu 

görülmektedir. Söz 

gelimi Header kısmında OrderDate, OrderNumber veOrderProduct elementleri yer 

almaktayken, Body kısmında ProductOrderRequest elementi tarafından sarmalanmış 

olan, OrderSender ve Receivers elementleri 

bulunmaktadır.Receivers aslında Receiver[] dizisinin kullanılması nedeni ile kendi içerisinde 

birden fazla Receiver alt elementi içermektedir. Burada geliştirici tanımlı 

tiplerin(Product,Receiver,Sender gibi) Veri Sözleşmesi olarak tanımlanmaları 

nedeniyle XML elemetleri içerisine aktarılmış olmalarıda gözden kaçırılmamalıdır. Yine 

istemciye dönen mesajın(Response)tam içeriğine bakıldığında aşağıdakine benzer 

bir SOAP çıktısı ile karşılaşılmaktadır. 
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<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

    <s:Header> 

        <h:OrderdProductCount 

xmlns:h="http://Northwind/ProductTransferService">325</h:OrderdProductCount> 

    </s:Header> 

    <s:Body> 

        <ProductOrderResponse xmlns="http://Northwind/ProductTransferService">                  

        <OrderPicture>R0lGODlhIAAgAPcAAAAAAB8hNR4hODMpHCQgLiIkNyYqRysvUC4wQy 

0wTi0xUzU3SzE1VjE1WzU5Xjs 

+VDw/WDU6Yzk+ZTk/bDg5dTFILDl0FzpGRz5BXD5CYz1CbD5EdVYzLXI/SF9OMF1 

WP05tK0JoN0pxNVF5JVR1M2lfPn 

FHKn5GP3VpL31vN31wL3d0OEZIVkZUSUFFY0FGbURIZEZKaklLYExPaEJIek1SaEx 

Td1VWalNXd1prWFp1Rl96bWRcS 

2JNYGtrRnhuRGdlaGNkdmh5eTc3mDxDxT5P2Dxdxj5d3T9g1z9r40VMg0pRiVZbhFR 

bl1hkilljl0Nxr0h2t1tlqFVzqGFmjW 

ZpgWtthGlti2Npl25xiGd6l25xkG1ym3ByhnN0inl2h3N2kXF2m3R4lnR5mXp8lWNqq2p 

zp2xzsXN5q3l+pXp/qnR7tEFW0E 

Jt0EN85l+fGkmLJ0mSIVOKJFWJNVeXJFqpH1y2GFqiJGOWKWK3Hm2oIV6KVFnFGGn 

NF3POGnrSGWHJIHbNInvQIHiDiH 

qAonyCuH6Qr0qK3kOF7EeP8EqU8Vua6lWb8miW1XGYzWWk8XSq73et8H+x8YM2N 

5oxJ7MsG4pfPIN4K5J7LpR0OKFV 

KaB2HbB+FYNtQpp8eKRNR7JyRtAqE+UsEfg+D/Q2ENRNE9dyH8F0NuxHD/pJDfxWDO 

1+HP1lDv12EbeDC7OaFKmUIqm 

XNruDK72nEKyMfoHSHYTRJMeKCMiRCN+GH9WWBc2xDNqjA8GnIv2GE/uaF/CGIf2W 

IOCrBOS1BfqlHPq0HfysIfu3I+vG 

A/fXBPrcFvzeKfzeOP3gOIKDj4yDlZCCkYaKrYGHs4CGu4SJtYWLvYqPtIiNuo6TvJWXp 

pGVu5+ivoiOwIySwpGWxJSZxJ 

ecyJmdxJmeyJ2hw52iy4i28JK88aGlxqGmzKSpzqmsyaar0Kmt0a6xzK2x07a4zbG11bS4 

17a52Lq907m92ZzC8b7B3K3J 

7aXH8MTG3MjL4c7R5dHT5gAAAAAAAAAAACH5BAEAAP8ALAAAAAAgACAAAAj/AP8JH 

EiwoMGDCNvNsCcvHjx37tixW 

5cuHTpy5MSB++atW7UM2BDaszduGxkyXrp0AWMFTBYrYqpY+8bxmxpu0xDSs5eGTIIX 

DjRIcCBBgoYAWxCE4ditG45 

q1Q7mo0ePEJkFCAoM8GCCA4ECBWAsCAOuo1OPB/nJgzdP3z5auY4Ra6UK1ad3+aaKa1r 

NBreoBvM5hLf21K9jv+iOCu 

VlkLhv1TxWe1ponsF58DK707bKWDFfrFKRopRDzpwdY8II2QMHS2WD9B5C9BRMri9Vojvo 

oGOnT58/f/pYoFLonMF0E 

CeCClZsLm5RN0bw/g2cTwUsa74ZRAdP4jhTxIr9/2KlalSlG3Tq8KHeh88DJ2uobU+QThw0YLI 

yWdJUitSk0nX4VosgfcT 

BhAsNoGHQQ9es8wwLNzjhhA01nNADCXTk0YcftgQCSAhmwGeGQe6MQ006UjhyTzmPJGLEEl 

yAcIeGgXTIBwtrPLHGG 

QXls04Y6URziDn4lMMIIkcM8cUNLcjxhh54iHABE2tg8QSPBOmDDhbsmPFIPfVEwogbR1CQyS2Y 

8LAACx9ckoIZa5SBA 

5YDtUMOF+JAAQk+5jyiSBJEBMEJL8Mko0wzyiRTghlnYNFEGe0Q5A453VATRTlFPoLkEEDowgsyh 

jKTDDIxnHHGE2WU 

oQ5BF4lDyCL14P8jphtsUNCJLsIkY+gyybzChKlnpGoNQdpoNEUjhmjxBBRtEPHCJroUmswyia5wJTep 

SiHfQN885gQLz4 

BBhRMwUHDDLZ/q2oyuLEgjTqplSFEGQeBsRA013dCTDzloUBGEK8KAqgyvu1hRDbxSSPEEQZA11c01 

3HTjDj/6qNPFD 

7DM0kssKDzwaLwJN9HEQO9QY8A13fxVzTTTFFJIN95EcwUONdCwBKogS6GEAiMPhFxEE1Fk0UXhFB

0 

OTdqEow022i 

zN9IgDMbCBEgUYoEADEUQwAQ00NKCAAgd8DfbUSpQ9NQ4EZUCDElZnPcEGG3DttQNifz01EzgoYfM

VB 

ME9sLYBAhj 

QgAZxr+2113XH7cMKeivhBUHZxBADBA9U/gAGGLjgAgYZYO555pprHgMNCJVu+umop6766gcFBAA7 
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        </OrderPicture> 

        <ProcessDate>2009-02-08T01:53:03.46875+02:00</ProcessDate> 

        <Status>Ok</Status> 

        </ProductOrderResponse> 

    </s:Body> 

</s:Envelope> 

Gözden kaçmayacak olan nokta OrderPicture elementinin içeriğidir :) Tahmin edileceği üzere bu 

elementin içeriği, servis tarafındaki resmimizin byte[] dizisi haline geldikten sonra, SOAPmesajı 

içeriğine Base64 kodlamasına göre serileştirilmiş halidir. Bu içerik, istemci tarafında ters 

serileştirilme işleminden sonra yine byte[] dizisi olacak şekilde ele alınabilmektedir. Bunların 

haricinde Header kısmında OrderProductCount elementinin, Body kısmında 

ise ProductOrderResponse elementi ile sarmalanmış 
olan OrderPicture, ProcessDate ve Statusalt elementlerinin olduğu görülmektedir. 

Mesaj Sözleşmelerinde ele alınan bir diğer durumda türlendirilmemiş versiyonların 

kullanılmasıdır(Untyped Message Contracts). Burada System.ServiceModel.Channels isim 

alanında yer alan Message sınıfı ele alınmaktadır. SOAP 1.1 ve SOAP 1.2 uyumlu mesajları işaret 

edebilen bu sınıf yardımıyla, istemciden gelen talepler ele alınabilir ve cevaplar 

oluşturularak Message tipinden örnekler üzerinden karşı tarafa gönderilebilir. Son olarak bu 

durumu değerlendirip makalemizi tamamlayalım. Bu amaçla Servis Sözleşmemizeaşağıdaki 

ekran görüntüsünde yer alan yeni bir operasyon ilave ettiğimizi düşünelim. 

 

RunProcess isimli operasyon parametre ve dönüş değeri olarak Message tipini kullanmaktadır. Söz 

konusu operasyon metodunun ProductTransferService içerisindeki uyarlaması ise aşağıdaki gibi 
yapılabilir. 

// Untyped Message alıp veren örnek servis operasyonu metodu. 

public Message RunProcess(Message request) 

{  

    // Servise gelen Untyped Message ' ın Body kısmında yer alan Product dizi içeriğini elde etmek 

için GetBody metodunun generic versiyonundan yararlanılır. 

    Product[] products = request.GetBody<Product[]>(); 

 

    // İstemciye döndürelecek Untyped Message' ın Body kısmında yer alacak örnek Product içeriği 

için dizi oluşturulur. 

    Product[] resultSet=new Product[products.Length]; 
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    // Gelen mesajın Body kısmından elde edilen dizi üzerinde örnek işlemler yapılır. 

    // Örnekte ListPrice bilgisi 1 birim arttırılmıştır. 

    for (int i = 0; i < products.Length; i++) 

    { 

        products[i].ListPrice += 1; 

        resultSet[i] = products[i]; 

    } 

 

    // Operasyondan döndürelecek olan Untyped Message oluşturulur. 

    // İlk parametre SOAP versiyonunu belirtir. Örneğin "SOAP 1.1". 

    // İkinci parametre servis operasyonunda ReplyAction özelliğine atanan değerdir. 

    // Üçüncü parametre ise Body kısmında yer alacak olan nesne örneğidir. 

    Message response = Message.CreateMessage(request.Version, 

"ReplyAction",resultSet); 

 

    // Untyped Message geriye döndürülür. 

    return response; 

} 

RunProcess isimli servis operasyonu, istemciden gelen mesajın Body kısmında yer 

alan Product nesne verilerini ele almakta ve örnek olarak ListPrice değerlerini 1 birim arttırarak 

geriye döndürmektedir. Metoda gelen türlendirilmemiş mesajın gövdesindeki veri içeriğini ele 

alabilmek için GetBody<T> metodundan yararlanılır. Tahmin edileceği üzere metodun kullandığı 

generic tip üzerinden bir XML ters serileştirme işlemi söz konusudur. Nitekim istemciden gelen 

mesaj XML tipindedir ve kod içerisinde nesnel olarak kullanılması gerekmektedir. Bunlara ek 

olaraktan, servisin istemciye göndereceği türlendirilmemiş mesajın üretimi 

için, Message sınıfının static CreateMessage fonksiyonundan yararlanılır. Metodun aşırı 

yüklenmiş(overload) 11 farklı versiyonu bulunmaktadır. Örneğimizde kullandığımız halinde, ilk 

parametre ile SOAP versiyonu, ikinci parametre ile SOAP Action adı ve son olarak üçüncü 

parametre ilede Body kısmına gelecek olan nesne örneği belirtilmiştir. Eklenen bu yeni 

fonksiyonellik nedeniyle istemci tarafında yer alan servis referansınında güncellenmesi 

gerekmektedir. Bu güncelleme işleminin ardından RunProcess isimli operasyon istemci tarafında 
örnek olarak aşağıdaki kod parçasında görüldüğü gibi kullanılabilir. 

Console.WriteLine("\nUntyped Message\n"); 

 

// Güncel kanal implementasyonundan yararlanarak OperationContextScope nesnesi örneklenir. 

// OperationContextScope nesnesinden yararlanarak gelen ve giden mesajların içerikleri 

yönetilebilir, Header, Body gibi kısımlarına müdahale edilebilir. 

using (new OperationContextScope(client.InnerChannel)) 

{ 

    // Untyped mesaj içerisinde gönderilecek olan Product nesneleri için bir dizi hazırlanır. 

    Product[] products =  

        { 

            new Product{ Name="Programming WCF", ListPrice=12, OrderDate=DateTime.Now, 

ProductId=19}, 

            new Product{ Name="Programming C# 3.0", ListPrice=16, OrderDate=DateTime.Now, 

ProductId=21} 

        }; 

 

    // İstemciden servise gönderilecek olan Untyped Message hazırlanır. 

    // İlk parametre mesaj versiyonudur. (SOAP 1.1 gibi). 

    // İkinci parametre servis sözleşmesinde RunProcess operasyonunda belirtilen Action özelliğinin 

değeridir. 

    // Üçüncü parametre ise mesaj içeriğinde gönderilecek olan serileştirilebilir nesne örneğidir. Bu 
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örnekte Product tipinden bir dizi kullanılmaktadır. 

    Message request = 

Message.CreateMessage(OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.MessageV

ersion, "RequestAction", products); 

 

    // Operasyon çağrısı yapılır ve parametre olarak hazırlanan Untyped Message örneği gönderilir. 

    // Çağrı sonucu yine bir Untyped Message örneğidir. 

    Message reply = client.RunProcess(request); 

 

    // Servisten gelen Untyped Message içerisindeki Body kısmında tutulan Product topluluğunu dizi 

olarak ele almak için GetBody metodunun generic versiyonu kullanılır.     Bunun sonucu olarak elde 

edilen sonuç Product tipinden bir dizi olacaktır. 

    Product[] response = reply.GetBody<Product[]>(); 

 

    foreach (Product product in response) 

    { 

        Console.WriteLine(product.Name+" "+product.ListPrice); 

    } 

} 

İstemci tarafında RunProcess metodu çağırılmadan önce gönderilecek mesajın oluşturulması için 

yine CreateMessage static metodundan yararlanılmaktadır. Yine ilk parametre 

olarak SOAP versiyonu, ikinci parametre olarak SOAP Action değeri ve üçüncü parametre 

olarakta Body kısmına serileştirilecek nesne örneği belirtilmiştir. Servis tarafından gelen mesaja ait 

Body bilgisinin okunması içinde GetBody<T> metodundan yararlanılmaktadır. İstemci tarafında 

dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside tüm bu işlemleri içerisine 

alan Using bloğunda OperationContextScope nesnesinden yararlanılması ve o 

anki kanal(Channel) bilgisinin kullanılmasıdır. Örnek uygulamamız bu haliyle test edildiğinde 
çalışma zamanı görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Ancak elbetteki arka planda yer alan mesaj içeriğine Fiddler aracı yardımıyla 

bakıldığında Body kısmında hareket eden Product verilerinin içeriği açık bir şekilde 
görülebilmektedir. 
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Dikkat edileceği üzere Request mesajında gönderilen Product nesnelerine 

ait ListPrice değerleri, Response mesajı içerisinde 1 birim arttırılmıştır. Eğer 

mesajların RAWiçeriklerine bakılırsa SOAP Action bilgisininde set edilmiş olduğu görülebilir. (Size 

tavsiyem GetBody metodlarına olan 

çağrılarda BreakPoint kullanarak request ve responsedeğişkenlerinin çalışma zamanı 
içeriklerini QuickWatch ile izlemenizdir.) 
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Eğer istemciden talep gönderildikten sonra varsayılan olarak 1 dakikalık zaman dilimi 

içerisinde servis tarafından cevap gelmezse aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 

alan TimeoutException istisnası ile karşılaşılır. 

 

Bu sorun SendTimeout değeri arttırılarak çözümlenebilir. Bu sorun, uzun süren 

operasyonların söz konusu olduğu durumda dikkate alınması gereken istisnaların başında 

gelmektedir. 
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Buraya kadar yaptıklarımıza baktığımızda, istemci ve sunucu arasındaki Mesaj içeriklerinin 

yönetiminin Mesaj Sözleşmeleri yardımıyla ele alınabildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna göre 

istenirse, istemci ve sunucu arasında taşınacak bir veri tipinin belirli parçalarının SOAP zarfı 

içerisindek Header veya Body bölümleri arasında ayrıştırılması mümkün olabilmektedir. Hatta, 

istemci ve servis arasında özel mesaj desenlerinin oluşturulması da söz konusu ve olasıdır. Elbette 

bu işi tamamlayıcı en önemli noktaşifreleme(Encryption) işlemlerininde hesaba katılmasıdır. 

Buda yapıldığı takdirde mesajın daha güvenilir bir şekilde ele alınması ve korunması mümkün hale 

gelmektedir. Diğer taraftan istemci ve servis arasındaki mesajların türlendirilmemiş olmaları 

halindede ele alınabildikleri ve içeriklerinin yönetilebildikleride ortadadır. MesajSözleşmeleri ile 

ilişkili olarak daha detayı bilgi almak için, MSDN' de yayınlanan içeriği takip etmenizi öneririm. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim 

Örneği İndirmek İçin Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

MVP (Connected System Developer-2008,C# 2007,2006) 

 
 

RSS, Atom Formatlı İçerik 

Paylaşımı(Syndication) ( 08.02.2008 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation, Net Framework 3.5 ile gelen bazı yeni CLR(Common 

Language Runtime) tipleri sayesinde RSS 2.0 ve Atom 1.0 formatlarında yada diğer özel 

formatlarda içerik paylaşımı(Syndication) yapılmasına izin veren özelliklere sahip olmuştur. Bu 

tipler sayesinde bir WCF servisi(Service) üzerinden 

özellikle HTTP protokolününGET, POST, HEAD ve benzeri metodlarına göre talep-

cevap(Request-Response) işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bir başka 

deyişle EndPoint noktaları üzerinden farklı tipte verilerin, dünya standartlarına uygun olacak 

şekilde yayınlanması mümkündür. İşte bu makalemizde bir WCF servisi üzerinden en basit 

haliyle RSS veya Atom formatında içerik paylaşımlarının nasıl yapılabileceğini incelemeye 

çalışacağız. 

RSS veya Atom gibi formatların ortak noktası platform bağımsız(Interoperability) veri 

içerikleri sunulabilmesi için gerekli standartları içeriyor olmalarıdır. Bu sayede yayınlanan veriyi 

alacak olan istemcilerin(Clients) farklı özelliklerinin düşünülmesine gerek kalmamaktadır. Burada 

söz konusu olan platform bağımsız yayınlanabilen veriler genellikleFeed olarak adlandırılırlar. Feed 

yapısı kendi içerisinde, içerik yayınlaması ile ilgili olaraktan yazar(author), başlık(title), 

adres(url) ve bunlar ile ilişkili olan metadata bilgilerini barındırır. Ayrıca kendi içerisinde birden 

fazla öğe(Item) barındırabilir. Bu öğelerin her biride kendi içerisinde başlık(title), adres(url), 

oluşturulma tarihi(creation date), açıklama(description), kategori(category) gibi bilgileri 

barındırmaktadır. Bu içeriklerin şu anda popüler olan iki farklı sunuş şekli RSS(Really Simple 

Syndication) ve Atomteknikleridir. Her ikiside XML(eXtensible Markup Languge) tabanlı 
olacak şekilde içerik paylaşımı standartları sunarlar. 

 

RSS/Atom gibi içerik yayınlama formatlarının ortak özellikleri, platform bağımsız bir 

içerik için gerekli olan metadata standartlarını sağlıyor olmalarıdır. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms730255(printer).aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingMessageContracts.rar
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Söz konusu formatların her ikisde Windows Communication Foundation tarafından 

desteklenmektedir. WCF, söz konusu Feed ve Feed Item' lar ile çalışılabilmesini kolaylaştırmak 

adına SyndicationFeed, SyndicationItem, SyndicationLink, SyndicationPerson gibi pek 

çok CLR tipi içermektedir. Tahmin edileceği üzere bu tiplerin isimlendirilmeleri, içerik paylaşım 

formatlarında kullanılan element adları ile benzerdir. Ancak en önemli 

avantaj, RSS yada Atom gibi formatlara yönetimli kod tarafından(Managed Code) doğrudan 

destek veriliyor olmasıdır. Şu anda WCF içerisinde farklı içerik paylaşımı formatlarına destek 
verebilmek amacıyla Atom10FeedFormatter, RSS20FeedFormatter vb tipler yer almaktadır. 

Peki söz konusu RSS veya Atom formatlı içerikler hangi amaçlarla kullanılmaktadırlar? Söz gelimi 

haber sitelerinin hemen hepsi güncel başlıkları ortak bir standartta yayınlayabilmek 

için XML tabanlı olan RSS veya Atom formatlı içerikler sunarlar. Aynı sistem blog siteleri içinde 

geçerlidir. Pek çok blog sitesinde en güncel girişler(Entry) RSS veya Atom formatında(yada iki 

formatta birden olacak şekilde) yayınlanmaktadır. Elbetteki bu yayınlanan içerikler XML formatlı 

olduğundan, başka sistemler tarafından alınıp yorumlanabilirler. Söz gelimi haber başlıkları yada 

blog girişleri yada bir topluluk sitesinde yayınlanan son makalelerin listesi XML içeriklerinden alınıp 

işlenebilirler. İşlenen bu veriler uygulama bağımsız olacak şekilde değişik kontroller ile son 

kullanıcılara sunulabilirler. Örneğin farklı haber sitelerinin RSS/Atom içeriklerini kullanarak 

istemcilere birer özet şeklinde sunan intranet tabanlı web siteleri son derece yaygındır. Bu tip bir 

sistemde istemciler doğrudan internete çıkamasalarda, intranet üzerinde erişebildikleri ortak 

bir portal üzerinden çeşitli haber sitelerinin güncel konu başlıklarına bakabilir ve bilgi alabilirler. 

Tabiki burada bahsetmiş olduğumuz senaryolar en yaygın 

kullanılanlarıdır. Geliştirici(Developer) olarak baktığımızda paylaşılabilen herhangibir veri 
topluluğunu RSS/Atom formatlarında yayınlayabileceğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

RSS/Atom gibi formatlarda sunulan içerikler standartlaştırılmış XML verileridir. Bu 

veriler versiyonlara göre farklılık gösterebilir. Ancak her haldede, XML 

içeriklerinin ayrıştırılıp(Parse) kullanılması mümkündür. .Net içerisinde ezelden beri 

gelen XML tipleri ile bu işlemler gerçekleştirilebilir. Ancak WCF açısından olaya 

bakıldığında göze çarpan noktalar şunlardır; 

 RSS veya Atom formatlı verilerin yönetimli kod(Managed Code) tarafında 

kolayca ele alınmasını sağlayan tipler .Net Framework 3.5 içerisinde 

gelmektedir. Böylece RSS veya Atom formatlı içeriklerin oluşturulması veya 

okunması(ayrıştırılması) dahada kolaylaşmaktadır. 
 WCF, .Net 3.5 içerisinde gelen destekler ile HTTP Get gibi bir metod 

yardımıyla EndPoint' ler üzerinde RSS/Atom desteği verebilecek şekilde 

kullanılabilmektedir. 

Söz gelimi bir veri yönetim sistemi üzerinde çalışan bir WCF servisi, log bilgilerini yetkili 

kişilere RSS/Atom formatında sunacak şekilde URL desteği verebilir. Burada URL desteğinden 

kasıt http://localhost:5001/VeriYonetimSistemi/LogServisi?kullaniciId=5 gibi bir adrestir. 

Dikkat edilecek olursa URL üzerinden yapılacak olan bu talep(request) sonrasında, WCF 

servisi kullanıcıID değeri 5 olan kişiyi bulup, log bilgilerini RSS/Atom formatında hazırlayarak 
email olarak gönderebilir. Hemen bu noktada aşağıdaki şekil ile olayı daha net kavrayabiliriz. 
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Şekilden de anlaşılacağı üzere servisin HTTP Get metoduna göre RSS/Atom desteği 

bulunmaktadır. Bu sistemin gerçekleştirilebilmesi için .Net Framework 

3.5 içerisindeWebHttpBinding ve WebHttpBehavior isimli yeni tipler yer almaktadır. Tahmin 

edileceği üzere WebHttpBinding yeni bağlayıcı tiplerdendir(Binding 

Type) ve HTTP protokolününGet gibi metodlarına EndPoint üzerinden destek verilmesini 

sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Burada önemli olan noktalardan biriside 

servisin RSS yada Atom formatında veri içeriklerini nasıl hazırlayacağıdır. Yine daha öncedende 

belirtildiği gibi bu aslında XML formatlı bir metin içeriğinin hazırlanmasından başka bir şey değildir. 

Ne varki .Net Framework 3.5içerisinde gelen yardımcı tipler sayesinde bu işlemlerin yönetimli 

kod(Managed Code) tarafında yapılması mümkündür. Bu 

amaçla SyndicationFeedFormatter veSyndicationItemFormatter abstract tiplerinden türemiş 

olan çeşitli sınıflar bulunmaktadır. Aşağıdaki sınıf diagramlarında temel olarak kullanılabilecek 
formatlama tipleri gösterilmektedir. 

Feed formatlama için kullanılan tipler; 
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Görüldüğü gibi Atom 1.0 ve RSS 2.0 tarzındaki Feed formatları için ikişer tip yer almaktadır. Söz 
konusu sınıfların generic versiyonları olduğunada dikkat edelim. 

Item formatlama için kullanılan tipler; 
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Görüldüğü gibi Atom 1.0 ve RSS 2.0 standartlarına uygun olacak şekilde Item formatlaması için 

kullanılan ikişer farklı tip vardır. Bu tiplerden 

hepsi SyndicationItemFormatterabstract sınıfından türemekte ve XML serileştirmesi için 

gerekli IXmlSerializable arayüzünü(Interface) uygulamaktadır.Bu bilgiler ışığında kendi 

formatlama modellerimizide geliştirebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu tarz bir işlem 

için Feed veya Item formatlamasının farklı bir versiyonunu yazmak 

istiyorsak SyndicationItemFormatter,SyndicationFeedFormatter abstract sınıfları 

ile IXmlSerializable arayüzünü göz önüne almamız yeterlidir. 

.Net 3.5 içerisindeki nesne modeline 

bakıldığında SyndicationFeed, SyndicationItem, SyndicationCategory, SyndicationPerson, 

SyndicationContent gibi pek çok CLR tipinin(Common Language Runtime Type) yer aldığı 

görülür. Bu tiplerden belkide en çok 

kullanılanları SyndicationFeed ve SyndicationItem sınıflarıdır. Söz konusu 

sınıflar System.ServiceModel.Web.dll assembly içerisinde yer 
alan System.ServiceModel.Syndication isim alanında(Namespace) bulunmaktadır. 

Bu kadar teorik bilgiden sonra bir kaç örnek ile konuyu genişletmeye çalışalım. İlk olarak basit 

bir Console uygulaması geliştirecek ve RSS 2.0/ Atom 1.0 formatlarında içeriklerin nasıl 

hazırlanabileceğini incelemeye çalışacağız. Bu amaçla Visual Studio 2008 üzerinden .Net 

3.5 modeline uygun olacak şekilde bir Console uygulaması açmamız 
veSystem.ServiceModel.Web.dll' ini projeye referans etmemiz yeterlidir. 
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Bu işlemin ardından kodları aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.ServiceModel.Syndication; 

using System.Collections.ObjectModel; 

using System.Xml; 

 

namespace SyndicationFormatlama 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Bir Feed oluşturulur. Parametreler title, description ve Uri bilgileridir. 

            SyndicationFeed feed=new SyndicationFeed("Makaleler","Burak Senyurt .Net 

Makaleleri",new Uri("http://www.bsenyurt.com")); 

            // Feed yazarı tanımlanır. Yazarlar SyndicationPerson tipi ile temsil edilebilirler. 

            feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("selim@bsenyurt.com")); 

            // Feed için bir kategori tanımalası yapılır. Bu kategori tanımlaması SyndicationCategory 

tipi ile temsil edilebilir. 

            feed.Categories.Add(new SyndicationCategory(".Net Teknolojileri")); 

            // Feed içeriğinin dili belirtilir. 

            feed.Language = "TR-TR"; 

            // Son güncelleme tarihi atanır. 

            feed.LastUpdatedTime = DateTime.Now; 

 

            // Feed içerisinde yer alacak öğelerin her biri SyndicationItem tipindendir. 

            // SyndicationFeed tipinin Items özelliği bu nesne örneklerini barındırır. 

            // Items özelliği Collection<SyndicationItem> tipinden koleksiyonları kullanır. 

            // C# 3.0 Object Initializers yardımıyla koleksiyon oluşturulur ve örnek öğeler eklenir. 

            Collection<SyndicationItem> items = new Collection<SyndicationItem>() 

                                { 

                                    // Feed içerisindeki öğeler(Items) SyndicationItem tipi ile temsil edilirler. 

                                    // Parametreler title,content,uri,id,lastUpdatedTime 

                                    new SyndicationItem("WCF - Front End Service Geliştirmek","WCF 

içerisinde içerik yayınlama",new 

Uri("http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=241"),"1",new DateTime(2008,1,30)) 

                                    ,new SyndicationItem("Adım Adım State Machine Worflow 

Geliştirmek","Finite State Machine nasıl geliştirilir.",new 

Uri("http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=240"),"2",new DateTime(2008,1,15)) 
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                                };  

 

            feed.Items = items; // oluşturulan öğelere ait koleksiyon Feed için set edilir. 

 

            // Atom 1.0 notasyonunda formatlama için SyndicationFeed nesne örneğinin 

GetAtom10Formatter metodu ile Atom10FeedFormatter nesnesi örneklenir. 

            Atom10FeedFormatter atom10Formatter = feed.GetAtom10Formatter(); 

         

            // Rss 2.0 notasyonunda formatlama için SyndicationFeed nesne örneğinin 

GetRss20Formatter metodu ile Rss20FeedFormatter nesnesi örneklenir. 

            Rss20FeedFormatter rss20Formatter = feed.GetRss20Formatter(); 

         

            // Atom içeriğinin kaydedileceği Xml dosyası XmlWriter tipi ile oluşturulur 

            XmlWriter atom10writer = XmlWriter.Create("MakalelerAtom.xml"); 

            // Formatter nesnesinin WriteTo metodu ile Atom 1.0 notasyonunda formatlanan veri 

içeriği XmlWriter nesnesinin işaret ettiği fiziki dosyaya yazılır. 

            atom10Formatter.WriteTo(atom10writer); 

            // XmlWriter nesnesi kapatılır 

            atom10writer.Close(); 

         

            // Atom 1.0 için yapılan formatlama işlemi Rss 2.0 için benzer şekilde yapılır. 

            XmlWriter rss20writer = XmlWriter.Create("MakalelerRss.xml"); 

            rss20Formatter.WriteTo(rss20writer); 

            rss20writer.Close(); 

        } 

    } 

} 

Yukarıdaki kod parçasında örnek olarak oluşturulan Feed içerikleri Atom 1.0 ve RSS 

2.0 formatlarına uygun olacak şekilde fiziki XML dosyalarına yazdırılmaktadır. Feedoluşturulması 

için SyndicationFeed sınıfına ait nesne örnekleri kullanılır. Bununla birlikte içerik paylaşımı ile ilgili 

ekstra metadata bilgileri söz konusu nesne örneğinin çeşitli özellikleri yardımıyla belirlenebilir. 

Örneğin içeriği paylaşan yazar Author özelliği ile belirlenebilir. Yazar gibi bilgiler içerisinde mail 

adresi tarzında ek verilerde olabileceğindenSyndicationPerson sınıfına ait nesne örnekleri 

ile author elementinin yönetimli kod tarafında ele alınması sağlanabilmektedir. Benzer durum 

kategori bilgileri içinde geçerlidir. Kategori için SyndicatioCategory sınıfından 

yararlanılmaktadır. Feed içerisinde yer alan bilgilendirici öğeler(Items), SyndicationFeed sınıfı 

içerisinde yer alan Itemsözelliği(Property) ile tutulmaktadır. Items özelliği her bir 
elemanı SyndicationItem sınıfından olan generic Collection tipi ile ele alınabilir. 

Feed ve içeriği oluşturulduktan sonra bu verinin Atom 1.0 veya RSS 2.0 formatında üretilmesi 

için Atom10FeedFormatter ve Rss20FeedFormatter sınıflarına ait nesne örneklerinden 

yararlanılmaktadır. Bu nesne örneklerinin üretimi için SyndicationFeed sınıfına 

ait GetAtom10Formatter ve GetRss20Formatter metodları kullanılır. Veri 

içerikleri XML formatlı olarak yazılabileceklerinden fiziki kaynağı işaret etmek 

adına XmlWriter tipinden yararlanılır. Söz konusu uygulama 

çalıştırıldığındaMakalelerRss.xml ve MakalelerAtom.xml dosyalarının içeriklerinin aşağıdaki gibi 

oluştuğu görülür. 

MakalelerRss.xml içeriği; 
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MakalelerAtom.xml içeriği; 
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Her iki yapının içeriğini aşağıdaki grafik ile daha kolay bir şekilde de karşılaştırabiliriz. 
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Görüldüğü üzere arada bazı farklılıklar mevcuttur. Ancak her iki formatta genel standarttır. Gelelim 

bu içerikleri bir WCF servisi üzerinden nasıl yayınlayabileceğimize. Öncelikli 

olarak RSS formatında yayınlama yapılmasına izin veren bir WCF Servis Kütüphanesi(WCF 

Service Library) geliştiriyor olacağız. Bu amaçla Visual Studio 2008 ortamında .Net 

Framework 3.5 şablonları içerisinde yer alan WCF Service Library proje tipi seçilerek işe 

başlanabilir. Elbette Synidaction için gerekli tipleri kullanacağımızdan servis 
kütüphanesinin System.ServiceModel.Web.dll assembly' ınıda referans etmesi gerekmektedir. 

 

Servis kütüphanesi içerisinde yer alacak olan sözleşme(Contract) ve uygulayıcı sınıfa ait sınıf 

diyagramı(Class Diagram) ile içerikleri ise aşağıdaki gibidir. 
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IPaylasim arayüzünün(Interface) içeriği; 

using System; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ServiceModel.Syndication; 

 

namespace RssAtomLibrary 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IPaylasim 

    { 

        [OperationContract] 

        [WebGet] 

        Rss20FeedFormatter RssCiktisi(); 

    } 

} 

Arayüz(Interface) tanımlamasında belkide dikkati çeken en önemli noktalardan 

biriside WebGet isimli niteliğin(attribute) kullanıllmasıdır. Bu nitelik söz konusu 
servise HTTP Getmetoduna göre talepte(Request) bulunabileceğini göstermektedir. 

Paylasim sınıfının(Class) içeriği; 

using System; 

using System.Linq; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Web; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ServiceModel.Syndication; 

 

namespace RssAtomLibrary 

{ 
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    public class Paylasim : IPaylasim 

    { 

        #region IPaylasim Members 

 

        public Rss20FeedFormatter RssCiktisi() 

        { 

            // Öncelikle bir Feed oluşturulur 

            SyndicationFeed feed = new SyndicationFeed(); 

     

            // İçerik paylaşımı yapan yazarlar SyndicationPerson sınıfı yardımıyla tanımlanırlar ve 

Authors koleksiyonuna dahil edilirler. 

            feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("selim@bsenyurt.com", "Burak Selim 

Senyurt", "http://www.bsenyurt.com")); 

            feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("kariim@bsenyurt.com", "Kariim Abdul 

Cabbar", "http://www.bsenyurt.com")); 

 

            // İçeriğin ilgili olduğu kategoriler SyndicationCategory sınıf yardımıyla örneklenir ve 

Categories koleksiyonuna dahil edilir. 

            feed.Categories.Add(new SyndicationCategory(".Net")); 

            feed.Categories.Add(new SyndicationCategory("C#")); 

 

            // İçerik il ilgili açıklama TextSyndicationContent sınıfı yardımıyla eklenir 

            feed.Description = new TextSyndicationContent(".Net ve C# ağırılıklı makaleler", 

TextSyndicationContentKind.Html); 

            feed.Language = "Tr-Tr"; // İçerik dili belirtilir 

            feed.LastUpdatedTime = DateTime.Now; // Son güncelleme tarihi belirtilir 

            feed.Title=new TextSyndicationContent(".Net ile ilgili Herşey"); // İçeriğin başlığı 

TextSyndicationContent sınıfı yardımıyla belirtilir. 

     

            // Ogeler eklenir 

            List<SyndicationItem> items = new List<SyndicationItem>() 

                    { 

                        // Feed içerisindeki öğeler(Items) SyndicationItem tipi ile temsil edilirler. 

                        // Parametreler title,content,uri,id,lastUpdatedTime 

                        new SyndicationItem("WCF - Front End Service Geliştirmek","WCF içerisinde 

içerik yayınlama",new Uri("http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=241"),"1",new 

DateTime(2008,1,30)) 

                        ,new SyndicationItem("Adım Adım State Machine Worflow Geliştirmek","Finite 

State Machine nasıl geliştirilir.",new 

Uri("http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=240"),"2",new DateTime(2008,1,15)) 

                    }; 

 

               feed.Items = items; 

            return new Rss20FeedFormatter(feed);     

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Paylasim sınıfının RssCiktisi isimli metodu Rss20FeedFormatter tipinden bir nesne örneğini 

döndürmektedir. Bu nesne örneklenirken parametre olarak SyndicationFeed tipinden oluşturulan 

nesne örneği parametre olarak verilmektedir. Servis kütüphanesinin(Service Library) bu 

şekilde hazırlanmasının ardından artık Host uygulamanın yazılmasına geçilebilir. Host uygulama 

servis kütüphanesini, System.ServiceMode.dll ve 
yine System.ServiceModel.Web.dll assembly' larını referans etmelidir. 
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Host uygulama basit olarak bir Console programı şeklinde tasarlanabilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Web; 

using RssAtomLibrary; 

using System.ServiceModel.Syndication; 

using System.Xml; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            WebServiceHost host = new WebServiceHost(typeof(Paylasim), new 

Uri("http://localhost:65001/MakalePaylasimServisi")); 

 

            host.Open(); 

             

            Console.WriteLine("Servis durumu {0} ", host.State); 

            Console.WriteLine("Host dinlemede...Çıkmak için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

             

            host.Close();  

        } 

    } 

} 

Host uygulamada ilk dikkati çeken noktalardan birisi WebServiceHost sınıfına ait bir nesne 

örneğinin kullanılmasıdır. Bilindiği gibi normal şartlarda ServiceHost sınıfından 

yararlanılmaktadır. WebServiceHost nesnesi örneklenirken ilk parametre olarak servis 

sözleşmesini(Service Contract) uygulayan sınıfın tipini almaktadır. Sonraki parametrede ise 

servis adresi belirlenmektedir. Host' un açılması için yine Open metoduna başvurulmaktadır. 

Benzer şekilde kapatma işlemi içinde Close fonksiyonundan yararlanılır. Bu işlemlerin ardından 

servis uygulaması çalıştırılabilir. Servis uygulaması çalışıyorken herhangibir tarayıcı 

penceresinden http://localhost:65001/MakalePaylasimServisi/RssCiktisiadresi talep edilirse 

aşağıdaki ekran çıktısında yer alan görüntü elde edilecektir. 
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Görüldüğü gibi servisteki RssCiktisi isimli metodun sonucu HTTP üzerinden elde edilebilmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. URL adresinin sonu, RSS çıktısı veren 

metodun adı ile aynıdır. Eğer farklı bir adres girilirse Service EndPoint bulunamayacak ve 
aşağıdakine benzer bir ekran ile karşılaşılacaktır. 

 

Bu durum istemci tarafınada bir çalışam zamanı istisnası(Runtime Exception) olarak 

yansıyacaktır. Peki istemci kod tarafından bu tip bir içeriği nasıl ele alabilir? Bu amaçla basit bir 

istemci uygulamayı Console projesi olacak şekilde geliştirip devam edelim. Istemci tarafında 

standart XmlReader veya XmlDocument nesneleri yardımıyla HTTP Get ile talep edilen servis 

içeriği çekilebilir. Ancak .Net Framework 3.5 içerisinde gelen Syndication tipleri yardımıyla bu 
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işlemi gerçekleştirmek çok daha kolaydır. Bu nedenle istemci tarafındaki 

uygulamaya System.ServiceModel.Web.dll assembly' ının referans edilmesi gerekmektedir. 

 

Dikkat edileceği üzere herhangibir şekilde servis referansı eklenmemiş yada proxy sınıfı 

oluşturulmamıştır. Nitekim servise gönderilecek olan talep(request) aslındaEndPoint davranışı 

sergileyen bir metoda doğru HTTP Get üzerinden sağlanacaktır. Bu sebeplerden istemci tarafındaki 

kodlar çok basit olarak aşağıdaki gibi geliştirilebilirler. 

using System; 

using System.Xml; 

using System.ServiceModel.Syndication; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("RSS içeriğini çekmek için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

 

            XmlReader reader = 

XmlReader.Create("http://localhost:65001/MakalePaylasimServisi/RssCiktisi"); 

            SyndicationFeed feed = SyndicationFeed.Load(reader); 

 

            Console.WriteLine(feed.Title.Text); 

            foreach (SyndicationPerson yazar in feed.Authors) 

            { 

                Console.WriteLine("\t{0} \t {1}",yazar.Name,yazar.Email); 

            } 

 

            foreach (SyndicationItem item in feed.Items) 

            { 

                Console.WriteLine(String.Format("{0} : {1} 

{2}",item.Id,item.Title.Text,item.Links[0].Uri)); 

            } 

        } 

    } 

} 

İlk olarak XmlReader sınıfından 

yararlanılarak http://localhost:65001/MakalePaylasimServisi/RssCiktisi adresinden talepte 
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bulunulmaktadır. Bu talep sonrası elde edilen XML çıktısının SyndicationFeed sınıfı tarafından 

daha kolay bir şekilde ele alınabilmesini sağlamak 

amacıyla static Load metoduna XmlReader nesne örneği parametre olarak verilir. Bu işlemin 

ardından Feed ile ilgili olarak başlık(title) bilgisi elde edilir. Bununla 

birlikte SyndicationPerson sınıfı ve Authors özelliklerinden yararlanılarak yazarlara 

aitisim(Name) ve elektronik posta(e mail) bilgileri çekilir. Son olarakta Items koleksiyonu 

dolaşılarak var olan tüm öğeler SyndicationItem sınıfına ait nesne örnekleri yardımıyla ele alınır. 

Örnek olarak öğelerin Id, başlık(Title) ve url bilgileri verilir. İstemcilerin talepte bulunabilmesi 

ve Feed içeriklerini çekebilmesi için çok doğal olarak servis tarafınının çalışıyor olması gerekir. Eğer 
bu şart sağlanırsa aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşılacaktır. 

 

Görüldüğü gibi Feed içeriği istemci tarafına başarılı bir şekilde aktarılmıştır. 

İçerik paylaşımı(Syndication) ile ilişkili bir diğer önemli konuda bir servisin yeri 

geldiğinde RSS 2.0 formatında yeri geldiğinde de Atom 1.0 formatında içerik paylaşımına izin 

vermesidir. Bu amaçla servis tarafında bazı değişiklier yapmak gerekecektir. Bu amaçla az önce 

geliştirilen servis kütüphanesindeki(WCF Service Library) arayüzü(Interface) aşağıdaki gibi 

değiştirerek işe başlayalım. 

[ServiceContract] 

[ServiceKnownType(typeof(Rss20FeedFormatter))] 

[ServiceKnownType(typeof(Atom10FeedFormatter))] 

public interface IPaylasim 

{ 

    [OperationContract] 

    [WebGet] 

    Rss20FeedFormatter RssCiktisi(); 

 

    [OperationContract] 

    [WebGet(UriTemplate="IcerikOzeti?icerikTipi={icerikTipi}")] 

    SyndicationFeedFormatter IcerikOzeti(string icerikTipi); 

} 

Öncelikli olarak ServiceKnownType niteliği(attribute) ile 

servisin Rss20 ve Atom10 formatlarından nesne örnekleri döndürebileceği belirtilmektedir. 

Nitekim içerik paylaşım modelinde ilgili servis metodlarının SyndicationFeedFormatter sınıfı ile 

taşınabilecek tipler döndürmeleri şarttır. Diğer taraftan IcerikOzeti metodunda 

kullanılan WebGet niteliğinde birquerystring bildirimi yapılmaktadır. Bu querystring bildirimi 

metoda HTTP Get üzerinden gelecek olan parametre bilgisinin şablonunu 
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tanımlamaktadır. Arayüz sözleşmesini(Interface Contract) uygulayan sınıf içerisindeki 

metodun ise aşağıdaki gibi geliştirilmesi yeterlidir. 

public SyndicationFeedFormatter IcerikOzeti(string icerikTipi) 

{ 

    SyndicationFeed feed = new SyndicationFeed(); 

 

    feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("selim@bsenyurt.com", "Burak Selim Senyurt", 

"http://www.bsenyurt.com")); 

    feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("kariim@bsenyurt.com", "Kariim Abdul Cabbar", 

"http://www.bsenyurt.com")); 

 

    feed.Categories.Add(new SyndicationCategory(".Net")); 

    feed.Categories.Add(new SyndicationCategory("C#")); 

 

    feed.Description = new TextSyndicationContent(".Net ve C# ağırılıklı makaleler", 

TextSyndicationContentKind.Html); 

    feed.Language = "Tr-Tr";  

    feed.LastUpdatedTime = DateTime.Now;  

    feed.Title = new TextSyndicationContent(".Net ile ilgili Herşey");  

 

    List<SyndicationItem> items = new List<SyndicationItem>() 

        { 

            new SyndicationItem("WCF - Front End Service Geliştirmek","WCF içerisinde içerik 

yayınlama",new Uri("http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=241"),"1",new 

DateTime(2008,1,30)) 

            ,new SyndicationItem("Adım Adım State Machine Worflow Geliştirmek","Finite State 

Machine nasıl geliştirilir.",new 

Uri("http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=240"),"2",new DateTime(2008,1,15)) 

        }; 

    feed.Items = items; 

 

    if (icerikTipi == "atom") 

        return new Atom10FeedFormatter(feed); 

    else if (icerikTipi == "rss") 

        return new Rss20FeedFormatter(feed); 

    else 

        return null; 

} 

Bu metod içerisinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta icerikTipi değerine 

göre Atom10FeedFormatter veya Rss20FeedFormatter tipinden nesne örnekleri 

döndürülmesidir. Bu sebepten dolayıda metodun dönüş 

tipi SyndicationFeedFormatter tipindendir. Artık istemciler servise talepte 

bulunurlarken rss veya atom formatında içerik isteyebilirler. Aşağıdaki ekran çıktılarında bu durum 
açık bir şekilde görülmektedir. 

Rss talebi; 
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Atom talebi; 
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Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde basit olarak .Net Framework 

3.5 ile gelen tipler sayesinde bir WCF(Windows Communication Foundation) servisi 

üzerinden RSS 2.0veya Atom 1.0 formatında içerik paylaşımının nasıl yapılabileceğini incelemeye 

çalıştık. İlerleyen makalelerimizde WCF in .Net Framework 3.5 ile gelen yeniliklerini incelemeye 

devam edeceğiz. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Front-End Service Geliştirmek ( 30.01.2008 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation(WCF) mimarisinde belkide en kritik unsurlardan 

birisi EndPoint kavramıdır. EndPoint, Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented Architecture 

- SOA)uygulamaları geliştirmek için kullanılan WCF modelinde, istemciler(Clients) ile 

servis(Service) arasındaki haberleşmede yer alan kritik bir parçadır. WCF' in temellerini 

incelediğimiz daha önceki yazılarımızda, EndPoint kavramının aslında WCF mimarisinin ABC' si 

olduğundan bahsetmiştik. ABC bilindiği üzere adres(Address), 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WCFSyndication.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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bağlayıcı(Binding) vesözleşme(Contract) bilgilerinden oluşmaktadır. Buna göre bir EndPoint 

yardımıyla, servisin istemcilere hangi adresten, hangi protokolle, hangi kurallara göre neyi 

sunacağı bilgisi aktarılabilir. Bununla birlikte, EndPoint' ler istemci tarafından gelecek olan taleplerin 
karşılanmasında da büyük öneme sahiptir. 

Bir WCF servisi, kendi üzerinde birden fazla EndPoint bilgisi taşıyabilir. Üstelik bu EndPoint' ler 

aynı sözleşme(Contract) veya farklı sözleşmeler(Contract) içinde tanımlanmış olabilirler. Bu 

noktada WCF servisi aldığı mesajı hangi EndPoint bileşenine ileteceğinede karar vermektedir. Çok 

doğal olarak geliştiriciler bu karar aşamasına müdahale edebilir ve EndPoint yönlendirmelerini 

programlayabilirler. İşte bu da Front-End Service adı verilen WCF servislerinin geliştirilebilmesine 

neden olmaktadır ki makalemizin konusuda budur. Bazı durumlarda bir WCF servisi, 

istemcilerden(Clients) gelecek olan mesajları asıl servislere yönlendirmek için kullanılabilir. 
Aşağıdaki şekilde bu durum analiz edilmeye çalışılmaktadır. 

 

Bu grafiğe göre istemcilerin talepleri(Requests) Front-End Service tarafından karşılanmakta, 

sonrasında ise bu talepler(Request) ilgili olan asıl WCF servislerine yönlendirilmektedir. Hatta 

yönlendirme işlemi Front-End Service' in arkasında duran asıl WCF servisi içerisindeki farklı 

EndPoint noktalarına doğruda olabilir. Bu tarz bir yönlendirme için pek çok sebep vardır. Özellikle 

istemcilerin kullanmak istedikleri servislere doğrudan erişemediği durumlar göz önüne alınabilir. 

Örneğin arka tarafta duran WCF servisleri ile istemciler(Clients) farklı ve birbirlerini 

göremeye ağlarda(Network) bulunabilirler. Diğer yandan, Front-End Service' lerin bazı 

avantajlarıda vardır. Örneğin yük dengelemesini (Load Balancing) daha iyi yapabilirler. Bu 
performans ve dengeli yönetim açısından önemli bir unsurdur. 

 

Load Balancing modelinde, Front-End Service genellikle istemcilere(Clients) tek bir adres 

üzerinden hizmet vermektedir. İstemcilerden gelen talepler arka servislere eşit şekilde 

dağıtılmaktadır. Bir başka deyişle istemciler hep aynı adrese talepte bulunurlarken, Front-

End Service arka tarafta duran farklı port numaralarına sahip EndPoint noktalarına yükü 

eşit şekilde yaymaktadır. Bu sayede arka tarafta daha dengeli çalışan bir servis topluluğu 

tasarlanması mümkün olmaktadır.Tabi bunun için yazılan Front-End Service içerisinde 

özel kodlama yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, kötü niyetli mesajların sızmasının engellemesi içinde tek bir merkez olarak kullanılabilirler. 

Elbetteki arka tarafta yönlendirilme yapılacak servis ve EndPoint sayısı çok fazla olabileceğinden 

Front-End Service yönetimi biraz daha zordur. 
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Front-End WCF Service' ler istemciden gelen talepleri(Request) değerlendirerek 

uygun olan gerçek arka WCF Service' lerine yönlendirirler. 

Front-End Service' ler çoğunlukla iki ana kategoride ele alınmaktadır. Adres tabanlı 

yönlendirme(Address-Based Routing) yapanlar ve içerik tabanlı yönlendirme(Content-

Based Routing) yapanlar. Adres tabanlı yönlendirme sisteminde, istemcilerin hangi EndPoint 

noktalarına talep (Request) gönderdikleri önemlidir. Ancak içerik tabanlı yönlendirme sisteminde 

istemcilerin talep olarak gönderikleri mesaj içeriklerine bakılır. Mesaj içeriklerinden örneğin 

kullanıcıya ait kimlik bilgileri(Identity Informations), transaction id değerleri vs... elde 

edilebilir. Bunların durumuna göre uygun olan WCF servislerine yönlendirme işlevini Front-End 

Service üstlenir. Örneğin bir servise talepte bulunan kullanıcıların iki farklı profilde olduklarını göz 
önüne alalım. Aşağıdaki şekilde bu durum gösterilmeye çalışılmaktadır. 

 

Burada özel kullanıcılar taleplerine hizmet alırlarken, Front-End Service tarafından daha hızlı bir 

sistem üzerinde konuşlandırılmış bir WCF servisine yönlendirilmektedirler. Diğer taraftan normal 

kullanıcılar için bu tip bir yönlendirme daha farklı yapılmaktadır. İşte bu tam anlamıyla Front-End 

Service' e gelen kullanıcıların kimlikleri(Identity) ile alakalıdır ve içerik tabanlı 

yönlendirme(Content Based Routing) sisteminin bir örneğidir. Nitekim kimlik bilgileri 
çoğunlukla mesaj içeriklerinden elde edilebilmektedir. 

WCF mimarisi içerisinde Front-End Service' lerin nasıl yazılacağını incelemeden önce, bir WCF 

servisinin gelen mesajları kabaca nasıl ele aldığını anlamakta yarar vardır. Özellikle kod tarafında 

gelen taleplerin ele alınmasında önemli rol oynayan CLR Tipleri(Common Language Runtime 

Types) bulunmaktadır. Herşeyden önce WCF çalışma zamanı motoru(WCF Runtime 

Engine) gelen talepleri değerlendirmek için kanal yığınlarını(Channel Stacks) kullanmaktadır. 

Bu kanal yığınları ChannelDispatcher veEndPointDispatcher adı verilen tiplere ait nesne 

örnekleri ile sıkı bir ilişkidedir. En basit anlamda ChannelDispatcher nesne örnekleri, gelen 

taleplerin doğru EndPointDispatcherbileşenlerine aktarılmasından sorumludur. Bu anlamda bir 

ChannelDispatcher nesnesi, birden fazla EndPointDispatcher bileşenini ele 

alabilmektedir. EndPointDispatcher nesnesleri, gelen mesajları çözümlemek ve servis içerisindeki 

uygun yerlere iletmekten sorumludur. EndPointDispatcher nesneleri çoğunlukla servis içerisinden 

talepte bulunulan fonksiyonelliğe ait metod çağrılarını gerçekleştirmektedir. Bu son derece basit ve 

yüzeysel bir bakış açısıdır. Nitekim bu işlemler sırasında çok sayıda ek yardımcı CLR(Common 

Language Runtime) nesneside devreye girmektedir. Aslında çalışma zamanındaki durum az çok 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 
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Görüldüğü gibi istemcilerden EndPoint noktalarına doğru gelen mesajlar kanal yığınları(Channel 

Stack) üzerinden ChannelDispatcher nesne örneklerine ulaşmaktadır. Sonrasında ise 

talepler(Requests) uygun olan EndPointDispatcher bileşenleri tarafından ele alınmaktadır. Bu 

noktada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Gelen mesaj herhangibir EndPointDispatcher 

tarafından karşılanmassa ServiceHost nesnesinin UnknownMessageReceived olayı tetiklenir. 
Çok doğal olarak bu olayın kontrolü geliştirici(Developer) tarafından yapılabilir. 

Front-End Service' ler içerisinde, istemciden(Clients) gelen talepler gerçek WCF servislerine 

yönlendirilmeden önce pek çok işlemde gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin kimlik doğrulama yada 

arka servislere parametre aktarma gibi işlemler söz konusu olabilir. Diğer yandan Front-End 

Service' lerin tasarlanması sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yönlendirici 

servisin, hedef servis sözleşmelerini uyguluyor olma zorunluluğu nedeni ile yönetilebilirlik 

zorlaşmaktadır. Buna bağlı olarak serileştirilebilir(Serializable) verilere ait sözleşmelerinde 

yönlendirici servis tarafından bilinme zorunluluğu söz konusudurki bu da 
yönetilebilirliği(Management) zorlaştırmaktadır. 

Bu kısa bilgilerden sonra adım adım bir Front-End WCF Servisinin nasıl oluşturulacağı 

incelenmeye başlanabilir. Öncelikli olarak iki adet servis geliştirilecek ve bu servisler 

birerEndPoint noktası barındıracak şekilde tasarlanacaktır. Bu noktada Front-End Service, 

gelen talepleri(Request) doğrudan arka taraftaki uygun servis ve EndPoint noktalarına 
yönlendirmekle görevli olacaktır. Senaryo kabaca aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 
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Yönlendirme işlemlerini kolay bir şekilde anlayabilmek için basit 

olarak BasicHttpBinding bağlayıcı tipinden(Binding Type) yararlanılmaktadır. Back-

End servisler iki adettir ve her biri farklı port numaraları üzerinden HTTP bazlı olacak şekilde 

yayınlama yapmaktadır. Her iki Back-End Service uygulamasıda Console olacak şekilde 

tasarlanmaktadır. Elbetteki gerçek hayat senaryolarında bu servisler IIS(Internet Information 

Service) üzerinden yada bir Windows Servisi içerisinde gömülü olacak şekildede çalışabilirler. Şu 

durumda her iki istemcide bu farklı HTTP servislerine talepte bulunmaktadır. Bizim amacımız 

bir Front-End Service yazmak ve üzerinden Load-Balancing yaparak istemcilerden gelecek olan 

talep yükünü servislere eşit şekilde dağıtmaya çalışmaktır. Front-End Service geliştirilmeye 

başlamadan önce ilk olarak servis sözleşmesinin(Service Contract) yer aldığıWCF sınıf 

kütüphanesini(WCF Service Library) tasarlayarak işe başlanmalıdır. Bu kütüphanenin içeriği 
konunun anlaşılır olması açısından mümkün olduğu kadar basit tutulmuştur. 
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ICebir arayüzüne(Interface) ait kod içeriği aşağıdaki gibidir. 

[ServiceContract] 

public interface ICebir 

{ 

    [OperationContract] 

    int Topla(int x, int y); 

} 

Cebir sınıfına(Class) ait kod içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode= InstanceContextMode.PerCall)] 

public class Cebir : ICebir 

{ 

    #region ICebir Members 

 

    public int Topla(int x, int y) 

    { 

        return x + y; 

    } 

 

    #endregion 

} 

Bu işlemin ardından Back-End Service' lerin tasarlanmasına başlanabilir. Her iki 

serviste Console uygulaması üzerinden host edilmektedir. Aralarındaki tek fark yayınlama 

adreslerindekiport numaralarının farklı olmasıdır. Sembolik olarak bu port numaraları 50001 ve 

50002 olarak set edilmektedir. Söz konusu Console uygulamaları çok doğal olarak MatematikLib 

isimliWCF servis kütüphanesini(WCF Service 
Library) ve System.ServiceModel.dll assembly' ını referans etmelidir. 



www.bsenyurt.com Page 529 
 

 

Bununla birlikte konfigurasyon dosyasının(App.config) içeriği aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="CebirServiceBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="CebirServiceBehavior" name="MatematikLib.Cebir"> 

                <endpoint address="http://localhost:50001/Matematik/Cebir.svc" binding="b

asicHttpBinding" bindingConfiguration="" name="HttpEndPoint" contract="MatematikLib.ICebir" 

/> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

EndPoint tanımlamaları BasicHttpBinding bağlayıcı tipini kullanmaktadır. Bununla birlikte her iki 

serviste aynı WCF sözleşmesini(ICebir) sunmaktadır. Yukarıdaki konfigurasyon dosyasının sahibi 
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olan sunucu uygulama HTTP protokolüne göre 50001 numaralı port üzerinden yayınlama 

yaparken diğer Console uygulamasıda 50002 numaralı port üzerinden hizmet vermek üzere 

ayarlanmıştır. Özellikle gerçek hayat vakalarında, aynı servis içerisinde yer alan birden fazla 

farklı EndPoint tanımlaması da söz konusu olabilir. Yada bu farklı tipteki EndPoint bileşenleri 

farklı servisler üzerine yayılmış olabilir. Servis uygulamalarına ait kod içerikleri aşağıdaki gibi 
tasarlanabilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using MatematikLib; 

 

namespace BackEndService1 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Cebir)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Host dinlemede\nKapatmak için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Standart olarak servis uygulaması, Cebir tipi üzerinden bir ServiceHost nesnesi örneklemekte 

ve Open metodu ile hizmete başlamaktadır. Uygulama kapatılırkende Close metodu yardımıyla 

hizmet sonlandırılmaktadır. Bu basit servisleri kullanacak olan istemcilerde 

birer Console uygulaması olarak tasarlanabilirler. Söz konusu istemci uygulamalar için 

gerekli proxy sınıflarının elbette üretilmesi şarttır. Bu amaçla svcutil aracı kullanılarak aşağıdaki 

ekran görüntüsünde olduğu gibi istemciler için gerekli proxy sınıfları üretilebilir.(HTTP üzerinden 

yayınlama yapılmasına rağmen servis uygulamaları IIS üzerinden host edilmediklerinden Visual 

Studio IDE' si içerisinde Add Service Reference seçeneği kullanılamamaktadır. Bu nedenle svcutil 
aracından yardım alınmaktadır.) 
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Bu işlemlerin ardından ilgili proxy sınıfı ve konfigurasyon dosyası istemci uygulamalara 

eklenmelidir. İstemci uygulamalar için oluşturuluan output.config dosyasının içeriği biraz daha 

sadeleştirilerek aşağıdaki hale getirilebilir. Bu örnekte IIS üzerinden bir hosting yapılmadığından 

konfigurasyon dosyasında yer alan EndPoint elementi 

içerisine addressniteliği(Attribute) atılmayacaktır. Bu nedenle adres bilgisininde açık bir şekilde 
girilmesi şarttır. (Bununla birlikte Output.config adının App.config olarak değiştirilmesi önerilir) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <client> 

            <endpoint 

binding="basicHttpBinding" address="http://localhost:50001/Matematik/Cebir.svc" co

ntract="ICebir" name="CebirClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci uygulamanın kod içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

using System; 
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using System.ServiceModel; 

 

namespace HttpClient1 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            CebirClient client = new CebirClient(); 

            double toplam=client.Topla(4, 5); 

            Console.WriteLine(toplam.ToString()); 

            Console.WriteLine("Çıkmak için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İkinci istemci uygulamada aynı türden olmakla birlikte sadece 50002 numaralı port adresi 

üzerinden talepte bulunacak şekilde ayarlanmalıdır. Böylece elimizde hazır bir sistem mevcuttur. 

Artık Front-End Service' in yazılmasına başlanabilir. Front-End Service uygulamasıda aslında bir 

servis uygulaması olduğundan kendi içerisinden istemcilere birsözleşme(Contract) sunmak 

durumundadır. Ne varki burada istemcilerden gelen taleplerin, dengeli bir şekilde arka 

servislere(Back-End Services) yönlendirilmesi söz konusudur. Ayrıca gelenSOAP paketlerinin 

ayrıştırılarak uygun olan arka servislere aktarılmasıda gereklidir. Dolayısıyla Front-End 

Service kendi içerisinde özel bir servis sözleşmesi sunmalıdır. Bu nedenle ilk olarak içeriği 

aşağıdaki gibi olan bir WCF Servis kütüphanesinin(WCF Service Library) geliştirilmesi 

gereklidir. 

 

IRouterContract arayüzüne(interface) ait kod içeriği aşağıdaki gibidir. 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Channels; 

 

namespace RouterLib 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IRouterContract 

    { 

        [OperationContract(Action="*",ReplyAction="*")] 

        Message MesajIsle(Message msg); 

    } 

} 

Arayüz içerisinde dikkat çekici noktalardan 

birisi OperationContract niteliği(Attribute) içerisinde 

uygulanan Action ve ReplyAction özellikleridir. Her iki özelliğe * değerinin verilmesi ile, talep 

edilen operasyon istekleri ne olursa olsun işlem yapılacağı belirtilmetkedir. Buradaki operasyon 

isimleri bilindiği üzere WSDL(Web Service Description Language) dökümanınca belirtilen 

adlardır. Servis tarafında her ne kadar tek bir fonksiyonellik söz konusu olsada birden fazla işlevin 

olduğu senaryolarda kabul edilen ve cevaplanan operasyon adlarının belirtilmesi yerine * seçeneği 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında arayüz(Interface) içerisindeki 

metod System.ServiceModel.Channels isim alanında yer alan Message tipinden bir parametre 

almakta ve aynı tipten bir örnek döndürmektedir. Bu metodun amacı, istemciden gelen mesajların 

arka servislere yönlendirilmesini sağlamaktır. Ayrıca arka servislerden gelen mesajlarında 

istemcilere ulaştırılmasında önemli bir role sahiptir. Gerçektende Message sınıfının asli 

görevi EndPoint noktaları arasındaki iletişimi sağlamaktır. Geliştirilen bu arayüzü 
uygulayan RouterContract isimli sınıfa ait kod içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.ServiceModel.Channels; 

 

namespace RouterLib 

{ 

    [ServiceBehavior(ValidateMustUnderstand=false,InstanceContextMode= 

InstanceContextMode.PerCall)] 

    public class RouterContract : IRouterContract 

    { 

        private static IChannelFactory<IRequestChannel> fabrika = null; 

        private EndpointAddress adres1 = new 

EndpointAddress("http://localhost:50001/Matematik/Cebir.svc"); 

        private EndpointAddress adres2 = new 

EndpointAddress("http://localhost:50002/Matematik/Cebir.svc"); 

        private static int dengeSayaci = 1; 

 

        static RouterContract() 

        { 

            BasicHttpBinding binding = new BasicHttpBinding(); 

            fabrika = binding.BuildChannelFactory<IRequestChannel>(); 

            fabrika.Open(); 

        } 

 

        #region IRouterContract Members 

     

        public Message MesajIsle(Message msg) 
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        { 

           IRequestChannel kanal = null; 

            Message cevap = null; 

            try 

            { 

                if (dengeSayaci % 2 == 0) 

                    kanal = fabrika.CreateChannel(adres1); 

                else 

                    kanal = fabrika.CreateChannel(adres2); 

 

                dengeSayaci++; 

                kanal.Open(); 

                cevap = kanal.Request(msg); 

                kanal.Close(); 

            } 

            catch (Exception exp) 

            { 

            } 

            return cevap; 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

Öncelikli olarak sınıf içerisinde iki adet EndPointAddress değişkeni tanımlandığına dikkat edelim. 

Bu değişkenler tahmin edileceği üzere Back-End Service' lere erişim adreslerini taşımaktadırlar. 

Diğer taraftan yönlendirici serviste PerCall modelinde tasarlanmıştır. Buda istemcilerden gelecek 

her çağrıda bir servis örneği(Service Instance)oluşturulacağı anlamına gelmektedir. Burada 

sadece tek bir servis referansı olmasını sağlamak için static yapıcı metod(Static 

Constructor) içerisinde bazı kodlamalar yapılmaktadır. MesajIsle metodu içerisinde öncelikli 

olarak IRequestChannel arayüzüne ait bir değişken tanımlanmaktadır. Bu değişkenin üretilmesi 

için genericIChannelFactory<T> tipinden olan fabrika isimli değişkenin CreateChannel metodu 

kullanılmaktadır. Bir başka deyişle istemciden gelen talepler sonrasında dengeSayaci değişkeninin 

içeriğine göre uygun olan kanal nesnesi(Channel Object) oluşturulmakta ve bu kanal 

açılarak talebin(Request) aktarılması ve sonucunun alınarak geriye döndürülmesi 
sağlanmaktadır. 

Request metodu, MesajIsle metoduna gelen Message tipinden parametre değerini kullanarak, 

oluşturulan kanal nesnesine bir talepte bulunmaktadır. Bu talep Front-End Service' inarkasında 

yer alan Back-End servislerden birisine doğru gerçekleştirilir. Request metodu arka servisten 

gelen cevabı yine bir Message değişkeni tipinden alarak sonucun elde edilmesini 

sağlamaktadır.(Servis tarafı ile manuel olarak konuşma tekniklerini ilerleyen makalelerimizde 

incelemeye çalışacağız). Artık yönlendirici servis tasarlanabilir. Bunun için yine 

bir Console uygulaması göz önüne alınabilir. Console uygulaması bu kez RouterLib WCF servis 
kütüphanesini(WCF Service Library) referans etmelidir. 



www.bsenyurt.com Page 535 
 

 

Söz konusu Front-End Service uygulamasının konfigurasyon içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="RouterServiceBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="RouterServiceBehavior" 

name="RouterLib.RouterContract"> 

                <endpoint address="http://localhost:50003/Matematik/Cebir.svc" binding="b

asicHttpBinding" bindingConfiguration="" name="RouterEndPoint" 

contract="RouterLib.IRouterContract" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Bu konfigurasyon dosyası içerisinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta adres bilgisidir. 

Dikkat edileceği üzere 50003 numaralı porttan hizmet verecek bir EndPoint tanımlaması 

yapılmaktadır. Buna göre istemciler 50001 veya 50002 için ayrı ayrı talepte bulunmaktansa, 

sadece 50003' e istekte bulunacaklardır. Onları karşılayan Front-End Service' 

te LoadBalancing algoritmasına göre arka servisler arasında talepleri dengeli bir şekilde 

paylaştıracaktır. RouterService isimli Front-End Service uygulamasının kod içeriği ise aşağıdaki 
gibidir. 

using System; 
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using System.ServiceModel; 

using RouterLib; 

 

namespace RouterService 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(RouterContract)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Yönlendirici servis dinlemede\nÇıkmak için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Bu işlemin arkasından tek yapılması gereken istemci uygulamalardaki konfigurasyon dosyalarında 

yer alan adres bilgisini http://localhost:50003/Matematik/Cebir.svc olacak şekilde 

değiştirmektir. Test aşamasında önce Back-End Service' lerin çalıştırılması, sonrasında Front-

End Service' in yürütülmesi gerekmektedir. Bu servislerin tamamı çalıştığı sürece istemciler 

hizmet alabilirler. Uygulama eğer debug edilerek çalıştırılırsa MesajIsle metodu içerisinde aşağıdaki 

Flash görselinde yer alan durumun oluştuğu görülür. 
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Burada dikkat edileceği üzere istemcilerden gelen iki talep sonrasında, if döngüsü farklı arka servis 

erişimleri gerçekleştirmektedir. Buda zaten kurulan Load-Balancing algoritmasının bir sonucudur. 

Sonuç olarak Front-End Service' in eklenmesi ile birlikte sistem aşağıdaki şekilde görülen hale 
gelmiştir. 
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Gerçek hayat senaryolarında Back-End Service içerisinde yer alan EndPoint noktaları 

farklı bağlayıcı tipleri(Binding Type) kullanıyor olabilirler. Bu durumda yönlendirici servislerin 

tasarlanması biraz daha zorlaşmaktadır. Örneğin WS standartlarına uygun bağlayıcı 

tiplerin(örneğin WsHttpBinding gibi) kullanıldığı durumlarda güvenlik(Security) ile ilişkili 

ayarlamaların mutlaka yapılması gerekmektedir. 

Buda mesaj(Message) yada iletişim(Transport) güvenliği için ek ayarlamaların hem istemciler 

hemde servisler üzerinde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu makalemizde bu tip konular 

göz ardı edilerek basit anlamda Load-Balancing yapan bir yönlendirici servisin nasıl 

tasarlanabileceği incelenmeye çalışılmıştır. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 

makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Adım Adım State Machine Workflow 

Geliştirmek ( 15.01.2008 ) - WWF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Öyle iş akışları vardırki, süreç(Process) içerisinde yer alan adımlar arasındaki geçişler herhangibir 

zamanda ve herhangibir olayın meydana gelmesi sonrasında mümkün olur. Çoğunlukla 

terminolojide Sonlu Durum Makinesi(Finite State Machine) olarak geçen bu yaklaşıma göre, 

herhangibir nesnel varlığın zaman içerisinde sahip olabileceği durumlar işaret edilmektedir. Çok 
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doğal olarak bu durum, programatik ortamda yer alan iş problemlerinin çözümündede göz önüne 

alınmaktadır. İşte bu makalemizde Sonlu Durum Makinesi(Finite State Machine) kavramını 

irdelemeye ve Windows Workflow Foundation içerisindeki kullanımını araştırmaya çalışacağız. 

Başlamadan önce Sonlu Durum Makinesi(Finite State Machine) kavramını anlamaya çalışamakta 

yarar vardır. 

Öncelikli olarak sonlu kelimesinin kullanılmasının sebebi söz konusu nesnel varlığın sahip 

olabileceği durumların(State) sayılı olmasıdır. Bir başka deyişle bu yaklaşıma göre bir makinenin 

sahip olabileceği durumların sayısı bellidir. Diğer taraftan makinenin zaman içerisinde sahip 

olabileceği haller onun durumlarını(States) ifade etmektedir. Makine doğal olarak bu durumlara 

sahip olan nesnel yapıyı temsil etmektedir. Sonlu durum makinelerinde(Finite State 

Machine) durumlar arasındaki geçişler bir aksiyon sonucu gerçekleşir. Tahmin edileceği üzere söz 

konusu aksiyonlar çoğunlukla bir olaydır ve genellikle insan etkileşimi sonrası gerçekleşmektedir. 

Ne varki burada insan etkileşimi sonucu olay tetiklenmesi zorunluluk değildir. İnsan etkileşimi 

olması nedeniyle, olaylar herhangibir zaman dilimi içerisinde meydana gelebilir. Bu tip vakalara 

mühendislik eğitimlerinde verilmekte olan iki basit örnek vardır. Hepimizin yakından tanıdığı, metro 

istasyonlarında, duraklarda, okullarda veya bazı kafelerde gördüğümüz otomat makineleri ile 

herkese açık olan çamaşırhanelerde yer alan ve jeton ile çalışan yıkama makineleri bu iki örneği 
oluşturmaktadır. 

 

Finite State Machine' lerde insan ile olan etkileşim ön planda 

olup, durumlar(States) arası geçişler çoğunlukla insanlar tarafından 

tetiklenen olaylara(Events) bağlıdır. 

Otomat makinesinin kendisi göz önüne alındığında zaman içerisinde sahip olabileceği 

bazı durumlar(State) vardır. Örneğin makine çalışmıyordur, çalışıyordur, para veya jeton 

bekliyordur, seçilen ürünü veriyordur yada tadilattadır. Burada bahsedilen hallerin tamamı 

birer durum(State) olarak irdelenir. Bu durumlar arasındaki geçişler için çoğunlukla makinenin 

bazı araçları insanlar tarafından kullanılır. Dikkat edilecek olursa makine zaman içerisinde 

herhangibir anda herhangibir durumuna geçebilir. Tabiki bazı durumlara geçişler sırasında bazı 

koşulların sağlanması gerekebilir. Benzer senaryo yıkama makinesi örneği içinde 

geçerlidir. (İlerlemeden önce para veya jeton ile çalışan bir çamaşır makinesinin zaman içinde sahip 

olabileceği durumları ve bu durumlar arasındaki geçişler için gereken olayların neler olabileceğini 
kağıt üzerinde tasarlamaya çalışmanızı öneririm.) 

Finite State Machine' ler otomat, çamaşır makinesi gibi gerçek hayat örnekleri dışında üretim 

hattında yer alan sanayi makinelerinin otomasyon süreçlerinde, oyun programlamada yer alan 

karakterlerin zaman içerisindeki hareket dağılımlarında, transaction içerisinde çalışan bir para 

aktarma veya kredilendirme sürecinde ve benzer senaryolarda göz önüne alınabilir. Modelin 

böylesine popüler olması, özellikler programatik ortamlarda kolay bir şekile anlaşılabilmelerini 

sağlamak amacıyla UML formasyonunda da ifade edilmesini gerektirmiştir. Söz gelimi aşağıdaki 

ekran görüntüsünde otomat makinesinin Finite State Machine diagramı yer almaktadır. 
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Normal şartlarda bu diagramlarda ekranda görülen kırmızı baloncuklar elbetteki yer almaz. 

Herşeyden önce Finite State Machine içerisinde yer alan makinenin mutlaka bir başlangıç 

durumu(Initial State) ve son durumu(Finalization State veya Terminal State olarak 

adlandırılır- iç içe iki yuvarlağın olduğu parça ile ifade edilir) vardır. Başlangıç durumunda 

makinenin ilk konumdaki hali göz önüne alınır. Son durumda ise makinenin var olan durumlar sona 

erdikten sonraki hali ele alınmaktadır. Şekilde başlangıç durumundan, Para Bekleniyor isimli 

duruma geçiş yapılabilmektedir. Bu geçiş için gereken, makineyi kullanan kişinin para atmasıdır. 

Para Bekleniyor durumuda, para yeterli oluncaya kadar kendisine geçiş yapılmasına sağlayacak 

şekilde bir olaya sahiptir. Para yeterli olduktan sonra ise Ürün Seçimi Bekleniyor isimli duruma 

geçiş yapılabilir. Burada ise kişi ürünü seçmekte ve sonrasında makine seçilen ürünü hazırlayarak 

Bitiş durumuna girmektedir. Bu senaryoda pek çok durum göz ardı edilmiştir. Örneğin seçim 

yapıldıktan sonra makinenin arıza yapıp ürünü vermemesi halinde girilecek durum veya para üstü 
verme durumları gibi. 

Hemen ikinci bir örnek ile devam edelim. Söz gelimi bir Windows uygulaması üzerinden kontrol 

edilen uzaktan kumandalı bir otomobilin sahip olabileceği durumlara ait bir Finite State 
Machinediagramı söz konusu olabilir. Bu diagram aşağıdakine benzer bir şekilde ele alınabilir. 
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Burada otomobilin kendisi programatik ortamda bir nesne ile ifade 

edilebilir. Durumlar(States) arasındaki geçişleri sağlayan ise Windows uygulamasından 

tetiklenen nesne olayları(Events)olabilir. Arabanın şekle göre sahip olabileceği durumlar belirlidir. 

Bu durumlarda söz konusu olabilecek olaylarda aynı şekilde belirli ve sayılıdır. Bir durumdan başka 

bir durumua geçiş veya geçişlerde birden fazla sayıda olay söz konusu olabilir. Söz gelimi Motor 

Çalışıyor durumundayken, OnIlerle, OnMotoruDurdur veya OnGeriGit gibi olaylar tetiklenerek 

üç farklı duruma geçiş yapılması sağlanabilir. Buda bize durumlar arasındaki geçişlerde birden fazla 

olayın söz konusu olabileceğini göstermektedir. Hatta bazı noktalarda ortak olaylarda söz 

konusudur. Örneğin araba ileri veya geri giderken OnDur olayı tetiklenerek durması sağlanabilir. 
OnDur olay hem Geri Gidiyor hemde Ilerliyor durumları(States) için geçerli ortak bir olaydır. 

Sanıyorumki buraya kadar anlatılanlar sayesinde Finite State Machine yaklaşımı hakkında biraz 

fikir sahibi olunmuştur. Bundan sonraki kısımlarımızda ise .Net Framework 3.0 ile 

gelen Windows Workflow Foundation açısından Finite State Machine modeline bakıyor 

olacağız. Nitekim söz konusu model gerçek hayat örneklerine benzer olacak şekilde programatik 

ortamdaki nesnel yapılar içinde söz konusu olabilmektedir. Bu noktada WWF bize kolaylaştırıcı bir 

yaklaşım sunmakta ve State Machine tarzı iş süreçlerinin .Net uygulamalarında rahatça ele 

alınabilmelerine olanak tanımaktadır. 

Windows Workflow Foundation(WWF) iki temel iş akışı modelini ele alır. Sequential 

Workflows ve State Machine Workflows. Daha öncedende bahsedildiği gibi Sequential 

Workflows tipinden olan iş akışlarında adımlar yada aktiviteler arasındaki geçişlerin nasıl ve ne 

zaman olacağı bellidir. Hatta bu geçişler sırasında koşulların kullanılması çok sık rastlanan bir 

durumdur. Stata Machine Workflow tipindeki iş akışlarında ise daha öncedende değinildiği gibi 

adımlar veya durumlar arasındaki geçişler dış olayların tetiklenmesine bağlıdır. State Machine 

Workflow akışlarından, aktivitenin kendisi StateMachineWorkflowActivity sınıfından 
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örneklenmektedir. (Workflow mimarisindeki herşeyin birer aktivite(Activity) tipi olduğunu 

hatırlayalım) StateMachineWorkflowActivity tipinin .Net içerisindeki yerine bakıldığında 
aşağıdaki sınıf diagramında(Class Diagram) yer alan hiyerarşide olduğu görülür. 

 

Dikkat edileceği üzere StateMachineWorkflowActivite sınıfıda eninde sonunda 

bir Activity tipidir. Kendi içerisinde tanımlanmış olan üyelerden bir kaçını açıklayarak devam 

edelim. CompletedStateName özelliği ile, bitiş durumu(Finalization State) ifade edilir. Bu 

özellik önemlidir nitekim Workflow' un hangi durumdan sonra sonlanacağını belirtmektedir. Ancak 

yazılmadığı vakalarda vardır. Benzer şekilde InitialStateName özelliği başlangıçtaki durum 

aktivitesini işaret etmektedir. Çalışma zamanında istenirse o anda makinenin bulunduğu durum 

adı CurrentStateName özelliği ile elde edilebilir. Benzer şekilde PreviousStateName özelliği ile o 

anda bulunulan durumdan bir önceki durum adı elde edilebilir ki bu hangi durumdan gelindiğini 

öğrenmek için kullanılabilir. Buradaki örnek özellikler(Properties) dışında üst sınıflardan gelen 

pek çok üye(Member) yer almaktadır. Amacımız şu an için bu tipin tüm üyelerini öğrenmek 

değildir. Bunun yanında bir StateMachineWorkflowActivity tasarlanırken içerisinde çoğunlukla 
aşağıdaki şekilde yer alan tipler kullanılır. 
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Burada belkide en kritik ve değerli tip StateActivity sınıfıdır. StateActivity, aslında makinenin 

içerisinde bulunacağı durumları işaret etmektedir. Çok doğal olarak bir StateActivity 

içerisinde StateInitializationActivity yada StateFinalizationActivity tanımlanabilir. Ancak bir 

StateActivity içerisinde bunlardan sadece bir tane bulunabilir. Öte yandan StateActivity 

içerisinde, StateInitializationActivity veya StateFinalizationActivity tiplerinin tanımlanması 

zorunlu değildir. Bunlar opsiyonel olarak ele alınmaktadır. Durumlar(States) arasındaki geçişler 

için EventDrivenActivity tipi kullanılmaktadır. StateActivity içerisinde birden 

fazla EventDrivenActivity nesnesi tanımlanabilir. Nitekim daha öncedende bahsettiğimiz gibi, bir 

durumda(State) söz konu olabilecek birden fazla olay(Event) olabilir. Her EventDrivenActivity 

mutlaka olayları alabilecek bir aktivite tipi içerir. Bunu 

sağlayan HandleExternalEventActivitytipidir. Söz konusu aktivite tipini takiben herhangibir 

başka aktivitede gelebilir. Örneğin bir olayın tetiklenmesinin ardından host uygulama üzerinden 

çağırılabilecek harici metodların ele alınması, kod işletilmesi gibi işlemler yapılabilmektedir. Şekilde 

dikkat edileceği üzere EventDrivenActivity içerisinde son 

olarak SetStateActivity kullanılmaktadır. Bu tip sayesinde bulunulan durumdan diğer bir duruma 
geçilmesi sağlanmaktadır. 

Şekilde dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside StateActivity tipleri dışında 

ve StateMachineWorkflowActivity içerisinde kalan alanda EventDrivenActivity bileşenlerinin 

tanımlanabilmesidir. Bazı hallerde durumlar(States) arasındaki geçişlerde kullanılmayan 

olaylar(Events) söz konusu olabilir. Söz gelimi otomobilin selektör yapması herhangibir anda 

herhangibir duruma geçiş yapılmasını gerektirmeyecek bir vaka olarak ele alınır. Bu sebepten bu 

vakaya ilişkin olayı ele alacak EventDrivenActivity nesnesinin bir StateActivityiçerisinde 
tanımlanmasına da gerek yoktur.  
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Bazı durumlarda StateActivity bileşenleri kendi içlerindede birden fazla StateActivity içerebilir. 

Bu genellikle içerideki aktivitelerin aynı olayları ele aldığı durumlarda söz konusudur. Bu tip 

aktiviteler Recursive Compositon Activities olarakda adlandırılmaktadır. Aşağıda şekilde bu 
durum ele alınmaya çalışılmaktadır. 

 

Burada her iki StateActivity tipi içerisinde yer alan HandleExternalEventActivity nesneleri aynı 

olay ile ilgilenmektedir. Böyle bir durumda söz konusu StateActivity aşağıdaki şekilde görüldüğü 

gibide tasarlanabilir. (Otomobil örneği göz önüne alındığında Geri gitme veya ileri gitme durumları 
içerisinden Durma durumuna geçilmesi için aynı olaylar ele alınmaktadır.) 
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Görüldüğü gibi StateActivity1 ve StateActivity2 nesne örnekleri genel bir StateActivity nesnesi 

içerisine alınmıştır. Bununla birlikte her ikisinin EventDrivenActivity nesneleri dışarı alınarak tek 

bir noktada toplanmıştır. Nitekim her iki alt aktivitede aynı EventDrivenActivity nesnelerini ele 
almaktadır. 

Bu kadar teorik bilgiden sonra bir örnek yaparak devam etmekte yarar vardır. Makale yazılmadan 

önce yapılmış olan araştırmalarda Microsoft' un Otomat makinesi örneğini kullandığı, APress' in 

ise bir arabanın durumlarını ele aldığı gözlenmiştir. Bizde senaryo olarak APress tarafından ele 

alınan Otomobil örneğini kendimize göre adım adım geliştirmeye ve anlamaya çalışacağız. İşe ilk 

olarak yeni bir State Machine Workflow Library projesi açarak başlayalım. Bunun 

için Visual Studio 2008 ortamında New Project->WF sekmesinden ilgili proje 

şablonunu(Project Template) seçmemiz yeterlidir. 
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Proje oluşturulduğunda otomatik olarak Workflow1.cs dosyası tasarım penceresinde açılacak ve 

aşağıdaki ekran görüntüsü oluşacaktır. 

 

Burada görüldüğü gibi Workflow1.cs içerisinde varsayılan olarak bir InitialState bileşeni 

bulunmaktadır. Şimdi örneğin temasını oluşturan arabanın zaman içerisindeki durumları göz önüne 

alınabilir. Bu durumları listeledikten sonra ise gerekli tiplerin hazırlanmasına başlanabilir. 

Herşeyden önce arabanın zaman içerisindeki durumları arasındaki geçişleri sağlayacak olan 

olayların veri değişimi sağlayacak şekilde tasarlanmış bir arayüz(Interface) içerisinde yer alması 

sağlanmalıdır. Bu amaçla projeye aşağıda sınıf diagramı(Class Diagram) ve kod çıktısı yer 
alan arayüz(Interface) eklenir. 

 

[ExternalDataExchange] 

public interface IArabaHizmetleri 

{ 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> ArabayiCalistir; 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> MotoruDurdur; 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> Dur; 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> Ilerle; 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> GeriGit; 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> ArabadanCik; 

    event EventHandler<ExternalDataEventArgs> SelektorYap; 
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    void OnMesajGonder(string message); 

}  

Bu arayüz(Interface) basit olarak iş akışına yerel bir servis(Local Service) üzerinden 

sunulabilecek üye bildirilmlerini içermektedir ki bunlar çoğunlukla olay ve metod tanımlamalarıdır. 

Diğer taraftan arayüz tipi ExternalDataExchange niteliği(attribute) ile işaretlenmiştir. 

Bu niteliğin(Attribute) uygulanması sayesinde arayüz tipi, iş akışları tarafındanyerel bir 

servis(Local Service) olarak kullanılabilir hale gelir. Arayüz(Interface) içerisinde durum 

geçişleri(State Transitions) için gerekli temel olay tanımlamaları yer almaktadır. Örneğin arabanın 

ilerlemesi için Ilerle yada geriye gitmesi için GeriGit olaylarına ait bildirimler bulunmaktadır. 

Bununla birlikte arayüz, OnMesajGonder isimli bir metod bildirimi de içermektedir. Bu metod iş 

akışı(Workflow) tarafından, host uygulamaya mesaj göndermek amacıyla kullanılacaktır. 

 

Bilindiği gibi arayüzler(Interface), sadece üye bildirimleri içeren 

tiplerdir. Polimorfik yapıları vardır ve çoklu kalıtıma(Multi Inheritance) destek 

verirler. Çoğunluklatüretme(Inheritance) için kullanılır ve türeyen üyelerin mutlaka 

uyması gereken kuralları bildirirler. Plug-In tabanlı programlamada, tip 

genişletmelerinde, ortak sözleşmelerin sunulmasında(Söz gelimi WCF gibi SOA-Service 

Oriented Architecture mimarilerinde) vb... gibi senaryolarda sıklıkla kullanılırlar. 

Arayüzün tanımlanmasından sonra bunu uygulayan sınıfın tasarlanması gerekmektedir. 

Bu sınıf(Class) aynı zamanda yerel bir servis(Local Service) olacaktır. Söz konusu sınıf 
ve MesajGonder için kullanılan yardımcı olay parametresinin içeriği aşağıdaki gibidir. 

MesajAlindiEventArgs sınıfı; 

 

[Serializable] 

public class MesajAlindiEventArgs : ExternalDataEventArgs 

{ 

    private string _bilgi; 

 

    public string Bilgi 

    { 

        get { return _bilgi; } 

        set { _bilgi = value; } 

    } 

    public MesajAlindiEventArgs(Guid ornekId, string bilgi) 

            : base(ornekId) 
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    { 

        _bilgi = bilgi; 

    } 

}  

ExternalDataEventArgs sınıfının tüm yapıcı metod(Constructor Method) 

versiyonları Guid tipinden bir ilk parametre alırlar. Bu sebepten base anahtar kelimesi 

kullanılarakMesajAlindiEventArgs sınıfına gelen Guid değerinin üst sınıf örneğine gönderilmesi 

sağlanmaktadır. 

ArabaYerelServisi sınıfı; 

 

public class ArabaYerelServisi :IArabaHizmetleri 

{ 

    #region IArabaHizmetleri Members 

 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> ArabayiCalistir; 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> MotoruDurdur; 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> Dur; 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> Ilerle; 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> GeriGit; 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> ArabadanCik; 

    public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> SelektorYap; 

 

    public void OnMesajGonder(string message) 

    { 
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        if (MesajAlindi != null) 

        { 

            MesajAlindiEventArgs args = new 

MesajAlindiEventArgs(WorkflowEnvironment.WorkflowInstanceId, message); 

            MesajAlindi(this, args); 

        } 

    } 

 

    #endregion 

     

    #region Host uygulama tarafından kullanılan üyeler 

     

    public event EventHandler<MesajAlindiEventArgs> MesajAlindi; 

 

    public void OnArabayiCalistir(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (ArabayiCalistir != null) 

            ArabayiCalistir(null, args); 

    } 

 

    public void OnMotoruDurdur(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (MotoruDurdur != null) 

            MotoruDurdur(null, args); 

    } 

 

    public void OnDur(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (Dur != null) 

            Dur(null, args); 

    } 

 

    public void OnIlerle(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (Ilerle != null) 

            Ilerle(null, args); 

    } 

 

    public void OnGeriGit(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (GeriGit != null) 

            GeriGit(null, args); 

    } 

 

    public void OnSelektorYap(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (SelektorYap != null) 

            SelektorYap(null, args); 

    } 

 

    public void OnArabadanCik(ExternalDataEventArgs args) 

    { 

        if (ArabadanCik != null) 

            ArabadanCik(null, args); 

    } 
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    #endregion 

} 

ArabaYerelSinifi isimli sınıf(Class), ilgili arayüzü(Interface) uygulamak dışında Host uygulama 

tarafından tetiklenebilecek metodlarda içermektedir. Bu metodlar kendi içlerindende akışa ait 

durum geçişleri için gerekli olayların tetiklenmesinde kullanılmaktadır. Sınıf içerisinde yer 

alan OnMesajGonder isimli metod parametre olarak string tipinden bir değişken almaktadır. Bu 

parametre değeri iş akışından(Workflow) gelmekte olup Host uygulamaya iletilmektedir. Bu 

iletim sırasında MesajAlindi isimli olay devreye girmektedir ki bu olay sadece iş akışını barındıran 

Host uygulama tarafından ele alınabilir. Tahmin edileceği üzere OnMesajGonder metodunun 

parametre değeri iş akışı tasarlanırken belirlenecektir. MesajAlindi olayı tetiklenirken parametre 

olarak ExternalDataEventArgs sınıfından türemiş olan MesajAlindiEventArgs sınıfı 
kullanılmaktadır. 

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Durum Makinesinin(State Machine) tasarlanmasına 

başlanabilir. Bu amaçla Workflow1.cs üzerinden gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

İlk olarak arabanın sahip olabileceği tüm durumlar StateActivity bileşenleri yardımıyla iş akışı 

üzerine alınırlar. Başlangıçta StateActivity bileşenlerininName özelliklerinin değerlerinin aşağıdaki 
tabloda yer aldığı gibi değiştirildiğini düşünelim. 

StateActivity 

Bileşeni  

Name Özelliği 

Değeri 

Kısa Bilgi 

MotorCalismiyor Arabanın motorunun çalışmadığı durumu işaret eder. 

MotorCalisiyor 
Arabanın motorunun çalışmak olduğu durumu işaret 

eder. 

ArabaIlerliyor Arabanın ileri doğru hareket ettiği durumu işaret eder. 

ArabaGeriGidiyor 
Arabanın geriye doğru hareket ettiği durumu işaret 

eder. 

ArabadanCikilmistir Arabadan inildikten sonraki durumu işaret eder. 

Bunun sonrasında iş akışına(Workflow) ait ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Son işlemleri takiben iş akışının başlangıç ve bitiş durumları belirlenebilir. Bunun için Workflow1' 

in özellikler(Properties) penceresinden InitialStateName veCompletedStateName özelliklerine 

ilgili değerlerin verilmesi gerekmektedir. Senaryo gereği MotorCalismiyor başlangıç 
ve ArabadanCikilmistir bitiş durumlarını(State)bildirmektedir. 

 

Artık ilk durumdan diğerine geçisi sağlayacak olan olay aktivitesi tanımlanabilir. Bu 

amaçla MotorCalismiyor isimli StateActivity içerisine bir adet EventDrivenActivity bileşeni 

sürüklenir. EventDrivenActivity bileşeninin Name özelliğine MotorCalistirOlayi adı verilebilir. 
Sonuç olarak ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Daha öncedende bahsettiğimiz gibi EventDrivenActivity içerisinde genel olarak 3 farklı aktivite 

kullanılır. Bu senaryoda söz konusu olayın tetiklenmesi içinHandleExternalEventActivity bileşeni 

ele alınmalıdır. Diğer taraftan yerel servis üzerinden harici metod çağrısı 

için CallExternalMethodActivity bileşeni değerlendirilir. Son olarak olayın tetiklenmesi sonrası 

geçilecek olan durumu işaret etmek için SetStateActivity bileşeni 

kullanılmalıdır. EventDrivenActivity bileşeni içerisine bahsedilen kontrolleri oluşturmak 

için MotorCalistirOlayi üzerinde çift tıklanması yeterlidir. Sonuç olarak ilk durum için 

tasarlanan EventDrivenActivity bileşeninin içeriği aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi 
olacaktır. 

 

İlk olarak HandleExternalActivity bileşeni ile başlayalım. Bu bileşenin InterfaceType özelliğine 

tetiklenecek olan olayın bildirimini içeren arayüz adı verilmelidir. Bu amaçla üç nokta düğmesine 

basıldığında aşağıdakine benzer bir arabirim ile karşılaşılır. Bu arabirimden aynı proje içerisindeki 
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veya farklı bir projedeki ExternalDataExchangeniteliğini uygulayan arayüzler görülebilir. 

Örneğimizdede IArabaHizmetleri arayüzü aktif olarak gelmektedir. 

 

Arayüz seçimi yapıldıktan sonra EventName özelliğinde ele alınabilecek olan, bir başka 

deyişle interface tipi içerisinde bildirilmiş olan olayların listesi gelecektir. Örneğimizdeki ilk durum 

için ArabayiCalistir olayı seçilmelidir. EventDrivenActivity için söz konusu olan durum aşağıdaki 

gibidir. 

 

Gelelim CallExternalMethodActivity bileşenine. Bu bileşen içinde yine arayüz(Interface) seçimi 

yapılmalıdır. InterfaceType özelliğine yapılan atamanın ardından çalıştırılacak olan harici metodun 

adı MethodName özelliğinden seçilir. Örnekte harici metodun aldığı string bir parametrede söz 
konusudur. Bu parametrede message isimli özelliğe atanan değer ile belirtilir. 
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Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside, OnMesajGonder metodunun parametrik 

yapısına uygun olacak şekilde bir özelliğin IDE' deki Properties penceresine eklenmiş olmasıdır. 

Örnekte message isimli olan parametre, özellik penceresine birer bir aynı olacak şekilde gelmiştir. 

Harici metod çağırılmasınıda tamamladıktan sonra geçilecek olan durum bileşenini belirlemek 

gerekmektedir. Bunun 

içinde SetStateActivity bileşeninin TargetStateName özelliğine StateActivity adının atanması 

yeterlidir. İlk durumda aracın motoru çalıştırıldıktan sonra MotorCalisiyor durumuna(State) 
geçilmektedir. 

 

İstenirse ilk durum için StateInitializationActivity bileşeni de eklenebilir. Böylece makinenin ilk 

konumdaki durumu için gerekli hazırlıkların yapılması sağlanabilir. Söz gelimi örnek 

senaryoda OnMesajGonder metodunun harici olarak çağırılması ve mesaj olarakta "Araba hazır" 

denilmesi sağlanabilir. Bunun için MotorCalismiyor aktivitesi içerisine bir 

adetStateInitializationActivity bileşeni atanması ve bu bileşenin içerisinede bir 

adet CallExternalMethodActivity bileşeni 

eklenerek InterfaceType, MethodName ve message özelliklerinin değerlerinin belirlenmesi 
yeterlidir. 
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Böylece ilk durum tamamıyle hazırdır. Akışın şu andaki görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Burada yapmış olduğumuz adımların aynılarını diğer durumlar içinde gerçekleştirmeliyiz. 

Makalemizin dahada uzamaması için buradaki adımların gösterilmesini atlıyoruz. Gereken 

ayarlamalar yapıldıktan sonra iş akışının son hali aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olmalıdır. 

Dikkat edileceği üzere olası durum geçişleri ince ok çizgiler ile daha belirgin haldedir. 
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Burada ekstradan selektör yapma durumununda, State Machine üzerinde ayrı 

bir EventDrivenActivity olarak tanımlanması gereklidir. Bu aktivite içerisinde 

sadeceHandleExternalEventActivity ve CallExternalMethodActivity bileşenlerinin kullanılması 

yeterlidir. Dikkat edileceği üzere SetStateActivity kontrolünün kullanılması gerekli değildir. 

Nitekim selektör yapma olayının arkasından geçilecek herhangibir durum göz önüne 

alınmamaktadır. Bu nedenle SelektorYapOlayı isimli EventDrivenActivity içerisinde aşağıdaki 
bileşenlerin tasarlanması yeterlidir. 

 

Host uygulamaya geçmeden önce şu durumda göz önüne alınmalıdır. Tasarım penceresine 

bakıldığında ArabaGeriGidiyor ve ArabaIlerliyor StateActivity bileşenleri içerisinde 

aynı EventDrivenActivity nesnelerinin kullanıldığı görülmektedir ki buda aracı durdurma olayını 

işaret etmektedir. Bu nedenle makalemizin başındada belirttiğimiz gibi 

bu StateActivity bileşenlerinin ortak bir StateActivity içerisine alınması düşünülebilir. Bu 
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sebepten tasarım ekranına ortak bir StateActivity bileşeni sürüklenip, diğerlerini içine alması 

sağlanmalıdır. Aşağıdaki ekran görüntüsü bu durumu açık bir şekilde ifade etmektedir. 

 

Öncelikli 

olarak HareketEdiyor isimli StateActivity içerisine ArabaGeriGidiyor ve ArabaIlerliyor isimli S

tateActivity nesneleri sürüklenmiştir. Sonrasında ise bunlardan herhangibirisinde yer 

alan ArabayiDurdurOlayi isimli EventDrivenActivity bileşeni HareketEdiyor isimli StateActivi
ty içerisine çıkartılmış ve diğerininki silinmiştir. 

Artık host uygulamanın yazılmasına başlanabilir. Örneğimizde host uygulaması basit 

bir WPF(Windows Presentation Foundation) programı olarak tasarlanacaktır. Söz konusu WPF 

uygulamasının State Machine Workflow 

kütüphanesi(Library) dışında, System.Workflow.Activities, 

System.Workflow.Components ve System.Workflow.Hosting assembly' larınıda referans 

etmesi gerekmektedir. YarisPisti isimli WPF uygulamamızın Window1 penceresine ait ekran 

görüntüsü ve XAML(eXtensible Application Markup Language) içeriği ise aşağıdaki gibidir. 
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XAML içeriği; 

<Window x:Class="YarisPisti.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Window1" Height="300" 

Width="300"> 

    <Grid> 

        <Label Height="42" Margin="28,0,22,32" Name="lblGelenMesaj" 

VerticalAlignment="Bottom" Content="Durum Bilgisi"></Label> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="26,25,0,0" Name="btnYeniAraba" VerticalAlignment="Top" 

Width="88" Click="btnYeniAraba_Click">Yeni Araba</Button> 

        <Button Height="23" Margin="26,60,0,0" Name="btnMotoruCalistir" 

VerticalAlignment="Top" Click="btnMotoruCalistir_Click" HorizontalAlignment="Left" 

Width="88">Çalıştır</Button> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="28,97,0,0" 

Name="btnMotoruKapat" VerticalAlignment="Top" Width="86" Click="btnMotoruKapat_Click"> 

Motoru Kapat</Button> 

        <Button HorizontalAlignment="Right" Margin="0,129,44,110" Name="btnSelektorYap" 

Width="84" Click="btnSelektorYap_Click">Selektör</Button> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,26,44,0" Name="btnIlerle" 

VerticalAlignment="Top" Width="83" Click="btnIlerle_Click">İlerle</Button> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,58,44,0" Name="btnGeriGit" 

VerticalAlignment="Top" Width="83" Click="btnGeriGit_Click">Geri Git</Button> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,95,44,0" Name="btnDur" 

VerticalAlignment="Top" Width="83" Click="btnDur_Click">Dur</Button> 

        <Button HorizontalAlignment="Left" Margin="28,129,0,110" Name="btnArabadanIn" 

Width="86" Click="btnArabadanIn_Click">İn</Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Window1 penceremizin kod içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 



www.bsenyurt.com Page 559 
 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using ArabaStateMachineLib; 

using System.Workflow.Runtime; 

using System.Workflow.Activities; 

 

namespace YarisPisti 

{ 

    public partial class Window1 : Window 

    { 

        // Workflow çalışma ortamı için gerekli nesne tanımlanır 

        WorkflowRuntime _wf; 

        ArabaYerelServisi _arabaServisi; // Yerel Servis nesnesi tanımlanır 

        Guid ornekId = Guid.Empty; //ExternalDataEventArgs sınıfı parametre olarak Guid 

almaktadır. Bu sebepten ornekId isimli bir değişlen tanımlanmıştır. 

 

        public Window1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            _wf = new WorkflowRuntime(); // Çalışma zamanı oluşturulur 

            _wf.StartRuntime(); // WF çalışma zamanı başlatılır 

                ExternalDataExchangeService excSrv = new 

ExternalDataExchangeService(); // Bir adet ExternalDataExchangeService servisi oluşturulur ve 

şu anki WF çalışma zamanına AddService metodu ile eklenir. 

            _wf.AddService(excSrv); 

 

            // Yerel Servis(Local Servis) nesnesi örneklenir. 

            _arabaServisi = new ArabaYerelServisi(); 

            // Host üzerinden ele alınacak MesajAlindi olayı yüklenir. 

            _arabaServisi.MesajAlindi+=new 

EventHandler<MesajAlindiEventArgs>(_arabaServisi_MesajAlindi); 

            // Yerel servis ExternalDataExchangeService örneğine eklenir 

            excSrv.AddService(_arabaServisi); 

        } 

 

        // Label içeriğinin güncellenmesi için aşağıdaki gibi Invoker kullanımı gereklidir. Aksi takdirde 

çalışma zamanında istisna alınır. 

        private delegate void GuncellemeTemsilcisi(); 

        void _arabaServisi_MesajAlindi(object sender, MesajAlindiEventArgs e) 

        { 

            ornekId = e.InstanceId; 

            GuncellemeTemsilcisi dlg = delegate() 

            { 

                lblGelenMesaj.Content = e.Bilgi.ToString(); 

            }; 
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            // Normal Windows uygulamalarında this.Invoke ile çağırabilmemiz mümkünken WPF 

uygulamalarında Dispatcher nesnesinden yararlanılmaktadır 

            Dispatcher.Invoke(System.Windows.Threading.DispatcherPriority.Normal, dlg);  

        } 

 

        // Yeni araba aslında Workflow1 tipinden yeni bir State Machine Workflow örneği 

oluşturulmasını sağlamaktadır. 

        private void btnYeniAraba_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            WorkflowInstance wfOrnegi = _wf.CreateWorkflow(typeof(Workflow1), null); 

            wfOrnegi.Start(); // State Machine Workflow başlatılır 

            ornekId = wfOrnegi.InstanceId; // ExternalDataEventArgs' ta kullanılmak üzere InstanceId 

değeri alını ve GUID tipinden olan ornekId değişkenine atanır. 

        } 

 

        // Olaylar için gerekli argümanların alınması sağlanan metod 

        private ExternalDataEventArgs ArgumanAl() 

        { 

            ExternalDataEventArgs args = new ExternalDataEventArgs(ornekId); 

            args.WaitForIdle = true;  

            return args; 

        } 

 

        private void btnIlerle_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnIlerle(ArgumanAl()); // Servis üzerinden ilgili olay metodu 

tetiklenir 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnMotoruCalistir_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnArabayiCalistir(ArgumanAl()); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnGeriGit_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnGeriGit(ArgumanAl()); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 
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                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnMotoruKapat_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnMotoruDurdur(ArgumanAl()); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnDur_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnDur(ArgumanAl()); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnArabadanIn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnArabadanCik(ArgumanAl()); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        private void btnSelektorYap_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                _arabaServisi.OnSelektorYap(ArgumanAl()); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki video görüntüsündeki gibi State Machine 

Workflow başarılı bir şekilde yüklendiği ve çalıştığı görülmektedir. Tabiki geçiş yapılamayan 



www.bsenyurt.com Page 562 
 

durumlarda söz konusudur. Örneğin araba ileri gidiyorken geri gidiyor durumuna geçilmesi söz 

konusu değildir. Bu tip hallerde, try...catchblokları devreye girerek üretilen 
istisna(Exception) mesajları MessageBox içerisinde görülecektir. 

 

Böylece geldik bir uzun makalemizin daha sonuna. Bu 

makalemizde State Machine Workflow tipinden iş akışlarını kısaca ne olduklarını, nasıl 

tasarlandıklarını incelemeye çalıştık. Bunu yaparken StateActivity, EventDrivenActivity, 

HandleExternalEventActivity, SetStateActivity, CallExternalMethodActivity vb aktivite tiplerinden bir 

kaçına değinme fırsatımızda oldu. Ayrıca durumlar(States) arası geçişleri sağlayan 

olayların yerel bir servis(Local Service) içerisinde nasıl geliştirilebileceğini gördük. Son olarakta 

geliştirilenWorkflow projesini bir WPF host uygulamasında yürütmeyi inceledik. Örnek senaryo 

olarak APress yayınlarından olan ve Bruce Bukovics tarafından yazılan Pro WF kitabında yer 

alan CarService iş akışının daha basit bir versiyonunu adım adım açıklamalı olarak örneklemeye 

çalıştık. Özel olarak host uygulamayı WPF üzerinde geliştirdik. Böylece Window uygulamalarında 

kullandığımız method invoker kavramının burada Dispatcher özelliği üzerinden ele alınabileceğini 

görme fırsatını elde ettik.(Dispatcher kavramına ilerleyen makalelerimizde değinmeye çalışıyor 

olacağım) State Machine Workflow tipinden iş akışlarının, bu senaryo dışında gerçek 

.Netnesneleri içerisindeki kullanımını araştırmanızı ve örneklemeye çalışmanızı şiddetle tavsiye 

ederim. İlerleyen makalalerimizde Windows Workflow Foundation ile ilgili farklı konulara 

değinmeye devam ediyor olacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WWF : Çalışma Zamanı Motoru, Singleton ve 

Factory Desenleri ( 04.01.2008 ) - WWF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde iş akışı(Workflow) kavramını anlamaya çalışmış, Windows Workflow 

Foundation(WWF) mimarisini yüzeysel olarak incelemiş ve basit bir kaçSequential 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/StateMachineOrnegi.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Workflow örneği geliştirmiştik. Bu makalemizde ise WWF mimarisinin sunduğu çalışma zamanı 

ortamını derinlemesine kavramaya çalışacağız. Ağırlıklı olarak üzerinde durmaya çalışacağımız konu 
ise WorkflowRuntime sınıfı olacak. 

İş akışları herhangibir .Net uygulaması tarafından host edilebilmektedir. Burada amaç ana 

uygulamanın belirli iş kurallarını ve mantığını barındıran süreç veya süreçleri tutarlı bir şekilde ele 

alabilmesi ve kullanabilmesidir. Çok doğal olarak iş akışları, host uygulama göz önüne alınırken 

ortaya bir iş akışı çalışma zamanı(Workflow Runtime) çıkmaktadır. Buda Windows 

Workflow Foundation içerisinde yer alan önemli bileşenlerden birisi anlamına gelmektedir. WWF 

mimarisi içerisinde pek çokbileşen(Components) yer almaktadır. Büyük resme bakıldığında 

başrol oynayan bileşenler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Sınıf kütüphanaleri(Class Libraries) iş 

akışı(workflow) uygulamaları geliştirebilmek(Develop), yönetebilmek(Manage), çalışma 

zamanı hareketliliklerini izleyebilmek(Trace) için gerekli tüm tip tipleri içermektedir. Bunların 

dışında ana bileşenler için gerekli tiplerde burada yer almaktadır. Söz gelimi önceden 

tanımlanmış çalışma zamanı servisleri(Runtime Services) gibi. WF tasarım zamanı araçları 

sayesinde, iş akışlarının Visual Studio ortamında kolay bir şekilde geliştirilebilmesi 

sağlanmaktadır. WF Çalışma zamanı servisleri(WF Runtime Services) iş akışları için hayati 

önemi olan yada opsiyonel olarak ek avantajlar kazandıran bazı hizmetleri içermektedir. Bu yapıya 
yazımızın ilerleyen kısımlarında yeniden bakıyor olacağız. 

WWF içerisinde yer alan çekirdek çalışma zamanı motoru(Core Runtime) 

WorkflowRuntime sınıfı tarafından temsil edilmektedir. Ne varki WorkflowRuntime sınıfı tek 

başına anlamlı olabilecek bir yapıda değildir. Bu nedenle iş akışlarının(Workflows) çalışma 

zamanını yönetebilmesi için, bir host uygulama tarafından ele alınması gerekmektedir. Bu host 
uygulama tahmin edileceği gibi herhangibir .Net uygulaması olabilir. 

 WPF(Windows Presentation Foundation) Uygulamaları 
 Windows Uygulamaları 
 Windows Servisleri 
 Asp.Net Web Uygulamaları 
 Console Uygulamaları 

Buna göre host uygulama iş akışı çalışma zamanını(Workflow Runtime) barındırırken, iş akışı 

çalışma zamanıda iş akışı örneklerini(Workflow Instances) barındırmaktadır. Söz konusu 
durumu aşağıdaki şekil ile daha net bir biçimde görebiliriz. 
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Bir WWF ortamı oluşturulduğunda host uygulama içerisinde ele alınan pek çok çalışma zamanı 

kavramıda söz konusudur. İş akışı örnekleri, bu örneklerin içerisinde yer 

alan aktiviteler(Activities), kurallar(Rules), iş akışı çalışma zamanı içerisinde yer alan bazı 

unsurlar, servisler vb...Aşağıdaki şekilde host uygulama açısından bakıldığında, çalışma zamanı 

ortamı içerisinde söz konusu olan unsurlar temsil edilmeye çalışılmaktadır. 

 

Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir taneside host uygulamanın birden fazla WF çalışma zamanı 

ortamına sahip olabilmesidir. Buna göre tek bir uygulama alanı(Single Application 
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Domain) kendi içerisinde birden fazla WF çalışma zamanı ortamı barındırabilir. Bu WF çalışma 

zamanı ortamlarının her biride, kendi iş akışlarını bağımsız olacak şekilde yönetebilir. Nitekim WF 

çalışma zamanı motoru(WF Runtime Engine) birden fazla iş akışı örneğini(Workflow 
Instance) yönetecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Burada vurgulanması gereken bir husus vardır. Windows Workflow Foundation ile 

ilgili yazılmış bazı kitaptlarda tek bir uygulama alanı(Single Application 

Domain)içerisinde sadece tek bir WF çalışma zamanı (WF Runtime) olabileceği 

belirtilmektedir. Ancak bu durum WWF' in relase edilmiş sürümünde ortadan 

kaldırılmıştır. 

Host uygulama bir WorkflowRuntime nesne örneğini oluşturduktan sonra temel olarak aşağıdaki 

şekilde görülen olaylar meydana gelmektektedir. 

 

Görüldüğü gibi ilk olarak Host uygulama WorkflowRuntime örneğini oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda çalışma zamanı için gerekli olan servislerde oluşturulmakta ve WF Runtime ortamına kayıt 

edilmektedir(Register). Buradaki servislerin bazıları mecburidir. Bazıları ise opsiyonel olarak ele 

alınmaktadır. Host uygulama ayrıca, WF Runtime tarafından tetiklenen olayları ele alabilmekte ve 

bu şekilde WF çalışma zamanını daha kolay izleyebilmektedir. 

Workflow çalışma motorunun en önemli görevlerinden birisi elbetteki iş akışlarını başlatmaktır. 

Zaten iş akışların kendiliğinden başlatılmasında mümkün değildir. Bu noktada devreye 

WorkflowRuntime girmektedir. Başlatılan iş akışları WF çalışma zamanı motoru(Runtime 

Engine) tarafından ayrı bir thread içerisindeasenkron(Asynchronous) olarak yürütülürler. 

Birden fazla iş akışı WF çalışma zamanı motoru tarafından başlatılıp yönetilebilmektedir. Kaç iş akışı 

olursa olsun, host uygulamadaki ana thread' e paralel olacak 

şekilde asenkron(asynchronous) olarak yürütülebilmektedir. Başlatılan her iş akışı WF çalışma 

zamanı motoru (WF Runtime Engine) tarafından izlenmektedir. Buna bağlı olarak çalışma 

zamanında bir iş akışının durumlarının ele alınabileceği bir takım olaylar söz konusudur. Aşağıdaki 
tabloda yer alan olaylar WorkflowRuntime sınıfına aittir. 
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Olay(Event) Açıklama 

WorkflowCreated Bir Workflow nesne örneği oluşturulduğunda tetiklenen olaydır. Bu olay, iş 

akışına ait aktiviteler çalışmaya başlamadan önce, yapıcı 

metod(Constructor) çalıştıktan sonra tetiklenmektedir. 

WorkflowStarted Bir iş akışı çalışmaya başladığında tetiklenen olaydır. Bir başka deyişle iş 

akışı içerisindeki root aktivite(Activity) icrasına başladığında tetiklenir. 

WorkflowLoaded WF Çalışma zamanı motoru tarafından bir iş akışı belleğe yüklendiğinde, iş 

akışına ait aktiviteler çalışmaya başlamadan önce tetiklenen olaydır. 

WorkflowUnloaded İş akışı örneği WF çalışma zamanı motoru tarafından bellekten 

kaldırıldığında tetiklenen olaydır. Çoğunlukla bir iş akışı uzun süre bir 

şey yapmadan 

kaldığında(Idle) ve WorkflowPersistenceService hizmeti 

eklenip UnloadOnIdle metodu geriye true döndürüyorsa otomatik olarak 

tetiklenmektedir. 

WorkflowCompleted İş akışı örneği tamamlandığında devreye giren olaydır. Bu olay geliştirici 

tarafından mutlaka ele alınmalıdır. 

WorkflowAborted İş akışı iptal edildiğinde tetiklenir. Bir iş 

akışı WorkflowInstance sınıfının Abort metodu yardımıyla manuel 

olaraktanda iptal edilebilir. 

WorkflowTerminated Bir iş akışı ele alınmayan(alınamayan) 

bir istisna(Exception), Terminate metoduna yapılan bir çağrı 

yada TerminateActivity aktivitesi nedeniyle sonlandığında tetiklenir. Bu 

olayda geliştirici tarafından mutlaka ele alınmalıdır. 

WorkflowSuspended Bir iş akışı Suspend metoduna yapılan çağrı 

ile, SuspendActivity aktivitesine gelinmesi nedeniyle duraksayabilir. Ama 

gereken durumlarda WF çalışma zamanı motoru dinamik iş akışları 

arasında geçişleri yaparken geçici olarak duraksatmalara başvurabilir. Bu 

durumlarda WorkflowSuspended olayı tetiklenir. 

WorkflowIdled İş akışları çalışma zamanı motoru tarafından iş yapmadan bırakıldığında 

tetiklenir. Söz gelimi DelayActivity aktivitesi ile karşılaşıldığında iş akışı 

idle durumuna geçecektir. Bu noktada WorkflowIdled isimli olay 

tetiklenmektedir. 

WorkflowResumed Suspend modda olan bir iş akışı tekrar çalışmaya başladığında tetiklenen 

olaydır. Resume metoduna yapılan çağrı sonucu yada WF çalışma zamanı 

motoru tarafından geçici olarak Suspend moda alınan bir iş akışı tekrar 

kaldığı yerden devam etmeye başladığında bu olay tetiklenir. 

WorkflowPersisted Eğer WF çalışma zamanına eklenmiş bir kalıcı bırakma 

hizmeti(Persistence Service) yüklüyse, iş akışının güncel durumu 

belleğe kaydedildikten sonra bu olay tetiklenebilir. Ancak bu söz konusu 

olayın tetiklenme nedenlerinden sadece birisidir. 

Started WF çalışma zamanı motoru nesnesi başlatıldığında tetiklenen olaydır. 

Stopped WF çalışma zamanı motoru nesnesi durdurulduğunda tetiklenen olaydır. 

WF çalışma zamanı motoru, iş akışları üzerindeki yönetimini daha moduler bir şekilde 

gerçekleştirmek için bazı servislerden yararlanmaktadır. WF ortamında çalışma zamanı 

servisleri(WF Runtime Services) olarak tanımlanan söz konusu hizmetler çekirdek(Core) ve 

yerel(Local) olmak üzere iki ana kategoride ele alınırlar. Çekirdek servisler(Core Services) 4 
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ana hizmetten oluşmaktadır ve WF sınıf kütüphanelerinde(Class Libraries) içerisinde 

tanımlanmış olan sınıflar ile ifade edilmektedir. Bu hizmetler aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. 

 

WF çalışma zamanı motoru tarafından ele alınan bu çekirdek servislerden Commit Work 

Batch ve Scheduling hizmetleri mutlaka olmak zorundadır. 
Ancak Tracking ve Persistencehizmetlerinin kullanımı tamamen opsiyoneldir. 

 

Opsiyonel olan servisleri WF çalışma ortamına yüklemek için şu adımlar izlenir; 

 Servise ait nesne örneği oluşturulur. 
 WorkflowRuntime sınıfına ait nesne örneğinin AddService metodu kullanılarak, 

ilgili servisin çalışma ortamına eklenmesi sağlanır. 

Scheduling hizmeti temel olarak çalışma zamanında iş akışlarının icra edileceği thread' lerin 

oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgilidir. Bu hizmetler WorkflowSchedulerServiceisimli taban 
sınıftan(base class) türemektedir. WorkflowSchedulerService abstract bir sınıtfır. 

 

Bilindiği gibi abstract sınıflar normal sınıflar gibi metodlar içerebilen, örneklenemeyen, 

türetme amacıyla kullanılan ve türeyen sınıfların mutlaka ezmesi gereken üyeleri 

barındırabilen, polimorfik(polymorphic) özellik gösterebilen .Net tiplerindendir. 

Eğer aksi söylenmesse WF çalışma zamanı motoru(WF Workflow Runtime Engine) varsayılan 

olarak DefaultWorkflowSchedulerService sınıfına ait bir örneği kullanılır. Bu örnek sayesinde 

birden fazla iş akışının thread havuzu(Pool) içerisinde kuyruk temelli olarak yönetilmesi otomatik 

olarak sağlanmaktadır. Elbette burada ikinci bir seçenek daha vardır ki 
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buda ManualWorkflowSchedulerService sınıfıdır. Bu servis kullanıldığında iş akışlarının 

yürüyeceği thread' in oluşturulması host uygulamaya aittir. Ayrıca burada tek bir thread söz 

konusu olduğundan işlemler senkron(Synchronous) olarak yürümektedir. Bu 

nedenle ManualWorkflowSchedulerService çoğunlukla host uygulama Asp.Netile geliştirilmişse 

tercih edilmektedir. 

Commit Work Batch hizmeti dahili iş akışları ile harici veri saklama ortamları 

arasındaki tutarlılığı(Consistency) sağlamak adına WF çalışma zamanı motorununtransaction' 

ları yönetmesini sağlayan bir servistir. Temel 

olarak WorkflowCommitWorkBatchService isimli abstract sınıftan türeyen tiplerce 

karşılanırlar. Çekirdek olarak yazılmış iki tip 

vardır. DefaultWorkflowCommitWorkBatchService ve SharedConnectionWorkflowCommit

WorkBatchService. Tahmin edileceği üzere varsayılan olarak kullanılan 

hizmetDefaultWorkflowCommitWorkBatchService sınıfına ait örnek ile 

sağlanmaktadır. SharedConnectionWorkflowCommitBatchService sınıfı 

kullanıldığında, Persistence veTracking servisleri için aynı SQL bağlantısının kullanılabilmesi 

sağlanmaktadır. Böylece farklı nesneler(objects) arasında aynı SQL bağlantısını 

kullanan transaction' ların yönetilmesi sağlanabilmektedir. 

Tracking servisi yardımıyla iş akışlarının başından geçenlerin izlenmesi sağlanabilmektedir. Taban 

sınıf(Base Class) TrackingService' dir. Abstract olan bu sınıfın WFçalışma ortamı için yazılmış 

herhangibir varsayılan implemantasyonu yoktur. Nitekim bilinçli olarak SqlTrackingService sınıfı 

kullanılabilir. SqlTrackingService sealed bir sınıftır. Bu nedenle kendisinden türetme 

yapılamamaktadır. Dolayısıyla geliştirici tarafından genişletilmesi mümkün değildir. Bu tip bir amaç 

varsa doğrudan TrackingService sınıfından türetme yapılmasında yarar 

vardır. SqlTrackingService hizmeti ile iş akışlarına ait çalışma zamanı 
izlenimleri SQL veritabanında saklanabilmektedir. 

Persistence servisi ile çalışma zamanındaki iş akışlarının herhangibir noktada kalıcı olarak 

saklanabilmeleri hedeflenmektedir. Burada taban sınıf 

rolünü abstractWorkflowPersistenceService üstlenmektedir. Tracking hizmetinde olduğu gibi 

bu servisinde varsayılan bir implementasyonu yoktur. Hizmetin kullanılabilmesi 

içinSqlWorkflowPersistenceService sınıfının çalışma zamanında WF ortamına eklenmesi 

gerekmektedir. Bu hizmet yardımıyla bir iş akışının çalışma zamanındaki 

durumu SQL veritabanlarına kaydedilebilir ve istenildiği zaman ilgili tablolardan çalışma ortamına 

yüklenebilir. (Çekirdek servislerinin detaylarını ve kullanımını ilerleyen makalalerimizde incelemeye 

çalışacağız.) 

 

Geliştiriciler çekirdek servislere ait taban sınıfları(Base Class) kullanarak özelleştirilmiş 

hizmetlerde yazabilirler. Bunun için abstract olan çekirdek hizmet(Core 

Service) sınıflarından türetme(Inherit) yapmak yeterlidir. 

Gelelim yerel hizmetlere(Local Services). Çoğunluka veri değiş tokuş hizmetleri(Data 

Exchange Services) olarak adlandırılan bu servislerde amaç, host uygulama ile iş akışı örnekleri 

arasında bir iletişim kanalı oluşturmaktır. Bu anlamda bazı yardımcı aktivite tipleri kullanılır. Söz 

gelimi CallExternalMethodActivity bileşeni yardımıyla bir iş akışı içerisinden yerel bir servise ait 

metod çağrılabilir. Yada HandleExternalEventActivity bileşeni yardımıyla iş akışının yerel servis 

içerisindeki bir olayın tetiklenmesini beklemesi sağlanabilir. Yazılmış olan bir yerel servisin çalışma 

ortamına eklenmesi için ExternalDataExchangeService sınıfından yararlanılır. Önce bu sınıfa ait 

bir örnek oluşturlur ve WorkflowRuntime nesnesine eklenir. Kullanılmak istenen yerel servis 

örnekleri ExternalDataExchangeService örneğine ilave edilirler. (Kendi yerel servislerimizi nasıl 

geliştirebileceğimizi ilerleyen makalelerde incelemeye çalışacağız.) 

Buraya kadar WF çalışma zamanının başrol oyuncularını çok kısada olsa tanımaya çalıştık. Artık 

ağırlıklı olarak WF çalışma zamanı motoru görevini üstlenen WorkflowRuntime sınıfını örnek 
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üzerinde irdelemeye çalışacağız. WorkflowRuntime sınıfının, çalışma zamanı ortamını yönetmek için 

kullanılan pek çok üyesi(Member) bulunmaktadır. Olaylarından(Events) daha önceden 

bahsettiğimiz WorkflowRuntime sınıfının tüm üyeleri aşağıdaki sınıf diagramında(Class 
Diagram) görüldüğü gibidir. 

 

AddService metodu yardımıyla WF çalışma zamanı 

ortamına çekirdek(Core) veya yerel(Local) servislerin eklenmesi 

mümkündür. AddService metodu ile WF çalışma zamanı ortamına yüklenen 

servisler RemoveService fonksiyonu kullanılaraktan kaldırılabilirler. Çalışma 

ortamında, WorkflowRuntime nesnesi tarafından kullanılan servislerin tamamı 

istenirse GetAllServices metodunun aşırı yüklenmiş versiyonları yardımıyla elde edilebilir. En çok 

kullanılan üyelerden olan CreateWorkflow metodu ile bir iş akışının o andaki WF çalışma ortamı 

içerisinde oluşturulması sağlanır. Bu metod çağrısının önemli bir özelliği daha vardır. İş akışı örneği 
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oluşturulurken eğer WF çalışma zamanı çalışmıyorsa, başlatılmasını sağlamaktadır. Başlatma işlemi 

aslında StartRuntime metodu ile gerçekleştirilmektedir. DolayısıylaCreateWorkflow metodunun 

çalışmayan bir WF ortamına rastladığında yaptığı çağrıda StartRuntime fonksiyonu 
içindir. StartRuntime bilinçli olarak dışarıdan da çağırılabilir. 

StartRuntime nasılki bir WF çalışma ortamının başlatılmasını sağlıyorsa StopRuntime metoduda 

durdurulmasında rol oynamaktadır. StartRuntime metoduna yapılan çağrılar WF çalışma ortamı 

için kullanılan servislerin başlatılmasını sağlarken, StopRuntime metoduna yapılan çağrılarda söz 

konusu servislerin durdurulmasında rol oynar. WF çalışma zamanı ortamında 

istenirse yürümekte(Executing), saklanmakta(Persisted) veya asılı halde(Idled) olan bir iş 

akışının(Workflow) referansının elde edilmesi sağlanabilir. Metodları 

dışında WorkflowRuntime sınıfının sadece iki özelliği bulunmaktadır. Bunlardan IsStarted özelliği 

yardımıyla, WF çalışma zamanı ortamının başlatılıp başlatılmadığı bilgisi true veya false olarak 
öğrenilebilmektedir. 

Şimdi WorkflowRuntime nesnesini kod üzerinden incelemeye başlayabiliriz. İlk olarak yazımızın 

başında bahsettiğimiz gibi tek bir uygulama alanı(Single Application Domain)içerisinde birden 

fazla WorkflowRuntime nesnesi olabileceğini ispat etmeye çalışarak başlayacağız. Örneklerimizde 

herhangibir iş akışı(Workflow) örneği kullanılmayacaktır. Bu nedenle basit bir Console 

uygulaması üzerinden hareket edebiliriz. Sonuç itibaryle WorkflowRuntime nesnesi bilindiği gibi 

bir host uygulamada kullanıldığı takdirde anlamlı olmaktadır. Bu 

amaçla Visual Studio 2008 ortamında bir Console uygulaması açalım ve .Net Framework 3.0 
assembly' larından System.Runtime.Workflow.dll' ini projeye referans edelim. 

 

Sonrasında ise ana uygulama kodlarını aşağıdaki gibi geliştirelim. 

using System; 

using System.Workflow.Runtime; 

 

namespace WorkflowRuntimeInceleme 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // WorkflowRuntime nesne örneklerinden ilki oluşturulur. 

            WorkflowRuntime rt1 = new WorkflowRuntime(); 

            rt1.Name = "WF1"; // WorkflowRuntime için bir isim belirlenir 

     

            // Started ve Stopped olayları yüklenir 

            rt1.Started += new EventHandler<WorkflowRuntimeEventArgs>(WfStarted); 
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            rt1.Stopped += new EventHandler<WorkflowRuntimeEventArgs>(WFStopped); 

 

            // WorkflowRuntime nesne örneklerinden ikincisi oluşturulur. 

            WorkflowRuntime rt2 = new WorkflowRuntime(); 

            // WF Runtime için isim belirlenir. 

            rt2.Name = "WF2"; 

            // Started ve Stopped olayları yüklenir 

            rt2.Started+=new EventHandler<WorkflowRuntimeEventArgs>(WfStarted); 

            rt2.Stopped+=new EventHandler<WorkflowRuntimeEventArgs>(WFStopped); 

 

            // WorkflowRuntime örnekleri StartRuntime metodu ile başlatılır 

            rt1.StartRuntime();  

            rt2.StartRuntime(); 

 

            // WorkflowRuntime örnekleri StopRuntime metodu ile durdurulur 

            rt1.StopRuntime(); 

            rt2.StopRuntime(); 

        } 

     

        // WorkflowRuntime başlatıldığında devreye giren olay metodu 

        static void WfStarted(object sender, WorkflowRuntimeEventArgs e) 

        { 

            // İki WorkflowRuntime nesne örneğide aynı Started olayına bağlandığından hangisi 

olduğunun tespiti için sender' dan yararlanılır 

            WorkflowRuntime guncelWF = sender as WorkflowRuntime; 

            // IsStarted özelliği ile WF Çalışma zamanının başlatılıp başlatılmadığı öğrenilir. 

            Console.WriteLine(guncelWF.Name + " " + e.IsStarted); 

        } 

 

        // WorkflowRuntime durdurulduğunda devreye giren olay metodu 

        static void WFStopped(object sender, WorkflowRuntimeEventArgs e) 

        { 

            // İki WorkflowRuntime nesne örneğide aynı Started olayına bağlandığından hangisi 

olduğunun tespiti için sender' dan yararlanılır 

            WorkflowRuntime guncelWF = sender as WorkflowRuntime; 

            Console.WriteLine(guncelWF.Name+" "+e.IsStarted); 

        } 

    } 

} 

Örnekte iki adet WorkflowRuntime nesnesi oluşturulmakta ve önce StartRuntime metod 

çağrıları ile başlatılmaktadır. Sonrasında ise StopRuntime metod çağrıları ile ilgili WF çalışma 

zamanı ortamları durdurulmaktadır. Bu durum geçişlerini kolay takip edebilmek için her 

iki WorkflowRuntime nesne örneği aynı Started ve Stopped olaylarına bağlanmıştır. Uygulama 
çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 

 

Görüldüğü gibi aynı uygulama içerisinde birden fazla WorkflowRuntime nesne örneğinin 

çalıştırılabileceği ortadadır. Her ne kadar birden fazla WorkflowRuntimeoluşturulması avantajlı 

görünsede bazı durumlarda çalışma zamanında tek bir örneğin olması istenebilir. Bu çoğunlukla 
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performans kazanımları sağlayacak bir durumdur. Nitekim söz konusu ihtiyaç hazırlanma maliyeti 

yüksek olan nesnelerin bir tane olmasını sağlamakta kendini göstermektedir. 

Bu noktada WWF' i bir kenara bırakıp "Bir nesnenin çalışma zamanında tek(Single) olmasını 

sağlamak için ne yapılır?" sorusuna cevap aramak gerekmektedir. Neyseki Gang-Of-

Four(GOF) sayesinde yıllar önce bu tip bir ihtiyaç için Singleton Tasarım Deseni(Singleton 

Design Pattern) ortaya çıkmıştır. Şimdi tekrar WWF tarafında 

dönersekWorkflowRuntime nesnelerinin tek olmasını sağlamak için Singleton desenini 

kullanabileceğimizi düşünebiliriz. Lakin bu sadece nesnenin tek olmasını sağlayan bir desendir. 

OysakiWorkflowRuntime nesnesinin üretiminide düşünmemiz gerekmektedir. Bu sebepten 

Factory tasarım deseninide işin içerisine katmak anlamlı olacaktır. Bir başka 
deyişle Singleton veFactory tasarım desenlerinin bir karışımı burada göz önüne alınabilir. 

 

Singleton ve Factory tasarım desenlerinin bir arada kullanılması çalışma zamanında 

sadece tek bir Singleton nesnesinin üretilmesini sağlamaktadır. Esasında Abstract 

Factroy, Builder ve Prototype gibi desenler kendi içlerinde Singleton desenini 

barındıran çözümler sunmaktadır. 

Bu amaçla uygulamaya aşağıdaki gibi bir sınıf eklediğimizi düşünebiliriz. 

 

using System; 

using System.Workflow.Runtime; 

 

namespace WorkflowRuntimeInceleme 

{ 

    public static class WorkflowRuntimeFabrikasi 

    { 

        // Singleton WorkflowRuntime örneği hazırlanır. 

        private static WorkflowRuntime _wfRt = null; 

        // Lock işleminde kullanılmak üzere static bir object oluşturulur. 

        private static object _kilit = new object(); 

 

        public static WorkflowRuntime WorkflowRuntimeUret() 

        { 

            // Multi-Thread uygulamalar göz önüne alınarak senkron çalıştırma için lock kullanılır. 

            lock (_kilit) 

            { 

                // Eğer daha önceden bir WorkflowRuntime nesnesi oluşturulmamışsa 

                if (_wfRt == null) 

                { 

                    _wfRt = new WorkflowRuntime(); // WorkflowRuntime nesnesini üret  
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                    // Process' den çıkıldığında 

                    AppDomain.CurrentDomain.ProcessExit+=delegate(object obj,EventArgs e) 

                                                                { 

                                                                    WorkflowKapat(_wfRt); // Workflow ortamını 

kapatma metodunu çalıştır 

                                                                }; 

                    // Application Domain Unload edildiğinde 

                    AppDomain.CurrentDomain.DomainUnload += delegate(object obj, EventArgs 

e) 

                                                                { 

                                                                    WorkflowKapat(_wfRt); // Workflow ortamını 

kapatma metodunu çalıştır 

                                                                }; 

                    _wfRt.StartRuntime(); // WorkflowRuntime başlatılır 

                } 

                return _wfRt; 

            } 

        } 

        private static void WorkflowKapat(WorkflowRuntime rt) 

        { 

            // Eğer WorkflowRuntime nesnesi null değilse ve başlatılmışsa 

            if (rt != null 

                && rt.IsStarted) 

            { 

                try 

                { 

                    rt.StopRuntime();// WorkflowRuntime' ı durdurmayı dene 

                } 

                catch // istisna(Exception) oluşursa görmezden gel 

                { 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

WorkflowRuntimeFabrikası isimli sınıf static olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çalışma 

zamanında kendisine ait bir örnek oluşturulması mümkün değildir. Buda 

standartSingleton deseninde yer alan private yapıcı metodun(Constructor) yazılma 

zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte static sınıfların(static classes) bir 

özelliği olarak sadece static üyeler içerebilir. Sınıf içerisinde dikkat edileceği 

üzere WorkflowRuntime nesnesi static bir alan(Field) olarak 

tanımlanmaktadır. Host uygulamanın ihtiyacı olan WorkflowRuntime nesne örneğinin üretim 

işlemini static olarak tanımlanmış olan WorkflowRuntimeUret metodu üstlenmektedir. 

Dikkat edileceği üzere söz konusu metod 

içerisinde _wfRt isimli WorkflowRuntime nesnesinin null olup olmadığı kontrol edilemektedir. 

Eğer null ise üretim yapılmakta ve metoddan geriye döndürülmektedir. Buda zaten aynı metodun 

ikinci veya diğer çağrılarında _wfRt' nin tek olmasını garanti etmektedir. Singleton deseninin 

kullanımında multi-threaduygulamalar söz konusu ise üretim yapan metod içerisinde senkronize 

etme işlemleri yapılması önerilmektedir. Bu sebepten dolayı çok basit olarak lock kullanımı 

ile thread' in senkronize edilerek çalıştırılması sağlanmaktadır. Herhangibir host uygulama 

içerisinde bu sınıf kullanılmak istendiği takdirde, WorkflowRuntime nesnelerini üretmek için 
aşağıdaki gibi bir kod parçasını yazmak yeterli olacaktır. 
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WorkflowRuntime wfRt1 = WorkflowRuntimeFabrikasi.WorkflowRuntimeUret(); 

Elbette ikinci bir WorkflowRuntime nesneside üretilmek istenebilir. Bu yapıldığı takdirde 

aşağıdaki flash animasyonunda olduğu gibi ilk oluşturulan örneğin kullanılmasına devam edilmesi 
sağlanmış olunur.(Flash versiyon 7.0 olup boyut 650 Kb' tır) 

 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde Workflow çalışma zamanı ortamını 

tanımaya çalışırken, WorkflowRuntime sınıfına ait nesne örnekleri 

içinSingleton ve Factroy desenlerini karma olarak nasıl kullanabileceğimizi inceledik. Ağırlıklı 

olarak WorkflowRuntime sınıfı, üyeleri ve kullanım şekli üzerinde durmaya çalıştık. 

Öğrendiklerimizi aşağıdaki maddeler ilede göz önüne alabiliriz. 

 Workflow çalışma zamanı motoru(WF Runtime Engine), iş akışlarının başlatılması, 

yönetilmesi, bunlarla ilişkili servislerin yüklenmesi ve daha pek çok fonksiyonellikten 

sorumlu ana WWF bileşenlerinden birisidir. 
 WF Çalışma zamanı motorunun kullanımı ancak bir Host uygulama söz konusu olduğunda 

anlamlıdır. 
 WF Runtime Engine' in sınıf karşılığı olan WorkflowRuntime tipine ait birden fazla nesne 

örneği aynı uygulama alanı(Application Domain) içerisinde kullanılabilir. 
 Bir Application Domain içerisinde tek bir Singleton WorkflowRuntime nesnesinin 

kullanımı garanti edilebilir. Bunun için Singleton ve Factory desenelerinden yararlanılır. 
 WF Çalışma zamanı ortamını içerisinde gerçekleşen durumları daha iyi ele alabilmek 

için WorkflowRuntime sınıfına pek çok olay(Event) ilave edilmiştir. 
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 WorkflowRuntime sınıfına ait metodlar ile, servis başlatmak, servisleri elde etmek, iş akışı 

başlatmak, servis kaldırmak gibi pek çok WF çalışma zamanı işlevselliği gerçekleştirilebilir. 

İlerleyen makalalerimizde Windows Workflow Foundation ile ilgili farklı konulara değinmeye 
devam ediyor olacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

İlk Bakışta Windows Workflow Foundation ( 

01.01.2008 ) - WWF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Gerçek dünyada pek çok iş probleminin çözümünde iş akışlarından(Workflow) yararlanılır. 

Temelde bir iş probleminin çözümünde veya amacının gerçekleştirilmesinde izlenen yol birdir. Önce 

problem yönetilebilir küçük parçalara bölünür. Bu parçalar, gerçekleştirilmesi 

gereken görevler(Tasks) olarak düşünülebilir. Her bir görevin(Task) içerisinde ona ait 

gerçekleştirilmesi gereken ne varsa adımlar(Steps) halinde tasarlanır. Bu adımlar dahil oldukları 

görevin tamamlanmasında rol oynarlar. Adımlar arasındaki geçişler basit olabileceği gibi çeşitli 

çevresel koşul veya faktörlerede bağımlı olabilir. Bir başka deyişle adımlar arası 

geçişlerde koşullar(Conditions)söz konusu olabilir. Adımlar düzenli bir sırada olup aralarındaki 

geçişler önceden tanımlanmış ve belirli olabileceği gibi, çeşitli olaylara göre farklı şekillerde ele 

alınabilirlerde. Sonuç olarak ortaya iş probleminin çözümü için tasarlanmış 
bir süreç(Process) ve kontrollü bir akış(Control Flow) çıkar. 

İş akışları(Workflow) sayesinde, iş problemlerinin çözümlenmesi, istenirse genişletilebilmesi son 

derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bir iş akışına pek çok yerde kolaylıkla 

rastlayabiliriz. Bunların bir kısmı için hiç bir geliştirme yapılamamakla birlikte çoğu için bilgisayar 

teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bir başka deyişle bazı iş çevrelerinde izlenen süreçler bilinçsiz 

olarak kendiliğinden bir akışa sahip olabilmektedir. Ancak bilgisayar teknolojisinin hızla 

yaygınlaşması ve verimliliği arttırması nedeni ile, iş akışları yazılımsal ve donanımsal faktörler 

üzerinden ele alınmaktadır. Bu anlamda iş akışlarının(Workflow) ilk uygulamaları dökümanların 

bir noktadan başka bir noktaya taşınması olmuştur. Zaten buda SharePoint Server gibi gelişmiş 

bir sistemde iş akışlarının neden kullanıldığını açıklamaktadır. Nitekim portal tarzı 

uygulamalarda döküman yönetimi(Document Management) ve paylaşımı esastır. Bu noktada, 

dökümanların kullanıcılar(Users) ve sistemler(Systems) arasındaki hareketinde çeşitli onay 

mekanizmalarının devreye girmesi muhtemeldir. Buda çok doğal olarak bir iş akışı ile ifade edilip 

tanımlanabilir. 

Bir kaç yıl önce çalıştığım özel bir yazılım firmasında şirketlerin iş 

akışlarının(Workflow) tasarlanabildiği bir yazılım projesinde görev almıştım. İş çevrelerinin 

çözüm bekleyen çok fazla sayıda problemi vardır. Söz gelimi bir elemanın işe alım yada işten 

çıkartılma süreçleri, şirketin mali yapısını gösteren raporların onay mekanizmaları, üretim hattına 

ait süreçler ve daha pek çoğu. Bilgisayar ve yazılımlar sayesinde bu örnek süreç ve benzelerine ait 

iş akışlarının kullanılması son derece kolaylaşmaktadır. Örneğin işe alım sürecini ele alalım. 

Elemanın CV' sinin insan kaynakları departmanına verilmesi ve bilgisayar ortamına alınması, 

departman içerisinde CV' nin ilgili mercilere gönderilerek onaylarının alınması, onay verilmesi 

halinde işe alınmak istenen personelin görüşmeye çağırılması, görüşme sonrası tüm bilgilerin kayıt 

altına alınarak sürece dahil olan diğer kişilerede gönderilmesi, gönderme işlemlerinde mail 

sisteminden yararlanılması gibi işlemler söz konusu olacaktır. Bu işlemlerin her biri arasındaki 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WorkflowRuntimeInceleme.rar
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geçişler karar yapıları ve onay mekanizmaları ile gerçekleşmektedir. Söz gelimi CV' nin ilk 

değerlendirmesinde en üst mercinin red etmesi halinde iş başvurusunda bulunan kişiye olumsuz 

cevap verilmesi ve süreç içerisindeki ilgili kişilerede bu durumun mail, sms gibi yollarla aktarılması 
için bir onay mekanizması ve koşullandırmanın olması gerekmektedir. 

Dikkat edilecek olursa iş akışılarının yukarıdaki gibi cümlesel olarak ifadesi anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır. Hatta bu sürecin kapsadığı alana(Domain) dahil olan kişilerin bilgisayarlarında 

adımları kolayca izleyebilmesi ve kimin üstüne hangi görev(Task) düşüyorsa bunu yapabilmesi 

demek aslında bir yazılım sisteminin geliştirilip kurulması anlamına gelmektedir. Buda doğal olarak 

yukarıdakinden daha uzun ve karmaşık olan iş akışı anlatımlarının önce kağıt üzerinde grafiksel 

olarak tasarlanması ve sonrasında gerekli yazılımın hazırlanması anlamına 

gelmektedir. Geliştiriciler(Developers) bu tip iş akışlarını sistemlere uygularken görsel 

tasarlayıcılarıda(Visual Designer) ele alırlar. Bir başka deyişle iş akışlarının görsel olarak 
tasarlanabilmeside önemlidir. Bu amaçla geliştirilmiş pek çok yazılım(Software) söz konusudur. 

 

Karmaşık iş kurallarını içeren akışların görsel olarak ele alınması, akışın içerisinde yer 

alan adım(Step) ve kuralların(Rule) kolayca tasarlanabilmesi hatta kodlanabilmesi 

demektir. Bu bir iş akışının sonradan kolayca değiştirilebilmesi bir başka deyişle 

genişletilebilmesininde kolaylaştırılması anlamına gelmektedir. 

Bu yazılımların genel amacı, pek çok iş akışının çoğunlukla birden fazla bilgisayarın olduğu 

sistemlerde kurulması ve kullanılabilmesidir. Elbette birden fazla bilgisayar olması şart değildir. 

Bazı durumlarda tek bir bilgisayar üzerindeki programlar için söz konusu olabilecek iş akışlarıda var 

olabilir. (Aslında Windows Workflow Foundation mimarisinin bu modeldeki iş akışlarına daha 

yakın olduğunu düşünebiliriz.) 

Bu kısa bilgilerden sonra bir iş akışını tanımlamak çok daha kolaylaşmaktadır. Bir iş 

akışı(Workflow) herhangibir iş probleminin çözümü için gereken adımları(Steps), onay 

mekanizmalarını ve karar yapılarını(Condition) içeren bir model sunmaktadır. Bir başka deyişle 

bir iş akışı, belirli kurallar(Rules) üzerine sıralanmış adımlar topluluğu olarakta düşünülebilir. 

Özellikle bilgisayar teknolojileri üzerinden baktığımızda bir iş akışının aslında farklı bir programlama 

modeli sunduğuda göz önüne alınabilir. Bu açılardan bakıldığında iş akışı denildiğine akla gelen pek 
çok kavramda bulunmaktadır. Bu kavramlar aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibidir; 

 Görsel Şemalar 
 Kurallar(Rules) 
 Politikalar(Policies) 
 Sisteme giren(Input) ve çıkan(Output) veriler 
 Kişiler(Users) 
 Organizasyonlar(Organizations) 
 Yordamlar(Procedures) 
 Temel Görevle(Tasks) 
 Adımlar(Steps) 
 Aktiviteler(Activities) 

Peki Windows Workflow Foundation ile kastedilen nedir? Microsoft bu Foundation ile iş 

akışlarının tasarlandığı bir programmı üretmiştir? Aslında Windows Workflow Foundationtek bir iş 

alanı(Single Domain) içerisinde yer alan tek bir uygulamayı(Single 

Application) hedeflemektedir. Bir başka deyişle Windows Workflow 

Foundation .Net uygulamalarının kullanabileceği iş akışlarının(Workflow) tasarlanması için 
gerekli altyapıyı sunan bir Framework 3.0 yaklaşımıdır. 
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İş akışları çoğunlukla BizTalk Server' un sundukları ile karşılaştırılır. BizTalk ile özellikle 

elektronik ticarete uygun olacak şekilde farklı platformlar üzerinde yer alan sistemlere ait 

iş süreçleri başarılı bir şekilde ele alınabilmektedir. Oysaki Windows Workflow 

Foundation sadece işletim sistemi seviyesinde(Operating System 

Level) düşünülmüştür. 

Bu anlamda Microsoft otoriteleri BizTalk' un interapplication(Birden fazla uygulama-

Mutliple Applications) olarak ele alınması gerektiğini, Windows Workflow 

Foundation' ın ise intraapplication(Tek bir uygulama-Single Application) şeklinde 

düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak bu bir kısıt değildir. 

Nitekim WWF içerisinde Web Servisleri gibi SOA(Service Oriented 

Architecture) modelleri sayesinde dış platformlara çıkılması ve iş sürecinin bu şekilde 

genişletilmeside mümkündür. 

Windows Workflow Foundation mimarisi sayesinde iş akışları görsel olarak tasarlanıp 

kodlanabilirler. Ancak tasarlanan bu iş akışlarının işe yarayabilmesi için bir uygulama tarafından ele 

alınmaları şarttır. Söz konusu uygulamalar host görevini üstlenmekte olup bir veya daha fazla iş 

akışını barındırıp kullanabilirler. Windows Workflow Foundation mimarisi pek çok fayda 

sağlamaktadır. Söz konusu faydalar aşağıdaki maddeler ile özetlenebilir. 

 İş akışlarının kolayca ve etkili bir biçimde tasarlanabilmesi için görsel tasarımcı(Visual 

Designer) sunar. 
 Sistemin insan ile etkileşimde olduğu modellerde aktiviteler(adımlar) arasındaki süre 

farkları olabilir. Bu nedenle iş akışının güncel durumlarının kaydedilebiliyor ve daha sonra 

sonra başka bir zaman diliminde tekrar yüklenebiliyor olması gerekir. WWF bunu 

sağlamaktadır. 
 İş akışları için gerekli çalışma zamanı(Run-Time) ortamı dışında, pek çok tipte 

farklı aktivite(Activity) için destek, 

aktivitelerin denetlenmesi(Monitoring),izlenmesi(Tracing) sağlanmaktadır. 
 Sequential iş akışı desteği vardır. Bu akışlar çoğunlukla sistem etkileşimi olan bir başka 

deyişle insan faktörü fazla bulunmayan durumlarda söz konusudur. Bu tip akışlarda 

adımların sırası ve düzeneği bellidir. 
 State Machine iş akışı desteği vardır. Bu tip akışlarda insan etkileşimi söz konusudur. 

Çoğunlukla aktivitiler arasındaki geçişlerin bazı olayların tetiklenmesine bağlı olduğu 

durumlarda kullanılır. 

Windows Workflow Foundation, iş akışlarını esas alan bir programlama modeli sunmaktadır. 

Söz konusu programlama  modeli deklaratif(declarative) yaklaşımı ele almaktadır. Buna göre iş 

mantığı ayrık bileşenler içerisinde kapsüllenir(encapsulation). Nitekim bileşenler arasında 
akışların nasıl yölendirileceğini belirten kurallar deklaratif olarak tanımlanabilirler. 

Windows Workflow Foundation mimarisinin nasıl kullanıldığını daha net kavrayabilmek için basit 

örnekler üzerinden devam etmekte yarar var. İlk örnekte son derece basit bir iş akışını tasarlayıp 

bunu kullanacak olan bir Console uygulaması geliştiriyor olacağız. Sonrasında ise iş akışını farklı 

.Net uygulamalarında da kullanabilmek adına bir sınıf kütüphanesi(Class Library) içerisinde 

tasarlayıp örnek bir Windows uygulaması içerisinden çalıştıracağız. Daha öncedende belirtildiği 

gibi WWF içerisinde tasarlanmış bir iş akışının(Workflow) işe yarayabilmesi için 

bir host uygulama tarafından ele alınması gerekmektedir. İlk 

örneğimizde Host program Console uygulaması olarak tasarlanacaktır. Örneklerimizi Visual 

Studio 2008 RTM sürümü üzerinde tasarlıyor olacağız. Ancak istenirse gerekli genişletmeler 

yüklenerek Visual Studio 2005 ilede WWF geliştirmeleri yapılabilir. Elbette .Net Framework 3.0' 
ın yüklü olması şarttır. 

İlk olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Workflow sekmesinde yer alan proje 
şablonlarından(Project Templates) birisinin seçilmesi gerekmektedir. 
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Dikkat edilecek olursa Sequential ve State Machine iş akışlarının(Workflow) geliştirilmesi için 

gerekli proje şablonları(Project Template) bulunmaktadır. Her iki tip içinde birer sınıf 

kütüphanesi(Class Library) ve Console uygulaması şablonu yer almaktadır. Çok doğal olarak 

geliştirilen iş akışlarının farklı tipte .Net uygulamalarında kullanılacağı durumlar söz konusu 

olduğunda Workflow Library şablonlarını uygulamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Windows 

Workflow Foundation ile geliştirilen iş akışlarında aktivitelerin(Activity) büyük önemi vardır. 

Geliştiriciler isterlerse kendi özel aktivite tiplerinide(Custom Activity Types) yazabilirler. Bunun 

içinde Workflow Activity Libraryşablonu kullanılır. 

Makalemizdeki ilk örneğimizde sonuçları hemen irdeleyebilmek adına Sequential Workflow 

Console Application tipinden bir uygulama yazıyor olacağız. Buna ilişkin proje şablonu seçildikten 

sonra uygulama içerisine aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Workflow1 isimli bir iş akışı 
tipinin eklendiği görülür. 

 



www.bsenyurt.com Page 579 
 

İş akışı içerisine örnek aktiviteleri eklemeden önce proje içerisinde oluşturulan tiplerden 

bahsetmekte yarar vardır. Herşeyden önce bir iş akışı projesi 

oluşturulduğundaSystem.Workflow.Activities, System.Workflow.ComponentModel ve Syste
m.Workflow.Runtime isimli assembly' ların referans edildiği görülür. 

 

Tahmin edileceği gibi bu assembly' lar içerisinde iş akışlarının geliştirilmesi, çalıştırılması, 

denetlenmesi ve izlenmesi için gerekli temel tipler yer almaktadır. Bunların 

dışında console uygulamasına dahil edilmiş farklı assembly referanslarıda bulunmaktadır. Söz 

gelimi iş akışı içerisinde transaction desteğini sağlamak içinSystem.Transactions, akış 

içerisinden web servisleri ile iletişime geçebilmek 

için System.Web, System.Web.Services gibi assembly' ları örnek olarak gösterebiliriz. 

Proje içerisine varsayılan olarak atılan Workflow1 isimli sınıfın(Class) hiyerarşik yapısı ise 
aşağıdaki sınıf diyagramında(Class Diagram) olduğu gibidir. 
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Örnek Sequential Workflow Console Application olduğundan, içeride kullanılacak varsayılan iş 

akışıda Sequential Workflow olarak ele alınmaktadır. Bu sebepten dolayısealed(kendisinden 

türetme yapılamaz) olarak tanımlanmış Workflow1 isimli sınıf ilk 

etapta SequentialWorkflowActivity sınıfından türemektedir. Ancak enteresan olan bir nokta 

vardır. Örnek geliştirilirken kullanılacak olan standart pek çok akitivite bileşeninin Activity isimli 

sınıfdan türediği görülecektir. Dikkate değer olan, aktiviteleri(adımları-

Steps) içeren Workflow tipinin kendisininde aslında bir aktivite nesnesi olmasıdır. (Sınıf 

diyagramında pek çok tip yer almaktadır. Bu tiplerin detaylarını ilerleyen makalelerimizde inceleme 
fırsatı bulacağız.) 

Örneğimizdeki iş akışının içeriğini geliştirmeden önce Program.cs dosyası içerisindeki kod 

parçalarına kısaca bakalım. Şu aşamada Workflow1 tipine ait iş akışını(Workflow) veya 
başkalarını çalıştıracak ve yürütücek olan kısım Main metodunun içeriğidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

using System.Workflow.Runtime; 

using System.Workflow.Runtime.Hosting; 
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namespace MerhabaWWF 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            using(WorkflowRuntime workflowRuntime = new WorkflowRuntime()) 

            { 

                AutoResetEvent waitHandle = new AutoResetEvent(false); 

                workflowRuntime.WorkflowCompleted += delegate(object 

sender, WorkflowCompletedEventArgs e) {waitHandle.Set();}; 

                workflowRuntime.WorkflowTerminated += delegate(object 

sender, WorkflowTerminatedEventArgs e) 

                                                                            { 

                                                                                Console.WriteLine(e.Exception.Messag

e); 

                                                                                waitHandle.Set(); 

                                                                            }; 

 

                WorkflowInstance instance = 

workflowRuntime.CreateWorkflow(typeof(MerhabaWWF.Workflow1)); 

                instance.Start(); 

 

                waitHandle.WaitOne(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Şimdi Main metodu içerisinde neler yapıldığına kısaca bir bakalım. WorkflowRuntime sınıfı iş 

akışlarının devreye sokulması, bunların çalışması için gerekli ortamın hazırlanması, çalışma zamanı 

iş akışlarının izlenmesi, denetlenmesi gibi işlemleri üstlenen önemli bir sınıftır. Pek çok 

önemli olayı(Event) vardır. Bunlardan örnekte hazır olarak sunulan WorkflowCompleted olayı iş 

akışının tamamlanması sonrasında devreye girmektedir. Bir iş akışı işlemleri tamamlandıktan sonra 

geriye değer döndürebilir. Bu sebepten dolayı WorkflowCompletedEventArgs tipinden olan olay 

parametresinin OutputParameters özelliğinden yararlanılarak WorkflowCompleted olay metodu 

içerisinde sonuç alınması sağlanabilir.Tahmin edileceği gibi WorkflowTerminated olayı, 

herhangibir hata nedeni ile(çoğunlukla bir istisna-exception) iş akışı tamamlanamadığında 

devreye girmektedir. Bu olayla ilişkili olan WorkflowTerminatedEventArgs sınıfı üzerinden 

hareket edilerek oluşan istisna(Exception) referansı çalışma 

zamanında(runtime) yakalanabilir. Dikkat edilecek olursa Visual Studio tarafından otomatik 

olarak üretilen bu kod parçasında olaylara ait fonksiyonelliklerin hazırlanmasındaisimsiz 
metodlardan(anonymous methods) yararlanılmaktadır. 

Using bloğu içerisinde oluşturulan örneklerden bir diğeride AutoResetEvent sınıfına ait nesnedir. 

Bu sınıf temel olarak thread senkronizasyonu yönetimi amacıyla tasarlanmıştır. Host uygulamanın 

kendi içerisinde bir veya daha çok iş akışını tetiklemesi sonrasında askıda kalması istenen bir 

durum değildir. Nitekim bir iş akışı(Workflow) çalıştırıldığında Workflow çalışma 

zamanı(Runtime) bunu host uygulamadaki ana thread' in dışında ayrı bir thread içerisine 

alacaktır. AutoResetEvent sınıfının Set metodu bu tip bir durumda kalındığında bekleyen thread' 

in serbest bırakılmasını sağlamaktadır. Dikkat edilecek olursa Set metodu 

hem WorkflowCompleted hemdeWorkflowTerminated olay metoduları içerisinde çağırılmakta 

ve bekleyen thread' in serbest bırakılması sağlanmaktadır. 

Main metodu içerisinde örneklenen diğer bir nesne sınıfıda WorkflowInstance' dır. Bu 

sınıfta sealed olarak tanımlanmıştır. Bir başka deyişle kendisinden türetme yapılamamaktadır. Aynı 
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zamanda yapıcı metodları(Constructor) erişimide yoktur. Kendisi 

ancak WorkflowRuntime sınıfının static CreateWorkflow metodu ile örneklenebilmektedir. Bu 

metodun aşırı yüklenmiş(Overload) farklı versiyonları bulunmaktadır. Özellikle iş akışına 

dışarıdan parametre değerleri aktarılabilmesini sağlayan versiyonu vardır ki bu önemlidir. Nitekim 

pek çok iş akışının başlangıcında bir takım dış parametre bilgilerine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan 

bir XOML(eXtensible Object Markup Language) dosyasında tanımlı herhangibir iş akışının 
yüklenmesini sağlayan versiyonuda bulunmaktadır. 

Main metodunun sonunda AutoResetEvent sınıfına ait nesne örneği 

üzerinden WaitOne fonksiyonu çağırılır. Bu çağrı, çalışan ana thread' in bekleyen iş akışları 

tamamlanıncaya kadar duraksatılması için önemlidir. Nitekim iş akışının içerisindeki adımların 

gerçekleştirilme sürelerinin belirsiz olması ihtimali vardır. WaitOne metodu ilerlenip 

ilerlenmeyeceğine, diğer thread' lerden gelen sinyallere göre karar vermektedir. Tahmin edileceği 
gibi örnekte yer alan söz konusu sinyal Set metodu ile yayınlanmaktadır. 

Artık iş akışı içerisine örnek bir adım(Step) ekleyerek devam edebiliriz. Daha önceden de 

belirtildiği gibi adımlar aslında birer aktivite(Activity) olarak düşünülebilirler.WWF mimarisi çok 

sayıda hazır aktivite sunmaktadır. Bu aktivite bileşenlerine iş akışına ait tasarım 

penceresindeylen ToolBox kısmından da erişilebilir. Var olan tüm aktivite 

bileşenleri System.Workflow.ComponentModel isim alanında(Namespace) yer 

alan Activity sınıfından(Class) türemektedir. Hazır aktivite bileşenlerine örnek 

olarakIfElseActivity, CodeActivity, CallExternalMethodActivity, DelayActivity, EventDriven
Activity, ReplicatorActivity, ParallelActivity, TerminateActivity ve daha pek çoğu verilebilir. 

Biz örneğimizde basit olması açısından CodeActivity ve IfElseActivity bileşenlerini kullanıyor 

olacağız. CodeActivity bileşeni sayesinde iş akışının herhangibir adımında çalıştırılması istenen 

kodlar ele alınabilmektedir. Temel olarak bileşenin ExecuteCode özelliğine atanan değerin işaret 

ettiği metod, aktiviteye gelindiğinde çalıştırılacak olan kodları içermektedir. IfElseActivity bileşeni 

yardımıyla bir iş akışının herhangibir noktasına karar yapıları eklenebilmektedir. IfElseActivity 

bileşeni kendi içerisinde birden fazla IfElseBranchActivity örneği içerebilmektedir. Bu 

IfElseBranchActivity örneklerinin her biri karar yapısı içerisindeki farklı dallanmaları ifade 
etmektedir. 

Dilerseniz örnek üzerinden devam ederek iş akışını tamamlamaya çalışalım. Örnek senaryoda bir 

ürünün stoktaki miktarına göre çalışacak bir iş akışı tasarlayacağız. Söz gelimi stok miktarının 

belirli bir değerin altına inmesi halinde çalışacak bir iş akışı söz konusu olabilir. Hatta farklı aralık 

değerlerine göre farklı dallanmalar yapılmasıda sağlanabilir. (Bu noktada iş akışının ne kadar 

anlamlı olduğu çok önemli değildir. Nitekim hedeflenen, temel bir iş akışının WWF altında 

geliştirilmesi ve kullanılmasıdır.) İlk olarak tasarım zamanında iken Workflow1 üzerine 

bir IfElseActivity bileşenini ToolBox' tan sürükleyerek bırakalım. Bırakılma işleminden sonra ilk 
etapta aşağıdaki görüntü ortaya çıkacaktır. 
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Dikkat edileceği gibi IfElseActivity içerisine varsayılan olarak iki 

adet IfElseBranchActivity bileşeni daha eklenmiştir. Bu noktada soldaki IfElseBranchActivity 

bileşeninin belirtilen koşul trueolduğunda çalıştırılması, diğerinin ise false durumuna karşılık olarak 

değerlendirilmesi doğru bir yaklaşımdır. Her bir IfElseBranchActivity kendi içerisinde başka 

aktivitelerin tetiklenmesinede neden olmaktadır. Drop Activites Here kısmına bu amaçla 

çeşitli aktivite bileşenleri(Activity Components) bırakılabilir. IfElseBranchActivity' lerin en 

önemli üyesi aşağıdaki ekran görüntüsündende görülebileceği 
gibi Condition özelliğidir(Property). 
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Condition özelliğine Code Condition ve Declarative Rule Condition olmak üzere iki farklı değer 

verilebilir. Peki bunlar ne anlama gelmektedir? Code Condition değerinin atanması halinde koşulun 

bir metod ile değerlendirileceği belirtilir. Söz konusu metod bool bir değerlendirme 

yapmalıdır. Declarative Rule Condition seçeneği sayesinde ise, koşul kodun dışında ayrı bir 

şekilde ele alınır. Bu çeşit bir kullanım çalışma zamanında(Run-Time) yeniden derleme 

gerektirmeden koşul değişikliği yapma imkanı sunmaktadır. Örneğimizde ilk olarak Declarative 

Rule Condition seçeneğini inceliyor olacağız. Bu kriter seçildikten sonra Condition özelliği altına 
iki alt üyenin daha eklendiği görülecektir. 

 

Bunlardan ConditionName koşulun adını ifade ederken, Expression ise koşula ait ifadeyi 

içermektedir. ConditionName özelliğine sembolik olarak Miktar50Altinda verdiğimizi düşünelim. 

Bundan sonra Expression özelliği yanındaki üç nokta düğmesine tıklarsak aşağıdaki arabirim ile 
karşılaşırız. 

 

Bu ekranda geriye true veya false döndürebilecek şekilde bir koşul tanımlaması yapılmaktadır. 

Dikkat edilecek olursa metin kutusu içeriğinde intellisense desteği vardır. Ancak bu noktada iş 

akışının doğurduğu önemli bir ihtiyaçta ortaya çıkmaktadır. Bir şekilde iş akışına, ürüne ait stok 

miktarı değerinin aktarılması gerekmektedir. Lakin koşulun değerlendirmesi gereken durum stok 

miktarının belirli bir değerin altında olması halinde yapılacak işlemler ile ilgilidir. Dolayısıyla iş 
akışına dışarıdan paramete aktarılması gerekmektedir. 
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Bir iş akışına aktarılacak olan parametreler herhangibir .Net CLR(Common Language 

Runtime) tipi olabilir. Bu önemli bir avantajdır, nitekim bir iş akışı(Workflow)önceden 

tanımlı veya geliştirici tarafından yazılmış herhangibir tip verisi ile başlatılabilir. İş 

akışlarının herhangibir .Net CLR tipini parametre olarak alabilmesinde object tipi etkin 

bir rol oynar. Elbetteki bir iş akışına birden fazla parametrede gönderilebilmektedir. 

Bunun yapmanın yolu ise son derece basittir. Nitekim Workflow tipi aslında bir sınıftır. 

Dolayısıyla Workflow tipine özellikler(Property) ekleyerek dış ortamdan parametre aktarımı 

sağlanabilir. Bu nedenle örnekte yer alan Workflow1 sınıfına aşağıdaki gibi bir özelliğin ilave 
edilmesi yeterlidir. 

public sealed partial class Workflow1: SequentialWorkflowActivity 

{ 

    private int _stokMiktari; 

 

    public int StokMiktari 

    { 

        get { return _stokMiktari; } 

        set { _stokMiktari = value; } 

    } 

 

    public Workflow1() 

    { 

        InitializeComponent(); 

    } 

} 

Artık tasarım tarafına dönülerek ilk IfElseBranchActivity için gerekli koşul aşağıdaki ekran 

görüntüsündeki gibi oluşturulabilir. 

 

Buna göre StokMiktari özelliğinin(Property) değerinin 10 ile 50 arasındaki olması halinde, 

bu IfElseBranchActitiy bileşenin arkasından gelecek olan aktivite çalıştırılacaktır. Bu noktada ne 

yapılmak istendiği önemlidir. Söz gelimi bu koşulun sağlanması halinde üreticiye yeni ürün talepleri 

için mail veya Sms gönderilmesi gibi işlemler yaptırılabilir. Yine çok basit olarak düşünerek hareket 

edelim ve mail gönderme işleminin yapılacağı kod bloğunu işaret edecek 
bir CodeActivity bileşenini aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi tasarım ortamına atalım. 
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CodeActivity bileşeninin en önemli üyesi ExecuteCode özelliğidir. Bu özelliğe atanacak olan isim, 

bu adımda çalıştırılacak olan metodun adıdır. Bu olay metodunun otomatik olarak oluşuturulması 

sağlanabilir. Bunun için ExecuteCode özelliğine bir metod adı yazılması ve enter' a basılması 

yeterlidir. Örnekteki ExecuteCode özelliğine MailGonderismini yazıp enter tuşuna 

bastığımızda Workflow1 sınıfına aşağıdaki metodun otomatik olarak eklendiği görülecektir. 

private void MailGonder(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

Görüldüğü gibi üretilen metod stadart bir olay metodu yapısındadır. Geriye değer döndürmemekte 

ve iki adet parametre almaktadır. İş mantığında bu adımda işletilmesi gereken kodlar nelerse bu 

metod içerisine yazılmalıdır. Söz gelimi bu adımda mail gönderme işlemi yaptırılabilir. 

IfElseActivity içerisinde sağ tarafta kalan ikinci bir IfElseBranchActivity bileşeni daha vardır. Şu 

anki senaryoda bu bileşen else olma durumunda ne olacağını belirtmektedir. Diğer taraftan örnek 

senaryoda başka IfElseBranchActivity bileşenlerinin eklenmeside mümkündür. Örneğin Stok 

miktarının herhangibir nedenle 0 ve altında olması hali ve Stok Miktarının 50' nin üzerinde olması 

hali gibi. Bu durumların her biri için birer IfElseBranchActivity kontrolü eklenip gerekli aksiyonların 
gerçekleştirilmesi sağlanabilir. 

 

IfElseActivity bileşenleri içerisine IfElseBranchActivity bileşenlerini eklemek için sağ 

tıklayıp Add Branch demek yeterlidir. 
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Bu amaçla örneğimize aşağıdaki şekildede görüldüğü gibi başka IfElseBranchActivity bileşenleri 

daha eklediğimizi düşünelim. 

 

Burada ikinci IfElseBranchActivity içerisinde StokMiktari özelliğinin değerinin 0' ın altında ve 

eşit olduğu durumda çalıştırılacak bir kod aktivitesi yer almaktadır. 3ncü IfElseBranchActivity 

içerisinde StokMiktari özelliğinin değerinin 50 ile 500 arasında olduğu durumda çalışacak bir 

aktivite bulunur. Son IfElseBranchActivity parçasında ise var olan koşulların dışındaki durum ele 

alınmaktadır. Genellikle birden fazla IfElseBranchActivity içeren durumlarda tüm ihtimallerin dışında 

kalabilecek bir seçeneğide ele almak içinCondition özelliği herhangibir şekilde atanmamış boş 

bir IfElseBranchActivity parçası kullanmakta yarar vardır. Örnekte bu tarz bir durum için yine 

kod aktivitesi yürütülmektedir. Elbette her CodeActivity bileşenin ExecuteCode özelliğine ilgili 

değerlerin atanması ve oluşan olay metodlarının kodlanması gerekmektedir. Şimdilik bu kısım bizim 
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açımızdan önemli değildir. Nitekim örneğe son olarak yapılan eklemelerde kavranması gereken 

birden fazla IfElseBranchActivity bileşenin bir arada ele alınabilmesidir. 

 

IfElseBranchActivity işlemlerinde karar mekanizması olarak Declarative Rule 

Condition kullanılması halinde kuralların rules uzantılı bir XML dosyası içerisine yazıldığı 

görülür. Aşağıdaki ekran görüntüsünde örnekte kullanılan IfElseBranchActivity' ler için 

oluşturulan Workflow1.rules dosyasının sadece bir kısmı görülmektedir. 

 

Şimdi iş akışı için daha fazla önem arz eden bir konu üzerinde durulmalıdır. İş akışına ilgili 

parametreler nasıl aktarılacaktır? Bu amaçla Main metodu içerisinde yer alan kod parçalarında bazı 

değişiklikler yapılması gerekmektedir. Daha öncedende belirtildiği gibi WorkflowRuntime sınıfına 

ait CreateInstance metodunun ikinci parametresi iş akışlarına değer göndermek için 

kullanılmaktadır. İş akışları herhangibir .Net CLR tipini parametre olarak aldığından ve dış 

ortamdan iş akışına gönderilen değerin hangi özelliğe aktarıldığının bilinmesi gerektiğinden generic 

Dictionary<string,object> koleksiyonu kullanılmaktadır. Böylece ilgili iş akışının hangi özelliğine, 

hangi değerin aktarılacağı belirtilebilir. Bu aynı zamanda iş akışına birden fazla parametre değeri 
gönderilebilmesi anlamınada gelmektedir. 

Örnekte kullanılan StokMiktari özelliğinin(Property) değeri iş akışına dış ortamdan, örneğin 

Host uygulama içerisinden gelmektedir. Bu nedenle Main metodu içerisinde aşağıdaki 
değişikliklerin yapılması gerekir. 

Dictionary<string, object> parametreler = new Dictionary<string, object>(); 

parametreler.Add("StokMiktari", 45); 

 

WorkflowInstance instance = 

workflowRuntime.CreateWorkflow(typeof(MerhabaWWF.Workflow1),parametreler); 

İlk olarak parametre veya parametreleri taşıyacak olan Dictionary<string,object> koleksiyonu 

örneklenir. Bu generic koleksiyonun anahtarları(Keys) string, 

değerleri(Values) iseobject türünden olmalıdır. Daha sonra Add metodu ile parametre ekleme 

işlemi gerçekleştirilir. Örnekte StokMiktari isimi özellik için 45 değerinin verileceği belirtilmektedir. 

Son olarakWorkflowInstance örneği oluşturulurken CreateWorkflow metodunun ikinci 
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parametresine, koleksiyona ait nesne örneği atanır. Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda 

vardır. Herşeyden önce Dictionary koleksiyonuna eklenen parametre adının, iş 

akışı(Workflow) sınıfı içerisinde tanımlanan özellik adı(Property Name) ile bire bir uygun 

olması gerekmektedir. Söz gelimi Add metodunda StokMiktari yerine stokmiktari yazılırsa 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi çalışma zamanında ArgumentException 
istisnası(Exception) alınır. 

 

Bu noktadan sonra iş akışı başarılı bir şekilde çalışacaktır. Örnek olarak tasarlanan iş akışının 

herhangibir amacı ve başarısı yoktur ancak temel kavramların nasıl uygulanacağını göstermektedir. 

Makalemize IfElseBranchActivity bileşenlerinde Condition özelliğinde Code 

Condition seçeneğini nasıl kullanacağımızı inceleyerek devam edelim. Bu amaçla örnek olarak 

herhangibir IfElseBranchActivity' nin Condition özelliğine Code Condition değerini atmamız 
yeterli olacaktır. 

 

Burada Condition altında yer alan Condition özelliğinede bir metod adı verilmesi gerekmektedir. 

Örneğin Stok10ile50Arasindami ismini verip enter tuşuna bastığımızı düşünelim. Bunun sonucu 
olarak workflow1.cs içerisine aşağıdaki metodun eklendiği görülecektir. 

private void Stok10ile50Arasindami(object sender, ConditionalEventArgs e) 

{ 

 

} 

Metodun bool tipinde bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Buna karşın dikkat edileceği 

üzere void tipinde oluşturulmuştur. İşte bu noktada koşulun sonucunu geriye döndürmek 

için ConditionalEventArgs tipinden olan parametrenin, Result özelliğinden 

yararlanılır. Result özelliği bool tipindendir ve koşula göre true veya false değerini almalıdır. 
Buna göre kod aşağıdaki şekilde düzenlenebilir. 

private void Stok10ile50Arasindami(object sender, ConditionalEventArgs e) 

{ 

    if (StokMiktari >= 10 && StokMiktari <= 50) 
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        e.Result = true; 

    else 

        e.Result = false; 

} 

Eğer StokMiktari özelliğinin değeri 10 ile 50 arasında ise bu koşul sağlanmış demektir. Bu 

durumda Result özelliğine true değeri atanmalıdır. Eğer true değeri 

atanırsaIfElseBranchActivity' den sonra gelen aktivitenin çalıştırılması da sağlanmış olur. 

Elbetteki buradaki kod parçasında, koşulun sağlanmış olma veya olmama haline göre sıradaki 
aktiviteye geçilmeden önce farklı işlemler yapıtırılmasıda sağlanabilir. 

Makalemizin son bölümünde iş akışını(Workflow) bir sınıf kütüphanesi(Class Library) olarak 

nasıl tasarlayabileceğimizi ve bunu örneğin bir windows uygulamasında nasıl host edebileceğimizi 

incelemeye çalışacağız. Bu sefer proje şablonu olarak Sequenatial Workflow Library modelini 

seçmemiz gerekiyor. Oluşan sınıf kütüphanesi(Class Library) içerisinde yine standart 

olarak Workflow1 isimli bir iş akışı nesnesi bulunur. Örnek olarak bir metin dosyasının içerisinde 

parametre olarak verilen bir kelimenin bulunması veya bulunmaması halinde yapılabilecek bazı 

işlemler olduğunu ve bunun bir iş süreci olarak göz önüne alındığını düşünelim. Söz konusu sürecin 

birden fazla .Net uygulaması içerisinde ele alınabileceğini düşünürsek iş akışının sınıf kütüphanesi 

olarak tasarlanması son derece mantıklıdır. İş akışının bu anlamda dışarıdan alması gereken iki 

adet parametre bulunmaktadır. Bunlardan birisi dosya adresini, diğeri ise aranacak bilgiyi 

tutmalıdır. Diğer taraftan iş akışından Host eden uygulamayada bilgi gönderilmesi istenebilir. Söz 

gelimi arama sonuçlarına dair bir string bilgi söz konusu olabilir. Doğal olarak 3ncü bir özelliğe 

daha gerek vardır. Bu nedenle workflow1 sınıfı içerisine aşağıdaki kod parçasında yer 
alan özelliklerin(Properties) eklenmesi gerekmektedir. 

public sealed partial class Workflow1: SequentialWorkflowActivity 

{ 

    private string _dosyaAdresi; 

    private string _arananKelime; 

     private string _aramaSonucu; 

 

    public string AramaSonucu 

    { 

        get { return _aramaSonucu; } 

        set { _aramaSonucu = value; } 

    } 

 

    public string ArananKelime 

    { 

        get { return _arananKelime; } 

        set { _arananKelime = value; } 

    } 

 

    public string DosyaAdresi 

    { 

        get { return _dosyaAdresi; } 

        set { _dosyaAdresi = value; } 

    } 

 

    public Workflow1() 

    { 

        InitializeComponent(); 

    } 

} 
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İlk örneğimizdeki gibi bir IfElseActivity ve iki adet IfElseBranchActivity ekliyoruz. Burada dosya 

içerisinde bir bilgi arama işlemi yapılmak istendiğinden koşulun kod yardımıyla kontrol edilmesi, bu 

nedenle Code Condition seçeneğinin kullanılması daha mantıklıdır. Hatalara çok fazla takılmamak 

adına sadece txt uzantılı dosyaları ele aldığımızı 

düşünelim. IfElseBranchActivity1 bileşeninin Condition özelliğinin 

değerini Code Condition olarak ayarladıktan sonra alt Condition özelliğinede ArananKelimeVarmi 

bilgisini yazalim. BuIfElseBranchActivity1 için çalışacak koşul kontrol metodunun adı 

olacaktır. IfElseBranchActivity2 bileşeni için herhangibir Condition ataması yapılmasına gerek 

yoktur. Nitekim otomatik olarak else durumunun değerlendirileceği yerdir. Her iki aktivitenin 

arkasından çalıştırılmak istenen kodların yer aldığı CodeActivity bileşenlerinide ekleyelim. Sonuçta 
iş akışının tasarım zamanındaki görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

CodeActivity1 için ArananBilgiVar isimli bir metod, CodeActivity2 bileşeni 

içinde ArananBilgiYok isimli bir metod devreye girecektir. Buna göre Workflow1 sınıfının 
başlangıçtaki içeriği aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ComponentModel; 

using System.ComponentModel.Design; 

using System.Collections; 

using System.Drawing; 

using System.Workflow.ComponentModel.Compiler; 

using System.Workflow.ComponentModel.Serialization; 

using System.Workflow.ComponentModel; 

using System.Workflow.ComponentModel.Design; 

using System.Workflow.Runtime; 

using System.Workflow.Activities; 

using System.Workflow.Activities.Rules; 

using System.IO; 

 

namespace StokAkislari 

{ 

    public sealed partial class Workflow1: SequentialWorkflowActivity 
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    { 

        private string _dosyaAdresi; 

        private string _arananKelime; 

        private string _aramaSonucu; 

 

        public string AramaSonucu 

        { 

            get { return _aramaSonucu; } 

            set { _aramaSonucu = value; } 

        } 

 

        public string ArananKelime 

        { 

            get { return _arananKelime; } 

            set { _arananKelime = value; } 

        } 

 

        public string DosyaAdresi 

        { 

            get { return _dosyaAdresi; } 

            set { _dosyaAdresi = value; } 

        } 

 

        public Workflow1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        // IfElseBranchActivity1 bileşenine ait koşul kontrol metodu 

        private void ArananKelimeVarmi(object sender, ConditionalEventArgs e) 

        { 

            if (File.Exists(DosyaAdresi)) 

            { 

                StreamReader reader = new StreamReader(DosyaAdresi);  

                e.Result = reader.ReadToEnd().Contains(ArananKelime); 

            } 

            else  

                e.Result = false; 

        } 

 

        // CodeActivity1 için çalışacak olay metodu 

        private void ArananBilgiVar(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // Aranan bilgi bulunduğunda yapılacak işlemler 

            AramaSonucu = ArananKelime + " " + DosyaAdresi + " içinde bulunmuştur"; 

        } 

 

        // CodeActivity2 için çalışacak olay metodu 

        private void ArananBilgiYok(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // Aranan bilgi bulunamadığında yapılacak işlemler 

            AramaSonucu = ArananKelime + " " + DosyaAdresi + " içinde bulunamamıştır"; 

        } 

    } 

} 
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Amacımız her zamanki gibi konuyu basitçe kavramak olduğundan CodeActivity bileşenleri ile 

ilişkili kod parçaları şimdilik göz ardı edilmiştir. Artık host uygulamayı yazarak devam edebiliriz. Bu 

amaçla basit bir Windows uygulaması tasarlayacağız. Uygulamamız text tabanlı dosyaların 

seçimine ve aranacak kelimenin girilmesine izin verecek bir arabirime sahip olacaktır. Buradaki asıl 

hedefimiz ise bir .Net uygulaması içerisinden herhangibir iş akışının(Workflow) nasıl 

çalıştırılabileceğini görmektir. Windows uygulamasında tahim edileceği gibi 

bazı Workflow assembly' larının ve iş akışlarını taşıyan kütüphanenin eklenmiş olması 

gerekmektedir. Sonuç itibariyle windows uygulamasında aşağıdaki şekilde görülen referansların 

dahil edilmesiyle işe başlanmalıdır. 

 

Bu noktadan sonra Windows uygulamasının aşağıdaki gibi tasarlandığını düşünebiliriz. Kullanıcı 

Dosya Seç başlıklı düğmeye bastığında açılacak iletişim kutusu ile txt uzantılı dosya seçebilecektir. 

Aranacak kelime bilgiside girildikten sonra sürecin başlatılması için tek yapılması gereken Süreci 

Başlat başlıklı düğmeye basmak olacaktır. 

 

Dosya seçme işlemi için OpenFileDialog bileşeni kullanılamktadır. Sadece Text tabanlı dosyalar 

ele alınmak istendiğinden Filter özelliğine Text Files|*.txt değeri atanmıştır. Uygulamanın kod 

içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 
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using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Workflow.Runtime; 

using System.Threading; 

using StokAkislari; 

 

namespace Istemci 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        private WorkflowRuntime _wfRunTime; 

        private WorkflowInstance _wfInstance; 

        // Workflow thread' lerinin yönetimi için AutoResetEvent nesnesi kullanılır 

        private AutoResetEvent _arEvent = new AutoResetEvent(false); 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            // Workflow çalışma zamanı nesnesi örneklenir 

            _wfRunTime = new WorkflowRuntime(); 

         

            // Workflow tamamlandığında devreye girecek olay metodu yüklenir 

            _wfRunTime.WorkflowCompleted += delegate(object sender, 

WorkflowCompletedEventArgs e) 

                                                                    { 

                                                                        MessageBox.Show(e.OutputParameters["Ar

amaSonucu"].ToString()); 

                                                                        _arEvent.Set(); 

                                                                    }; 

 

            // Workflow' un çalışması sırasında bir istisna oluştuğunda devreye girecek olay metodu 

yüklenir. 

            _wfRunTime.WorkflowTerminated += delegate(object sender, 

WorkflowTerminatedEventArgs e) 

                                                                    { 

                                                                        MessageBox.Show(e.Exception.Message); 

                                                                        _arEvent.Set(); 

                                                                    }; 

        } 

 

        private void btnDosyaSec_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            { 

                txtDosyaAdresi.Text = openFileDialog1.FileName; 

            } 

        } 

 

        private void btnSureciBaslat_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (!String.IsNullOrEmpty(txtArananKelime.Text) 

                        && !String.IsNullOrEmpty(txtDosyaAdresi.Text)) 

                { 
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                    // parametrelerin gönderilmesi için Dictionary koleksiyonu örneklenir 

                    Dictionary<string, object> parametreler = new Dictionary<string, 

object>(); 

 

                    // Workflow1 içerisindeki özelliklerin alacağı değerler set edilir. 

                    parametreler.Add("DosyaAdresi", txtDosyaAdresi.Text); 

                    parametreler.Add("ArananKelime", txtArananKelime.Text); 

     

                    // Workflow1 için bir örnek oluşturulur. 

                    _wfInstance = _wfRunTime.CreateWorkflow(typeof(Workflow1), 

parametreler); 

     

                    // Workflow1 başlatılır. 

                    _wfInstance.Start(); 

     

                    _arEvent.WaitOne(); 

                } 

                else 

                    MessageBox.Show("Verilerde eksik var"); 

            } 

            catch (Exception exp) 

            { 

                MessageBox.Show(exp.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

Geliştirilen örnekte form nesnesi üretilirken iş akışı çalışma ortamı(Workflow Run-Time) için 

gerekli ayarlar yapılmaktadır. Bu amaçla WorkflowRuntime nesnesi 

örneklenmekte, WorkflowCompleted, WorkflowTerminated gibi olaylar isimsiz 

metodlar(Anonymous Methods) aracılığıyla yüklenmektedir. Bir önceki örnekten farklı olarak 

dikkat edilmesi gereken nokta WorkflowCompleted olay metodu 

içerisinde WorkflowCompletedEventArgs sınıfına ait OutputParameters özelliğinin 

kullanılışıdır. Bu özellikteDictionary<string,object> tipinden generic bir koleksiyonu ele 

almaktadır. Özelliğin amacı, iş akışından uygulama ortamına değer aktarımını sağlamaktır. Bu 

amaçlaindeksleyici(Indexer) operatörü içerisinde, iş akışında 
tanımlanan AramaSonucu özelliğinin adı verilmektedir. 

Doğal olarak sürecin bir şekilde başlatılması gerekmektedir. Bu amaçla WorflowInstance örneği 

oluşturulduktan sonra, Start metodu çağırılmaktadır. Tüm bu başlatma işlemi ise Form üzerindeki 

bir Button kontrolüne ait Click olay metodu içerisinde gerçekleştirilmektedir. Örnek test 

edildiğinde bir döküman içerisinde aranan bilginin var olup olmadığına dair sonuçların alındığı 

görülecektir. (Tahmin edileceği üzere bu tarz bir ihtiyaç normal bir sınıf kütüphanesi içerisine 

alınacak bir tip ilede, iş akışlarına gerek olmadan tasarlanabilir. Ancak gerçek iş problemleri göz 

önüne alındığında tek başına yeterli bir çözüm olmayacaktır.) 

Buraya kadar yazdıklarımız ile iş akışı(Workflow) kavramını, Windows Workflow 

Foundation yaklaşımını incelemeye çalıştık. Giriş niteliğindeki bu makalemizde, bir iş akışı için 

gerçek hayat senaryoları kullanmamış olsakta, WWF ile nasıl geliştirilebileceklerini, 

herhangibir .Net uygulamasından nasıl kullanılabileceklerini gördük. Bundan sonraki 

makalelerimizde WWF mimarisinin başka konularınıda incelemeye çalışıyor olacağız. Makalemize 

son vermeden önce Windows Workflow Foundation ile ilgili kaynak kitaplarhakkında bilgi vermek 
isterim. Söz konusu kitaplar ve bunlara ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 
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Kitap Özet Bilgi 

 

Microsoft Windows Workflow Foundation Step by Step 

 

Mart 2007 tarihinde çıkan Microsoft Press' e ait bu kitap içerisindeki bilgiler ile 

WWF mimarisini adım adım öğrenmek mümkün. Aynen Microsoft Windows 

Communication Foundation Step by Step kitabında olduğu gibi oldukça iyi bir 

anlatıma sahip. Kısa sürede tamamlanabilecek bu kitap ile WWF mimarisini orta 

seviyede öğrenmek mümkün. Toplam 19 bölümden oluşan kitap içerisinde iş 

akışlarının SOA ile entegrasyonu, transaction desteği, paralel 

aktivitilerin(Activities) tasarlanması gibi ileri seviye konularda yer almakta. 

 

Pro WF: Windows Workflow in .NET 3.0 (Expert's Voice in .Net) 

Şubat 2007 tarihinde APress tarafından yayınlanan bu kitap 744 sayfalık bir 

içeriği 17 bölüm altında toplamakta. Workflow konusunda yazılmış kitaplar arasında 

temelden ileri seviyeye doğru giden ve en anlaşılır olanlarından bir tanesi. İleri 

seviye sayılabilecek bölümlerde, iş akışlarının dinamik güncellenmesi, iş akışlarında 

serileştirme, iş akışlarının izlenmesi gibi konu başlıklarıda yer almaktadır. 

 

Professional Windows Workflow Foundation 

Wrox yayınlarından Mart 2007 tarihinde çıkartılan bu kitap 410 sayfalık mütevazi 

bir içeriğe sahip. Lakin bu içerik sayesinde çok kısa zamanda Windows Workflow 

Foundation mimarisini anlamak ve etkin bir şekilde kullanabilmek mümkün. Üstelik 

kitapta best practices, ileri seviyede aktivite(Activity) tasarlanması, dinamik 

güncelleştirme, ofis(Office) sistemleri ile entegrasyon gibi enteresan kısımlarda yer 

almakta. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Linq To Sql : Arka Planda Neler Oluyor? ( 

19.12.2007 ) - LINQ 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Veritabanı(Database) nesnelerinin programatik ortamda sınıf gibi tipler(Type) ve metod benzeri 

üyeler(Members) ile ifade ediliyor olması, bu tiplere ait nesne örnekleri üzerinden sorgulalamalar 

yapılabilmesi ihtiyacınıda ortaya çıkartmıştır. Bir veritabanı nesnesinin programatik taraftaki 

karşılığının nesne yönelimli(Object Oriented) bir dilde geliştirilmesi son derece kolaydır. Örneğin 

bir tablo(Table) göz önüne alındığında, bu tablonun kendisi bir sınıf(Class) olarak tasarlanabilir. 

Benzer şekilde, tablo içerisindekialanlar(Fields) sınıf içinde yer alan 

birer özellik(Property) olarak düşünülebilir. 

Basit CRUD(CreateRetrieveUpdateDelete) işlemleri, varlık sınıfı(Entity Class)diyebileceğimiz 

tipin birer üye metodu olarak düşünülebilir. Tabloda yer alan kolonların bazı niceleyicileri(örneğin 

Null değer içerip içermedikleri, primary key olup olmadıkları vb...) sınıfın kendisi ve üyeleri için 

birer nitelik(Attribute) olarak tasarlanabilir. Ne varki bu eşleştirme kolaylığı dışında, programatik 

http://www.amazon.com/Microsoft-Windows-Workflow-Foundation-Developer/dp/073562335X/ref=pd_bbs_3?ie=UTF8&s=books&qid=1198592693&sr=8-3
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1590597788/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER&v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0470053860/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER&v=glance
http://www.bsenyurt.com/makale/images/WWFGiris.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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tarafta yer alan nesnel yapılar üzerinde, SQL cümlelerine benzer ifadeler ile sorgulamalar yapmak 

kolay değildir. Nitekim, programatik tarafın SQL benzeri cümelere karşılık gelen fonksiyonellikleri 

ele alıyor olması gerekmektedir. LINQ(Language Integrated Query) mimariside, temel anlamda 

programatik tarafta yazılan ifadeleri arka planda metodlar, temsilciler(Delegates) yardımıyla 

kurduğu bir modele dönüştürmektedir. LINQ' in kullanıldığı alanlar göz önüne alındığında en 
popüler seçeneklerden biriside LINQ to SQL mimarisidir. 

Language INtegrated Query to SQL mimarisi ile, varlık tipleri(Entity Types) üzerinden 

sorgular çalıştırılabilir. Basit anlamda, nesneler(Objects) üzerinde uygulanabilen LINQ sorguları, 

SQL tarafına ulaştıklarında ise bildiğimiz sorgu ifadelerine(Query Expressions) dönüşmektedir. 

Bilinen LINQ operatörlerinin veya metodlarının tamamının SQL tarafına uygulanamadığı veya henüz 

uygulanamadığı bir gerçektir. Nitekim programatik ortamın esnekliği nedeni ile, örneğin bir dizinin 

ters çevrilerek elemanları üzerinde döngüsel anlamda ilerlenebilmesinin, SQL tarafında karşılığının 

bulunması zordur(ki buda LINQ metodlarından olan Reverse fonksiyonelliğinin neden LINQ to 

SQL üzerinde kullanılamadığınıda açıklamaktadır). 

Bu ana fikirlerden yola çıkarak makalemizdeki ana temamızın, SQL ifadelerine 

çevrilebilen LINQ operatörlerinin veya fonksiyonelliklerinin, arka planda ne şekilde tasarlandıklarını 

inceleyebilmektir. Bir başka deyişle basit ve karmaşık LINQ cümlelerinin, SQL tarafında ele 

alınabilen karşılıklarının ne olduklarını tespit edebilmektir. Bu araştırmadaki en büyük 

yardımcılarımız ise SQL Server Profiler ve Estimated Execution Plan 

araçları(Tools) olacaktır. SQL Server Profiler aracı kullanılarak, varlık(Entity) nesneleri 

üzerinde çalıştırılan LINQ ifadelerinin karşılığı olan SQL sorgu cümlelerini görmek mümkün 

olabilmektedir. Diğer taraftan Estimated Execution Plan aracı sayesinde, LINQ için arka tarafta 

çalıştırılan bir sorgu cümlesinin icra planının görülmesi ve alternatif ifadeler ile aralarındaki farklar 
tespit edilerek daha optimal yolların göz önüne alınması sağlanabilir. 

Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden örneklerimize geçerek devam edelim. Her zamanki gibi Visual 

Studio 2008 RTM üzerinden örnek kod parçalarımızı çalıştırıyor olacağız. Basit 

bir Console uygulaması üzerinden ilerlerken AdventureWorks ve Northwind 

veritabanlarındaki(Database) bazı tabloları kullanıyor olacağız. Bu 

anlamda AdventureWorks.dmbl veNorthwind.dmbl isimli DataBase Markup 
Language içeriklerimiz aşağıdaki ekran görüntülerinde yer aldığı gibi olacaktır. 

AdventureWorks.dbml; 
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AdventureWorks veritabanından örnek sorgulamalar 

için ProductCategory, ProductSubCategory, Product, SalesPerson ve SalesOrderHeader ta
bloları ele alınmaktadır. 

Northwind.dmbl; 

 

Northwind veritabanından ise Customer ve Supplier tabloları ele alınmaktadır. 

İlk olarak aşağıdaki gibi basit bir LINQ ifadesi ile başlayalım. 

AdventureWorksDataContext adw = new AdventureWorksDataContext(); 

 

var mClassProducts = from prd in adw.Products 

                                    where prd.Class == "M" 

                                        select prd;  

 

int mCount = mClassProducts.Count(); 

double mSumListPrice = mClassProducts.Sum<Product>(prd => (double)prd.ListPrice);  

 

Console.WriteLine(mCount.ToString()); 

Console.WriteLine(mSumListPrice.ToString("C2")); 

İlk olarak AdventureWorksDataContext nesnesi örneklenmektedir. 

Sonrasında mClassProducts isimli alana atanan 

ifadede AdventureWorksDataContext içerisinde yer alan Productsözelliğinin karşılığı olan 

generic Table<Product> tipi ele alınmaktadır. Buna göre Product nesne 

örneklerinden, Class özelliklerinin(Properties) değerleri M olanlar seçilmektedir. Daha önceki 

makalalerdede belirttiğimiz gibi var anahtar kelimesi ile tanımlanmış olan değişkene atanan bu 

ifade çalışma zamanında hemen yürütülmemektedir. İcra işlemi için bir for iterasyonu olması yada 

ifade üzerinden örnekteki gibi Aggregate benzeri fonksiyonelliklerin çalıştırılması 

gerekmektedir. mCount alanının değeri, hazırlanan LINQifadesinde Count metodu uygulanarak 

elde edilmektedir. Bir başka ifadeyle, sınıfı M olan ürünlerin toplam sayısı 

bulunmaktadır. mSumListPrice alanına atanan değer ilede, sınıfı M olan ürünlerin liste 

fiyatlarının(ListPrice) toplamı elde edilir. Sonrasında ise bu sonuçlar ekrana yazdırılır. Çalışma 
zamanında(run time) uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Gelelim arka tarafta çalıştırılan SQL sorgu cümlelerine. SQL Server Profiler aracı kullanılarak 

yapılan çalışmada Count ve Sum aggregate metodlarının aşağıdaki gibi icra edildiği 

görülmektedir. Count fonksiyonunun çağırılması sonucu çalışan sorgu şu şekildedir; 
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exec sp_executesql N'SELECT COUNT(*) AS [value] 

                                    FROM [Production].[Product] AS [t0] 

                                        WHERE [t0].[Class] = @p0',N'@p0 nvarchar(1)',@p0=N'M' 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi Count(*) ifadesidir. Normal şartlar altında 

tavsiye edilen yöntemlerden birisi Count(ProductID) tarzında bir kullanım yapılması yönündedir. 

Bu tarz bir kullanımın performans yönünde avantaj sağladığı bilinmektedir. Nitekim LINQ tarafından 

gelen ifadeye göre Count(*) şeklinde bir SQL fonksiyonu kullanılmıştır. Diğer 
tarafan LINQ sorgusunun aşağıdaki gibi değiştirilmesi düşünülebilir. 

var mClassProducts = from prd in adw.Products 

                                    where prd.Class == "M" 

                                        select prd.ProductID; 

Dikkat edileceği üzere burada sadece ProductID alanları seçilmektedir. Bu ifade 

üzerinden Count metodu kullanılırsa SQL tarafında icra edilen operasyonun değişmediği, bir başka 

deyişle Count(*) çağrısı yapıldığı görülür. Sum fonksiyonunun çağırılması sonucu çalışan sorgu ise 
aşağıdaki gibidir. 

exec sp_executesql N'SELECT SUM([t1].[value]) AS [value] 

FROM ( 

    SELECT CONVERT(Float,[t0].[ListPrice]) AS [value], [t0].[Class] 

        FROM [Production].[Product] AS [t0] 

    ) AS [t1] 

WHERE [t1].[Class] = @p0',N'@p0 nvarchar(1)',@p0=N'M' 

Dikkat edilecek olursa burada Sum işlemi için bir iç Select sorgusu daha yürütülmektedir. Aynı 

amaca yönelik olaraktan aşağıdaki gibi bir sorguda göz önüne alınabilir. 

SELECT SUM(ListPrice) AS [Value]  

FROM Production.Product 

GROUP BY Class 

HAVING Class='M' 

Burada Group By kullanımı gerçekleştirilmektedir. LINQ' in Sum metodunu neden farklı bir 

şekilde yorumladığı tartışılabilir. Sonuç itibariyle her iki sorgu cümlesininde beklenen icra 

planlarına(Esitamted Execution Plan) bakıldığında Products gibi sadece 504 satıra sahip olan 

küçük bir tabloda çok fazla bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak tablo boyutunun artması halinde 

bu durumun belirgin performans farklılıklarına yol açıp açmayacağına bakılmalıdır. Aşağıdaki ekran 

görüntülerinde her iki sorgunun icra planlarına ait icra maliyetleri daha net bir şekilde 
görülmektedir. 
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Diğer LINQ to SQL operatörlerini inceleyerek devam edelim. 

Sıradaki LINQ ifadesinde, Contains metodu ele alınmaktadır. Contains metodu String sınıfına ait 

bir fonksiyondur. Aşağıdaki kod parçasında yer alan ifadeye göre Contains metodunun 

görevi, ProductNumber alanında PA hecesi olan Product nesne örneklerinin tespit edilmesinin 

sağlanmasıdır. 

var allProducts = from prd in adw.Products 

                            where prd.Class == null && prd.ProductNumber.Contains("PA") 

                                select prd; 

 

foreach (Product p in allProducts) 

{ 

    Console.WriteLine(p.ProductNumber + " " + p.Name); 

} 

Sorgu ifadesi null değere sahip olan sınıflara ait ürünlerden, ürün numarasında PA hecesi geçenleri 

elde etmektedir. Yukarıdaki kod parçasını içeren Console uygulaması çalıştırıldığında aşağıdaki 
sonuçlar alınacaktır. 
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Bizim için asıl önem arz eden konu LINQ to SQL ifadesinin SQL sunucusuna nasıl gönderildiğidir. 
Hemen SQL Server Profiler aracına bakılırsa aşağıdaki sorgu cümlesinin çalıştırıldığı görülebilir. 

exec sp_executesql N'SELECT  

    [t0].[ProductID], [t0].[Name] 

    , [t0].[ProductNumber], [t0].[MakeFlag] 

    , [t0].[FinishedGoodsFlag], [t0].[Color] 

    , [t0].[SafetyStockLevel], [t0].[ReorderPoint] 

    , [t0].[StandardCost], [t0].[ListPrice] 

    , [t0].[Size], [t0].[SizeUnitMeasureCode] 

    , [t0].[WeightUnitMeasureCode], [t0].[Weight] 

    , [t0].[DaysToManufacture], [t0].[ProductLine] 

    , [t0].[Class], [t0].[Style], [t0].[ProductSubcategoryID] 

    , [t0].[ProductModelID], [t0].[SellStartDate] 

    , [t0].[SellEndDate], [t0].[DiscontinuedDate] 

    , [t0].[rowguid], [t0].[ModifiedDate] 

FROM [Production].[Product] AS [t0] 

WHERE  

    ([t0].[Class] IS NULL) AND ([t0].[ProductNumber] LIKE @p0)' 

,N'@p0 nvarchar(4)',@p0=N'%PA%' 

Dikkat edileceği üzere programatik tarafta yapılan ==null kontrolü SQL tarafında Is 

Null olarak, Contains metodu ise Like olarak çevrilmiştir. Buradaki Like ifadesine 

gönderilen %PA%değeri, içerisinde PA hecesi geçenleri ifade etmektedir. 

Öyleyse Contains metodu yerine örneğin StartsWith fonksiyonu kullanılırsa ne olacağına 
bakılmalıdır. Bu amaçla LINQ to SQL ifadesini aşağıdaki gibi değiştirdiğimizi düşünelim. 

var allProducts = from prd in adw.Products 

                            where prd.Class == null && prd.ProductNumber.StartsWith("PA") 

                                select prd; 

Bu durumda SQL tarafına gönderilen sorgu cümlesinin içeriğine bakıldığında LIKE anahtar 

kelimesine atanan parametrenin PA% şeklinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla beklenildiği 
gibi PA hecesi ile başlayanların tedarik edilmesi için sorguda gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Bir önceki LINQ to SQL ifadesinde, SQL sunucusu üzerinde çalışan sorguya 

bakıldığında Product tablosundaki tüm alanların çekildiği görülmektedir. Oysaki çoğu durumda 

elde edilip veri kümesi Entity üzerine alındığında yanlızca bir kaç alan üzerinde işlem 

yapılmaktadır. Söz gelimi elde edilen listenin bir GridView üzerinde gösterilmesi istendiğinde tüm 

alanlar yerine gerekli olanların gösterilmesi tercih edilir. İşte bu noktada isimsiz 

tiplerin(Anonymous Types) faydası ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdaki LINQ to SQL 
ifadesini ele alalım. 

var allProducts = from prd in adw.Products 

                            where prd.Class == null && prd.ProductNumber.Contains("PA") 
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                                select new  

                                    {  

                                        prd.Name 

                                        , prd.ProductNumber  

                                    }; 

 

foreach (var p in allProducts) 

{ 

    Console.WriteLine(p.ToString()); 

} 

Bu örnek kod parçasında PA hecesini içeren ve Class alanının 

değeri null olan Product tiplerindeki Name ve ProductNumber özellikleri kullanılarak yeni bir tip 

elde edilmektedir. Burada ihtiyaçlar dahilinde isimsiz tipin(Anonymous Type) hangi 

özellikleri(Properties) içereceği belirlenebilir. Bu örnek kod parçasının çalışma zamanında üreteceği 
çıktı aşağıdaki ekran görüntüsündekine benzer olacaktır. 

 

SQL sunucusu tarafına gönderilen sorgu cümlesinin içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

exec sp_executesql N'SELECT [t0].[Name], [t0].[ProductNumber] 

FROM [Production].[Product] AS [t0] 

WHERE  

    ([t0].[Class] IS NULL) AND ([t0].[ProductNumber] LIKE @p0)' 

,N'@p0 nvarchar(4)',@p0=N'%PA%' 

Görüldüğü gibi sadece istenen alanların çekilmesi sağlanmaktadır. Buda isimsiz tiplerin LINQ to 

SQL tarafında oldukça önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

LINQ to SQL tarafında kullanılan ilginç fonksiyonelliklerden ikiside Skip ve Take metodlarıdır. 

Skip metodu parametre olarak verilen değer kadar atlanılmasını, Take metodu ise atlanılan 

satırdan itibaren kaç satır alınacağını belirtmektedir. Buda basit olarak bir sayfalamanın(Paging) 

yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Çok doğal olarak metodlar yardımıyla programatik ortamda 

kolayca uygulanabilen bu tekniğin SQL tarafına aktarılmasında SQL 2005 ile birlikte 

gelen Row_Number fonksiyonunun önemli bir rolü vardır. Bu metodları daha iyi analiz etmek için 
aşağıdaki kod parçasını ele aldığımızı düşünelim. 

var tenCtg = (from cat in adw.ProductSubcategories select cat) 

                        .Skip<ProductSubcategory>(5) 

                            .Take<ProductSubcategory>(10); 

 

foreach (ProductSubcategory c in tenCtg) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} -> {1} ", c.ProductSubcategoryID.ToString(), c.Name); 

} 
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Yukarıdaki kod parçasında yer alan LINQ to SQL ifadesine 

göre, ProductSubCategories koleksiyonu üzerinden ilk satır atlanarak 6ncı satırdan itibaren 10 

satırlık birProductSubCategory nesne topluluğunun çekilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu kod 
parçasının çalıştırılmasının sonucu oluşan program çıktısına ait ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

Örnek kod parçasında kullanılan LINQ to SQL ifadesi için SQL sunucusu üzerine gönderilen sorgu 

cümlesi ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

exec sp_executesql N'SELECT [t1].[ProductSubcategoryID], [t1].[ProductCategoryID], 

[t1].[Name], [t1].[rowguid], [t1].[ModifiedDate] 

FROM ( 

    SELECT ROW_NUMBER() OVER  

        (ORDER BY  

            [t0].[ProductSubcategoryID], [t0].[ProductCategoryID], 

             [t0].[Name], [t0].[rowguid] 

            , [t0].[ModifiedDate])  

        AS [ROW_NUMBER], [t0].[ProductSubcategoryID], [t0].[ProductCategoryID], [t0].[Name], 

[t0].[rowguid], [t0].[ModifiedDate] 

    FROM [Production].[ProductSubcategory] AS [t0] 

) AS [t1] 

WHERE [t1].[ROW_NUMBER] BETWEEN @p0 + 1 AND @p0 + @p1 

ORDER BY [t1].[ROW_NUMBER]',N'@p0 int,@p1 int',@p0=5,@p1=10 

Dikkat edileceği üzere Row_Number fonksiyonu burada önemli bir rolü üstlenmektedir. Şimdi son 

kod parçasında aşağıdaki gibi bir ekleme daha yaptığımızı düşünelim. 

var tenCtg = (from cat in adw.ProductSubcategories select cat) 

                        .Skip<ProductSubcategory>(5) 

                            .Take<ProductSubcategory>(10); 

 

foreach (ProductSubcategory c in tenCtg) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} -> {1}({2}) 

",c.ProductSubcategoryID.ToString(),c.Name,c.Products.Count().ToString());  

} 

Yapılan değişikliğe göre, 5nci satırdan itibaren alınan 10 ProductSubCategory nesnesinin her biri 

için Products özelliğinden yola çıkılarak Count değerleride hesaplanmaktadır. Bir başka deyişle 

her bir alt kategorideki ürünlerin toplam sayılarıda elde edilmektedir. Bu kod parçasının çalışma 
zamanı(run time) görüntüsü ise aşağıdaki gibidir. 
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ProductSubCategory ve Product sınıfları arasında bire çok(one to many) bir ilişki mevcuttur. 

Bu ilişki programatik taraftada ilgili varlık sınıflarına(Entity Class) yansıtılmaktadır. Bu nedenle 

bir ProductSubCategory nesne örneği üzerinden Products özelliği ile bağlı olunan Product nesne 

topluluğuna geçiş yapmak son derece kolaydır. Bu da gönül rahatlığı ile Count gibi metodları 

kullanıp istediğimiz tarzda sonuçları alabilmemizi olanaklı kılmaktadır. Ne 

varki Count çağrısı for döngüsü içerisinde, bir önceki sorgudan elde edilen her bir 

ProductSubCategory nesne örneği için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bunun SQL sunucusu üzerinde 

oluşturacağı sonuç ise şudur; elde edilen her bir ProductSubCategory için, buna bağlı toplam ürün 

sayısını döndüren bir sorgu cümlesi çalışmaktadır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durumun bir 
kısmı ifade edilmektedir. 
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Sorgu ifadelerine dikkat edilecek olursa Count metodu çağırıldığında aslında SQL tarafında 

bir Count hesabı yapılmamaktadır. Products özelliğine geçildiğinden, o 

ankiProductSubCategoryID değerine bağlı Product satırları, programatik taraftaki nesne 

topluluğuna yüklenmektedir. Bu nesneler yüklendikten sonra bildiğimiz koleksiyonlara ait 

olanCount metodu çalışmakta ve toplam ürün sayıları bu şekilde elde edilmektedir. Hiç bir 

durumda bu tarz bir yol ile toplam sayıların elde edilmesi tercih edilmemelidir. Görüldüğü gibi gayet 

masumane olan ama çok işe yaradığı düşünülen basit bir kod parçası arka tarafta son derece fazla 

sayıda ve yoğun sorgu cümlelerinin çalışmasına neden olmuştur. 

SQL tarafında birden fazla tablo üzerinde bir arada işlem yapılması gerektiği durumlarda 

çoğunlukla join yapılarından yararlanılmaktadır. Aynı yapı bildiğiniz gibi LINQ ile nesneler 

üzerindede gerçekleştirilebilmektedir. Sıradaki örnekte LINQ to SQL için join kullanımına 
bakılmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki gibi bir kod parçası geliştirdiğimizi düşünelim. 
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var allList = from pc in adw.ProductCategories 

                    join psc in adw.ProductSubcategories 

                        on pc.ProductCategoryID equals psc.ProductCategoryID 

                            join p in adw.Products 

                                on psc.ProductSubcategoryID equals p.ProductSubcategoryID 

                                    where p.Class == null && p.ListPrice > 100 

                                        select new  

                                        {  

                                            CategoryName = pc.Name 

                                            , SubCategoryName = psc.Name 

                                            , ProductNumber = p.ProductNumber 

                                            , ProductName = p.Name  

                                        }; 

 

foreach (var prd in allList) 

{ 

    Console.WriteLine(prd.ToString()); 

} 

Buradaki kod parçasına 

göre ProductCategories, ProductSubCategories ve Products özelliklerine bağlı 

generic Table<T> koleksiyonları join anahtar kelimesi yardımıyla anahtar özellikler üzerinden 

birleştirilmekte ve yeni bir isimsiz tipe(Anonymous Type) ait nesne topluluğu elde edilmektedir. 

Bu nesne topluluğu elde edilirken Class değeri null olan ve ürünlerinListPrice değeri 100' den 

büyük olanların elde edilmesi sağlanmaktadır. Buna göre uygulamanın ekran çıktısı aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

 

Söz konusu LINQ to SQL ifadesinin SQL tarafındaki karşılığı ise aşağıdaki gibidir. 

exec sp_executesql N'SELECT [t0].[Name] AS [CategoryName], [t1].[Name] AS 

[SubCategoryName], [t2].[ProductNumber], [t2].[Name] AS [ProductName] 

FROM [Production].[ProductCategory] AS [t0] 

    INNER JOIN [Production].[ProductSubcategory] AS [t1] ON [t0].[ProductCategoryID] = 

[t1].[ProductCategoryID] 

        INNER JOIN [Production].[Product] AS [t2] ON ([t1].[ProductSubcategoryID]) = 

[t2].[ProductSubcategoryID] 

WHERE ([t2].[Class] IS NULL) AND ([t2].[ListPrice] > @p0)',N'@p0 

decimal(33,4)',@p0=100.0000 
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Görüldüğü gibi join kelimeleri SQL tarafında standart inner join muamelesi görmektedir. 

Sıradaki LINQ to SQL ifadesinde DateTime yapısının(struct) parçalarından yararlanılmakta 

olup, bu ayrıştırmanın SQL tarafına nasıl yansıtıldığı incelenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla 
uygulamaya aşağıdaki kod parçasını eklediğimizi düşünelim. 

 var result = from p in adw.Products 

                    where p.SellStartDate.Month >= 6 && p.SellStartDate.Month <= 12 

                        select new  

                                    {  

                                        p.ProductNumber 

                                        , p.Name 

                                        , p.ListPrice 

                                        , p.SellStartDate 

                                        , p.SellEndDate  

                                    }; 

 

foreach (var p in result) 

{ 

    Console.WriteLine(p.ProductNumber + " " + p.SellStartDate.Month.ToString() + " "); 

} 

Yukarıdaki kod parçasında yer alan LINQ ifadesinde, her bir Product nesne 

örneğinin SellStartDate özellikleri üzerinden hareket edilerek Month değerlerine bakılmakta ve 

6ncı ila 12nci ay arasında olanlar değerlendirilerek yeni bir isimsiz tip(Anonymous Type) içerisinde 

toplanmaktadır. Örneğe ait çalışma zamanı ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. 

 

Burada merak edilen konu, Month değerlerinin SQL tarafında nasıl ele alınacağıdır. Bu amaçla 

örnek çalıştırıldıktan sonra SQL Server Profiler aracına bakılırsa,DatePart SQL fonksiyonunun 

kullanıldığı açık bir şekilde görülebilir. 

exec sp_executesql N'SELECT [t0].[ProductNumber], [t0].[Name], [t0].[ListPrice], 

[t0].[SellStartDate], [t0].[SellEndDate] 
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FROM [Production].[Product] AS [t0] 

WHERE  

    (DATEPART(Month, [t0].[SellStartDate]) >= @p0)  

        AND (DATEPART(Month, [t0].[SellStartDate]) <= @p1)' 

,N'@p0 int,@p1 int',@p0=6,@p1=12 

Böylece SellStartDate alanlarının içeriği DatePart fonksiyonu kullanılaraktan ayrıştırılmakta ve 

elde edilen Month kısmına görede değer aralığı kontrolü yapılmaktadır. 

Bazı durumlarda sorgulanan verinin string bazlı olması halinde karakter tabanlı kontroller yapılmak 

istenebilir. Söz gelimi B harfi ile başlayan ürünlerin elde edilmesi gibi. Bu gibi 

durumlarda string bazlı verilerin karakter katarı olduğu programatik tarafta ele alınması gereken 

bir durumdur. Aşağıdaki kod parçasında hem bu durum ele alınmakta hemde Firstmetodunun 
kullanımı incelenmektedir. 

Product result = (from p in adw.Products select p) 

                            .First<Product>(prd => prd.Name[0] == 'C'); 

 

Console.WriteLine(result.Name + " " + result.ListPrice); 

Buradaki ifadeye göre, her bir Product nesne örneğinin Name özelliklerinin ilk harflerine 

bakılmaktadır. İlk harfi C olan ürünlerden ise sadece ilki First metodu yardımıyla elde edilmektedir. 

Bu işlevselliği gerçekleştirmek için First metodu içerisinde lambda(=>) operatörü 

kullanılmaktadır. Lambda operatörü sayesinde eşitliğin sol tarafından sağ tarafına o anki Product 

nesne örneği geçirilmektedir. Eşitliğin sağ tarafında ise o anki Product nesne 

örneğinin Name özelliğinin ilk harfine bakılmaktadır. Eğer ilk harf C ise o anda üzerinde 

durulan Product nesne örneği eşitliğin sağından soluna doğru geri döndürülmektedir. Örneğin 
çalışma zamanındaki ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Söz konusu LINQ to SQL ifadesinin SQL tarafına aktarılan sorgu cümlesi ise aşağıdaki gibidir. 

exec sp_executesql N'SELECT TOP (1)  

        [t0].[ProductID], [t0].[Name], [t0].[ProductNumber] 

        , [t0].[MakeFlag], [t0].[FinishedGoodsFlag], [t0].[Color] 

        , [t0].[SafetyStockLevel], [t0].[ReorderPoint], [t0].[StandardCost] 

        , [t0].[ListPrice], [t0].[Size], [t0].[SizeUnitMeasureCode] 

        , [t0].[WeightUnitMeasureCode], [t0].[Weight], [t0].[DaysToManufacture] 

        , [t0].[ProductLine], [t0].[Class], [t0].[Style], [t0].[ProductSubcategoryID] 

        , [t0].[ProductModelID], [t0].[SellStartDate], [t0].[SellEndDate] 

    , [t0].[DiscontinuedDate], [t0].[rowguid], [t0].[ModifiedDate] 

FROM [Production].[Product] AS [t0] 

WHERE  

    UNICODE(CONVERT(NChar(1),SUBSTRING([t0].[Name], @p0 + 1, 1))) = @p1',N'@p0 

int,@p1 int',@p0=0,@p1=67 

Herşeyden önce First metodunun tam karşılığı olarak TOP (1) söz dizimi kullanılmaktadır. Diğer 

taraftan programatik ortamda [] indeksleyici operatörünü kullanarak string veri tipinin ilk 

karakterine geçmemiz ve C harfini kontrol etmemizin karşılığı Unicode, Convert, SubString 

SQL fonksiyonları olmuştur. Burada 67 değerinin C harfine karşılık geldiğini hatırlayalım. Elbette 
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çekilen veri bir Product tipi olduğundan, Product tablsoundaki tüm alanların Select ifadesine 

alındığı görülmektedir. Daha öncedende belirtildiği gibi, sadece gerekli alanların çekilmesi adına kod 
tarafında isimsiz metod(Anonymous Method) kullanımına gidilebilir. 

LINQ tarafında çoklu seçimlerde(Select Many) yapılabilmektedir. Bu tarz bir kullanıma örnek 
olarak aşağıdaki kod parçası ele alınabilir. 

var result = from p in adw.SalesPersons 

                    where p.Bonus >= 1000 

                        from h in p.SalesOrderHeaders 

                            where h.TerritoryID == 1 

                                select new  

                                            { 

                                                 p.SalesPersonID 

                                                , p.Bonus 

                                                , h.SubTotal 

                                                , h.AccountNumber  

                                            }; 

 

foreach (var r in result) 

{ 

    Console.WriteLine(r.ToString()); 

} 

Buradaki sorgu ifadesine göre, SalesPersons koleksiyonunda tutulan SalesPerson nesne 

örneklerinden Bonus özelliklerinin değeri 1000' in üzerinde olanlar alınmaktadır. Sonrasında ise 

elde edilen kümedeki her bir SalesOrder üzerinden SalesOrderHeaders koleksiyonuna 

gidilmekte ve bölge değeri 1 olanlar çekilmektedir. Bir başka deyişle Bonus' u 1000' in üzerinde ve 

sipariş kalemleri 1 numaralı bölgeye doğru yapılmış olan satış personelinin elde edilmesi söz 

konusudur. Elde edilen veri kümesi değerlendirilerek yeni bir isimsiz tip(Anonymous 

Type) içerisinde birleştirilmeleri sağlanmaktadır. Örnek kodun çalışma zamanındaki çıktısı 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Şu aşamada bizim ilgilendiğimiz kısım SQL tarafına gönderilen sorgu cümlesidir. Bu cümlede 
aşağıdaki şekildedir. 

exec sp_executesql N'SELECT [t0].[SalesPersonID], [t0].[Bonus], [t1].[SubTotal], 

[t1].[AccountNumber] 

    FROM [Sales].[SalesPerson] AS [t0], [Sales].[SalesOrderHeader] AS [t1] 

        WHERE ([t1].[TerritoryID] = @p0) AND ([t0].[Bonus] >= @p1)  
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                        AND ([t1].[SalesPersonID] = [t0].[SalesPersonID])' 

,N'@p0 int,@p1 decimal(33,4)',@p0=1,@p1=1000.0000 

Burada From kelimesinden sonraki kısma 

bakıldığında SalesPerson ve SalesOrderHeader tablolarının birlikte ele alındıkları görülmektedir. 

Gelelim gruplama fonksiyonelliklerinin SQL tarafına nasıl yansıtıldığında. Bu amaçla aşağıdaki 
örnek kod parçasını göz önüne alıyor olacağız. 

var result = from p in adw.Products 

                    where p.Class != null 

                        group p by p.Class into g  

                            select new 

                                            { 

                                                ClassName = g.Key 

                                                ,TotalListPrice = g.Sum<Product>(p => p.ListPrice) 

                                            }; 

 

foreach (var r in result) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} : {1}", r.ClassName, r.TotalListPrice); 

} 

Örnekteki ifadede, Products koleksiyonundaki her bir Product nesnesinin Class özelliklerine göre 

gruplara ayrılması ve her bir gruba ait ListPrice özelliklerinin toplam değerlerinin bulunması 

sağlanmaktadır. Bir başka deyişle sınıfları olan ürünlerin sınıflara göre gruplandıklarında, toplam 

liste fiyatı değerlerinin ne olduğu elde edilmektedir. Bu kod parçasının icra edilmesi halinde, 
çalışma zamanında aşağıdakine benzer sonuç ortaya çıkmaktadır. 

 

Görüldüğü gibi ürünler sınıflara göre gruplanmış ve toplam ürün fiyatlarının değerleri elde 

edilmiştir. Burada çalışan LINQ to SQL ifadesinin SQL tarafına gönderilen karşılığı ise aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

SELECT SUM([t0].[ListPrice]) AS [TotalListPrice], [t0].[Class] AS [ClassName] 

FROM [Production].[Product] AS [t0] 

WHERE [t0].[Class] IS NOT NULL 

GROUP BY [t0].[Class] 

Aslında üretilen SQL cümlesi tam olarak düşündüğümüz şekildedir. Bununla birlikte dikkat edilmesi 

gereken bir husus vardır. Buda LINQ sorgusundaki where kelimesinin kullanıldığı yerdir. 

Örnekte, where ifadesi ile seçilen küme üzerinde gruplama yapılmaktadır. Bu nedenle group 
by kelimesinden önce where kullanılmaktadır. Ancak aynı ifade aşağıdaki haliylede geliştirilebilir. 

var result = from p in adw.Products 

                    group p by p.Class into g 

                        where g.Key!=null 

                            select new 
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                                        { 

                                            ClassName = g.Key 

                                            ,TotalListPrice = g.Sum<Product>(p => p.ListPrice) 

                                        }; 

 

foreach (var r in result) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} : {1}", r.ClassName, r.TotalListPrice); 

} 

Bu sefer gruplanan nesneye ait Key özelliğinin null olup olmadığına bakılmaktadır. Kod bu haliyle 

çalıştırıldığında da bir önceki ile aynı sonuçların elde edildiği görülebilir. Ne varki SQL tarafına 
gönderilen ifadeye bakıldığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

SELECT [t1].[Class] AS [ClassName], [t1].[value] AS [TotalListPrice] 

FROM ( 

            SELECT SUM([t0].[ListPrice]) AS [value], [t0].[Class] 

            FROM [Production].[Product] AS [t0] 

            GROUP BY [t0].[Class] 

) AS [t1] 

WHERE [t1].[Class] IS NOT NULL 

Sonuç bir öncekinden oldukça farklıdır. Bu kez devreye ek bir alt sorgu cümlesi daha girmektedir. 

Önce sınıflara göre gruplanmış ürünlerin ListPrice değelerinin toplamları ve sınıf adlarının olduğu 

küme elde edilmektedir. Sonrasında ise bu küme üzerinden Class değerleri null olmayanlar 

çekilmektedir. Bu noktada where kelimesinin kod tarafından yerinin değiştirilmesinin önemli olup 

olmadığına karar vermek gerekebilir. Ancak geliştirilen örneğe ait oluşturulan sorguların icra 
planlarına(Execution Plan) bakıldığında bir fark olmadığı açıkça görülmektedir. 
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LINQ tarafında yer alan enteresan metodlardan biriside Except metodudur. Bu metoddan 

yararlanılarak belirli bir şartın dışında kalan nesnel kümelerin elde edilmesi sağlanabilir. Örnek 
olarak aşağıdaki gibi bir kod parçası geliştirdiğimizi düşünelim. 

var result = (from c in north.Customers select c.City) 

                    .Except(from s in north.Suppliers select s.City); 

 

foreach (var r in result) 

{ 

    Console.WriteLine(r); 

} 

Bu örnekte NorthwindDataContext kullanılmaktadır. Buna göre LINQ ifadesinde ilk parantez 

içerisinde kalan kısımda Customers koleksiyonunda duran Customer nesne 

örneklerindenCity özellikleri çekilmektedir. Except metodunda yazılan 

ifadede Suppliers tablosunda yer alan Supplier nesne örneklerinden City özelliklerini 

çekmektedir. Her iki küme bir arada düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç şudur; Customer nesne 

örneklerinde olup, Supplier nesne örneklerinde bulunmayan City özellikleri elde edilmektedir. Daha 
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düzgün bir ifadeyle, bir başka deyişle SQL' ce düşünüşdüğünde, müşterilerin yaşayıpta 

tedarikçilerinin bulunmadığı şehir adlarının elde edildiğini söyleyebiliriz. Programın çalışma 
zamanındaki çıktısı aşağıdaki gibidir. 

 

Bu tarz bir ihtiyacı SQL tarafında karşılamak için Not In kullanımı tercih edilebilir. LINQ tarafında 
metod bazlı yazılan bu örnek ise, SQL tarafına aşağıdaki şekilde aktarılmaktadır. 

SELECT DISTINCT [t0].[City] 

FROM [dbo].[Customers] AS [t0] 

WHERE  

    NOT (EXISTS 

            ( 

        SELECT NULL AS [EMPTY] 

            FROM [dbo].[Suppliers] AS [t1] 

                WHERE (([t0].[City] IS NULL)  

                    AND ([t1].[City] IS NULL))  

                        OR (([t0].[City] IS NOT NULL)  

                            AND ([t1].[City] IS NOT NULL)  

                                AND ([t0].[City] = [t1].[City])) 

            ) 

        ) 

Burada önemli olan Exists SQL fonksiyonu ile gereken işlevselliğin sağlanmış 

olmasıdır. Not konulmasının sebebi, Exists ile belirtilen alt sorgudaki koşula uyanların dışarıda 

bırakılmasını sağlamaktır. Nitekim t0 ve t1 tablolarındaki City değerlerine bakılarak eşit olanların 

elde edilmesi sağlanırken Except metodu kullanılması nedeniyle bunların dışarıda tutulmasını 

ancak Not anahtar kelimesi sağlayabilmektedir. Ayrıca 

hem Suppliers hemde Customers tablosundaki City alanları için detaylı bir Null kontrolü 
yapılmaktadır. 

Makalemize yine enteresan LINQ fonksiyonları ile devam edelim. Bu kez Any ve All isimli 

metodları incelemeye çalışıyor olacağız. Bu amaçla ilk olarak Any metodunun kullanımına kısaca 

bakılım. 

 var result = from p in adw.SalesPersons 

                        where p.SalesOrderHeaders.Any(soh => soh.SubTotal >= 224356)  
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                            select p; 

 

foreach (SalesPerson person in result) 

{ 

    Console.WriteLine("Person Id: " + person.SalesPersonID + " Bonus: " + person.Bonus + " Sales 

Last Year : " + person.SalesLastYear); 

    foreach (SalesOrderHeader header in person.SalesOrderHeaders) 

        Console.WriteLine("\t" + header.AccountNumber + " Sub Total: " + header.SubTotal); 

} 

LINQ to SQL ifadesinde SalesPersons koleksiyonundaki her bir SalesPerson çekilmektedir. 

Bunlara bağlı olan SalesOrderHeaders koleksiyonundaki SalesOrderHeader nesne örneklerinin 

iseSubTotal değerlerine bakılarak seçim işlemi koşullandırılmaktadır. Any metodunun buradaki 

görevi ise şudur; SubTotal değerlerinden herhangibiri 224356' nın üzerinde olan satırlar elde 

edilebilmektedir. Yani, satış personelinin siparişlerine ait SubTotal değerlerinden 

herhangibiri 224356' nın üzerinde olanların elde edilmesi sağlanmaktadır. Örnek kod parçasının 
çalışma zamanındaki çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Bu tarz bir işleyiş için SQL tarafı göz önüne alındığında ortaya karmaşık bir sorgu çıkacağı 
düşünülebilir. Nitekim LINQ to SQL ifadesinin SQL tarafındaki karşılığı aşağıdaki gibidir. 

exec sp_executesql N' 

SELECT  

    [t0].[SalesPersonID], [t0].[TerritoryID], [t0].[SalesQuota] 

    , [t0].[Bonus], [t0].[CommissionPct], [t0].[SalesYTD] 

    , [t0].[SalesLastYear], [t0].[rowguid], [t0].[ModifiedDate] 

FROM [Sales].[SalesPerson] AS [t0] 

    WHERE EXISTS( 

                                SELECT NULL AS [EMPTY] 

                                FROM [Sales].[SalesOrderHeader] AS [t1] 

                                WHERE ([t1].[SubTotal] >= @p0) AND ([t1].[SalesPersonID] = 

[t0].[SalesPersonID]) 

    )' 
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,N'@p0 decimal(33,4)',@p0=224356.0000 

Dikkat edileceği üzere Exists anahtar kelimesi kullanılarak SubTotal değeri ele alınmakta ve buna 

uyanların SalesPerson tablosundan çekilmesi sağlanmaktadır. Gelelim All metoduna. Bu 

sefer Any' den farklı olarak bağlı olunan kümedeki her bir eleman için belirtilen koşulun sağlanmış 
olma şartı aranmaktadır. Bunu daha net kavrayabilmek için örneğimizi aşağıdaki gibi değiştirelim. 

var result = from p in adw.SalesPersons 

                    where p.SalesOrderHeaders.All(soh => soh.SubTotal >= 80)  

                        select p; 

 

foreach (SalesPerson person in result) 

{ 

    Console.WriteLine("Person Id: " + person.SalesPersonID + " Bonus: " + person.Bonus + " Sales 

Last Year : " + person.SalesLastYear); 

    foreach (SalesOrderHeader header in person.SalesOrderHeaders) 

        Console.WriteLine("\t" + header.AccountNumber + " Sub Total: " + header.SubTotal); 

} 

Bu kodun çalışma zamanı çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Bu sefer bir SalesOrder' ın bağlı olduğu SalesOrderHeaders koleksiyonundaki her 

bir SalesOrderHeader nesne örneğinin SubTotal değerlerinin her biri 80' in üzerinde olanların 

elde edilmesi sağlanmaktadır. Bir başka deyişle bir SalesOrder üzerinden ulaşılan nesne 

topluluğunda n tane SalesOrderHeader olduğu düşünülecek olursa, bunların her birine 

aitSubTotal özelliklerinin değerlerinin 80 ve üzerinde olma şartı konulmaktadır. Söz 
konusu All metodu için SQL tarafında üretilen çıktı ise aşağıdaki gibidir. 

exec sp_executesql N' 

SELECT  

    [t0].[SalesPersonID], [t0].[TerritoryID], [t0].[SalesQuota] 

    , [t0].[Bonus], [t0].[CommissionPct], [t0].[SalesYTD] 
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    , [t0].[SalesLastYear], [t0].[rowguid], [t0].[ModifiedDate] 

FROM [Sales].[SalesPerson] AS [t0] 

WHERE NOT ( 

                        EXISTS( 

                                        SELECT NULL AS [EMPTY] 

                                        FROM [Sales].[SalesOrderHeader] AS [t1] 

                                        WHERE (( 

                                                            (CASE  

                                                                WHEN [t1].[SubTotal] >= @p0 THEN 1 ELSE 0 

                                                            END)) = 0)  

                                                            AND ([t1].[SalesPersonID] = [t0].[SalesPersonID]) 

))' 

,N'@p0 decimal(33,4)',@p0=80.0000 

Bu kez koşulun kontrolü için Case ifadesinden yararlanılmakta ve SubTotal 80' üzerinde ise 1, 

değilse 0 değeri Where ifadesine katılarak 0 olanların çekilmesi sağlanmaktadır. Yanlız burada yine 

Not Exist kullanıldığında dikkat etmekte yarar vardır. Buna görede 

bir Where ifadesinin SalesPerson tablosu için üretilmesi sağlanmaktadır. 

Örneklerimize Concat metodu ile devam edelim. Concat metodunu daha çok iki farklı sonuç 

kümesindeki belirli özelliklerin bir arada ele alınmasını istediğimiz durumlarda göz önüne alabiliriz. 

Bu bir anlamda iki string' in birleştirilemesine benzer bir durumdur. Tabi şu anda söz konusu olan 

string değil IEnumerable gibi referanslardır. Concat metodunun SQL tarafında ürettiği çıktıya 

bakmak için aşağıdaki örnek kod parçasını geliştirdiğimizi düşünelim. 

var result = (from cust in north.Customers select new { cust.Country, cust.City }) 

                    .Concat(from supl in north.Suppliers select new { supl.Country, supl.City }); 

foreach (var r in result) 

{ 

    Console.WriteLine(r.Country + ":" + r.City); 

} 

Bu örnekte NorthwindDataContext tipi kullanılmakta 

olup Customers ve Suppliers koleksiyonlarındaki nesnelerde Country ve City değerleri 
birleştirilip çekilmektedir. Sonuçta kodun çalışma zamanı çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Elbetteki SQL tarafına bakıldığında Concat metodunun aşağıdakine benzer bir dönüşüme uğradığı 
görülmektedir. 

SELECT [t2].[Country], [t2].[City] 

FROM ( 

            SELECT [t0].[Country], [t0].[City] 

            FROM [dbo].[Customers] AS [t0] 

                UNION ALL 

            SELECT [t1].[Country], [t1].[City] 

            FROM [dbo].[Suppliers] AS [t1] 

) AS [t2] 

Açıkça Union All kullanılaraktan iki Select ifadesinin birleştirildiği ve elde edilen küme 

üzerinden Country ile City alanlarına ait değerlerin çekildiği söylenebilir. Örnekte dikkati çeken 

noktalardan biriside tekrarlı alanların olmasıdır. Örneğin ekran çıktısının üst taraflarına bakıldığında 

iki adet Mexico kentinin olduğu London' un iki kere geçtiği rahat bir şekilde görülebilir. Çok doğal 

olarak tekrarsız bir listenin elde edilmesi istendiğinde kod tarafında Distinct metodunun 

kullanılıyor olması yeterli olacaktır. Yani kod parçasında aşağıdaki değişikliğin yapılması yeterlidir. 

var result = (from cust in north.Customers select new { cust.Country, cust.City }).Concat(from 

supl in north.Suppliers select new { supl.Country, supl.City }).Distinct(); 

Bu durumda programın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Diğer taraftan Distinct metodunun kullanılması sonrasında SQL tarafına gönderilen sorgu 
cümlesinde ise Distinct anahtar kelimesinin kullanıldığıda aşikardır. 

SELECT DISTINCT [t3].[Country], [t3].[City] 

FROM ( 

            SELECT [t2].[Country], [t2].[City] 

            FROM ( 

                        SELECT [t0].[Country], [t0].[City] 

                        FROM [dbo].[Customers] AS [t0] 

                            UNION ALL 

                        SELECT [t1].[Country], [t1].[City] 

                        FROM [dbo].[Suppliers] AS [t1] 

            ) AS [t2] 

) AS [t3] 

Ancak burada bir öncekinden farklı bir sorgunun oluştuğuda gözlerden kaçmamalıdır. Bu kez iç içe 

alınmış Select sorgusu söz konusudur. Oysaki en dışta yer alan Selectkullanımına gerek yoktur. 

Çünkü Distinct anahtar kelimesi içerideki sorgu cümlesine eklenerekte aynı sonuçların alınması 

sağlanabilir. Ne varki sorgu cümlesini bu şekilde oluşturup SQL tarafına gönderen LINQ to 
SQL mimarisidir. 

Yine ilginç bir LINQ metodu ve SQL karşılığı ile devam edelim. Bu kez iki farklı veri kümesinin 

kesişimlerinin elde edilmesinde kullanılabilen Intersect metodu üzerinde duracağız. Bu metodun 

analizi için aşağıdaki gibi bir kod parçası geliştirdiğimizi düşünelim. 

var result = (from c in north.Customers select c.City) 

                    .Intersect(from s in north.Suppliers select s.City); 

 

foreach (var r in result) 

{ 

    Console.WriteLine(r); 

} 

Öncelikli olarak ilk parantezler arasında Customers koleksiyonundaki her 

bir Customer nesnesinin City değerleri çekilmektedir. İkinci parantez içerisinde yapılanda 

benzerdir. Tek farkıSuppliers koleksiyonu için çalışmakta olmasıdır. Intersect metodunun burada 

getridiği kolaylık ise şudur. Customers ve Suppliers koleksiyonlarında bulundan 

ortak Cityözelliklerinin elde edilmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle yine SQL' ciler gibi 

konuşacak olursak, müşterilerin ve tedarikçilerin bir arada bulunduğu şehirlerin elde edilmesi 
sağlanmaktadır . Buna göre örneğin çalışma zamanındaki ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Bu sonucun elde edilmesi için arka planda çalıştırılan SQL cümlesi ise aşağıdaki gibidir. 

SELECT DISTINCT [t0].[City] 

FROM [dbo].[Customers] AS [t0] 

WHERE EXISTS( 

                            SELECT NULL AS [EMPTY] 

                            FROM [dbo].[Suppliers] AS [t1] 

                            WHERE  

                                (([t0].[City] IS NULL)  

                                    AND ([t1].[City] IS NULL))  

                                        OR (([t0].[City] IS NOT NULL)  

                                            AND ([t1].[City] IS NOT NULL)  

                                                AND ([t0].[City] = [t1].[City])) 

) 

Çalıştırılan SQL sorgusu, LINQ tarafında Except metodu kullanıldığı zamankine benzerdir. Tek fark 

burada kesişim kümesinin bulunması gerektiğinden Not Exists kullanılmamış olmasıdır. 

Makalemizde son olarak ?: operatörünün kullanıldığı bir durumu ele almaya çalışıyor olacağız. Bu 

operatör şu aşamada LINQ' e bağımlı olmayan C# programlama dilinin ilk versiyonundan beri var 

olan bir araçtır. Bu tip bir operatörün LINQ ifadesi içerisinde kullanılması haline SQL tarafında 

oluşacak olan cümlelere bakmaya çalışıyor olacağız. Bu amaçla aşağıdaki kod parçasını 
geliştirdiğimizi düşünelim. 

 var result = from prd in adw.Products 

                    select new 

                                    { 

                                        prd.Name 

                                        ,prd.SafetyStockLevel 

                                        ,LevelOk = prd.SafetyStockLevel >= 50 ? "Seviye İyi" : "Seviye 

Düşük" 

                                    }; 

 

foreach (var p in result) 

{ 

    Console.WriteLine(p.Name + " | " + p.SafetyStockLevel + " | " + p.LevelOk); 

} 

Bu kod parçasında kullanılan LINQ ifadesine bakıldığında, LevelOk isimli isimsiz tip özelliğinin 

değerinin SafetyStockLevel özelliğinin değerine göre belirlendiği 

görülmektedir.SafetyStockLevel özelliğinin değerinin 50 ve üzerinde olması halinde LevelOk 

özelliğine Seviye İyi değeri atanmaktadır. Aksi durumda ise Seviye Düşük değeri atanmaktadır. 

Kodun çalışma zamanındaki çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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SQL tarafına baktığımızda ise aşağıdaki sorgu cümlesinin çalıştırıldığı görülmektedir. 

exec sp_executesql N'SELECT [t0].[Name], [t0].[SafetyStockLevel],  

    (CASE  

        WHEN [t0].[SafetyStockLevel] >= @p0 THEN CONVERT(NVarChar(12),@p1) ELSE 

@p2 END 

    )  

    AS [LevelOk] 

FROM [Production].[Product] AS [t0]' 

    ,N'@p0 int,@p1 nvarchar(10),@p2 nvarchar(12)',@p0=50,@p1=N'Seviye İyi',@p2=N'Seviye 

Düşük' 

Dikkat edileceği üzere, LevelOk alanının elde edilmesi sırasında Case When SQL ifadesi 
kullanılmaktadır. 

Buraya kadar anlatılan örneklerde LINQ operatörlerinden veya metodlarından bir kısmının SQL 

tarafına nasıl aktarıldıkları incelenmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan makalemizin başındada 

belirtildiği üzere programatik tarafta kullanılan her tür LINQ operatörü veya fonksiyonunun SQL 

tarafına aktarılmasıda mümkün değildir. Söz gelimi aşağıdaki kod parçasını ele aldığımızı 

düşünelim. 

 var result = (from ctg in adw.ProductSubcategories select ctg) 

                   .TakeWhile<ProductSubcategory>(sCtg => sCtg.Name[0] == 'A'); 

 

foreach (ProductSubcategory sc in result) 

{ 

    Console.WriteLine(sc.Name + " " + sc.ProductSubcategoryID.ToString()); 

} 

Bu kod parçası yürütülmek istendiğinde çalışma zamanında(run time), aşağıdaki ekran 

görüntüsündende izlenebileceği gibi NotSupportedException tipinden 

biristisna(Exception) alınmaktadır. 
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Nitekim TakeWhile metodunun SQL tarafında bir karşılığı 

yoktur. TakeWhile gibi SkipWhile, Last, ElementAt, Reverse gibi pek çok metodunda SQL 

tarafında karşılığı bulunmadığından desteklenmemektedirler. 

Sonuç olarak programatik tarafta varlık katmanı(Entity Layer) üzerinde işlemlerimizi oldukça 

kolaylaştıran ve nesneler üzerinde sorgular çalıştırabilmemizi sağlayan LINQ to SQL' in gücü 

ortadadır. Ne varki performansın öne geçmesi gereken durumlarda, yazılan LINQ ifadelerinin arka 

planda oluşturduğu SQL çıktıları değerlendirilmeli ve en doğru şekilde kullanılmalarına gayret 

edilmelidir. Zaten zaman içerisinde benzer vakalar için en uygun LINQ söz dizimlerinin ne olacağı 

daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

LINQ to SQL ile CRUD İşlemleri ( 15.12.2007 ) - 

LINQ 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Language Integrated Query(LINQ) mimarisi özellikle programatik ortamlarda tasarlanan 

nesneler üzerinde, SQL cümlelerine benzer ifadeler ile sorgulamalar yapılmasına izin vermektedir. 

Çok doğal olarak veritabanı(database) tarafında yer alan tablo(Table), saklı yordam(Stored 

Procedure), görünüm(View), fonksiyon(Function) gibi unsurlarında programatik tarafta 

birer varlık(Entity) olarak ifade edilebilmesi, LINQ kurallarının SQL üzerindede 

gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Burada varlık katmanı(Entity Layer) olarakda 

düşünebileceğimiz yapı üzerinde yer alan nesneler, veritabanından çekilen sonuçları 

saklayabilmektedir. Bunun yanında programatik ortamdaki varlıklar üzerinde yeni varlık oluşturma, 

güncelleme, silme gibi operasyonlarda yapılabilmektedir. İşte bu makalemizde 

çoğunlukla CreateRetrieveUpdateDelete (CRUD) işlemleri olarak belirtilen bu operasyonları 

nasıl yapabileceğimizi, adım adım basit örnekler üzerinden incelemeye çalışıyor olacağız. (Bu 
makalede geliştirilmekte olan örnek kod parçaları Visual Studio 2008 RTMortamında yazılmıştır.) 

İlk olarak örnek bir SQL veritabanındaki tablo(table) yapılarını programatik ortamda taşıyacak 

olan sınıfların üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Visual Studio 2008üzerinde basit 

bir Console uygulaması açarak ilerleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan 

birisi New Project seçimi sonrası karşımıza çıkacak olan iletişim penceresinden .Net Framework 
3.5 versiyonunun işaretlenmiş olmasıdır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DahaFazlaLINQSorgusu2.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu şart olmamakla birlikte, LINQ için gerekli olan assembly' 

ların(örneğin System.Data.DataSetExtensions gibi) otomatik olarak referans edilmesini 

sağlamaktadır. Bu adımdan sonraentity sınıflarının kolay bir şekilde oluşturulmasını 

sağlayan LINQ To SQL Class öğesini projemize eklememiz gerekmektedir.(LINQ to SQL 

sınıflarının oluşturulması ile ilişkili detaylı bilgiyi C#Nedir? yer alan görsel dersten öğrenebilirsiniz.) 

 

Böylece veritabanı üzerindeki nesnel yapıları programatik ortamda ifade edebileceğimiz Database 

Markup Language(dbml) dosyası otomatik olarak oluşturulmaktadır.Adventure.dbml dosyasnın 

kod tarafına bakıldığında DataContext tipinden türetilmiş olan bir sınıfın yazıldığı görülmektedir. 

Şimdi yapmamız gereken, üzerinde işlemler gerçekleştirilecek olan veritabanı nesnelerini tasarım 

ortamına sürükleyip bırakmaktır. İlk etapta örneğin basit olması açısından 

sadece Production şemasında(schema) yer alan ProductCategory isimli tablo tasarım 
ortamına, Server Explorer pencersinden sürüklenmiştir. 

http://www.csharpnedir.com/videoindir.asp?id=71
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Bu basit operasyonun ardından aşağıdaki sınıf diagramında(Class Diagram) olduğu 

gibi ProductCategory için bir tipin yazıldığı ve bununla ilişkili olaraktanda,DataContext tipinden 

türeyen AdventureDataContext sınıfı içerisine ProductCategories isimli bir özelliğin(Properties) 

atıldığı görülmektedir. ProductCategories özelliği generic Table<ProductCategory> tipinden bir 

nesne referansını işaret etmektedir. Bu generic tip tahmin edileceği üzere ProductCategory 
tabosundaki tüm içeriği taşıyan sınıftır. 

 

Artık bu noktadan sonra AdventureDataContext sınıfına ait nesne örneklerini kullanarak 

kategorilerin elde edilmesi, sorgulanması, yeni kategorilerin oluşturulması(Insert), var olanlardan 

bir veya bir kaçının silinmesi(Delete) yada güncellenmesi(Update) gibi işlemler kolaylıkla yapılabilir. 
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İlk olarak yeni bir kategoriyi nasıl ekleyebileceğimizi örnek bir kod parçası üzerinden incelemeye 

çalışalım. Bu amaçla Main metodu içerisine aşağıdaki kod satırlarını eklediğimizi düşünelim. 

AdventureDataContext adwContext = new AdventureDataContext(); 

 

ProductCategory tools = new ProductCategory()  

                                                                        {  

                                                                            Name = "Tools"  

                                                                            , ModifiedDate=new DateTime(2001,1,1) 

                                                                        }; 

 

adwContext.ProductCategories.InsertOnSubmit(tools); 

İlk olarak AdventureDataContext tipine ait bir nesne örneği oluşturulmaktadır. Bu işlemin 

arkadasındanda eklenmek istenen ProductCategory nesne örneği C# 3.0 ile birlikte gelennesne 

başlatıcılarından(Object Initializers) yararlanılarak örneklenmektedir. Bu 

noktada Table<T> generic tipinden olan ProductCategories sınıfının InsertOnSubmitmetodu, 

koleksiyonuna ilave edilmek üzere yeni bir ProductCategory nesne örneğinin eklenmesi için 

kullanılmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta 

vardır.InsertOnSubmit metodu sadece Table<T> koleksiyonuna ilave edilmek üzere bir nesne 

eklemektedir. Bir başka deyişle ProductCategories koleksiyonu üzerinde yapılacak bir for 

döngüsünde eklenen nesne(ler) görülmeyecektir. Bunu test etmek için aşağıdaki gibi bir kod 
parçasını ele alabiliriz. 

var categories = from category in adwContext.ProductCategories 

                            select category.Name;  

 

foreach(string ctgr in categories) 

    Console.WriteLine(ctgr); 

Bunun sonucu olarak çalışma zamanında(run time) aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Burada sebep son derece açıktır. var anahtar kelimesinden(keyword) sonra foreach döngüsünün 

iterasyona başlamasıyla birlikte SQL sunucusu üzerinde bir select sorgusu çalışamaktadır. Bu 

sorgu SQL Profiler yardımıyla kolay bir şekilde yakalanabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu 

durum görülmektedir. 
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Dolayısıyla eklenmek(Insert) üzere ilave edilen ProductCategory nesne örneği henüz 

veritabanına doğru gönderilmemiştir. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmeden önce koleksiyona 

eklenen ve insert işlemi için sırada bekleyen nesne örneklerini nasıl elde edebileceğimize bakalım. 

Burada DataContext sınıfına ait GetChangeSet metodundan yararlanılmaktadır. Bu metod ile 

elde edilen ChangedSet nesne örneği 

üzerinden Inserts,Deletes veya Updates özellikleri(Properties) kullanılarak eklenen, silinen 
veya güncellenen örnekler yakalanabilir. 

 

Inserts, Deletes ve Updates özellikleri geriye IList<T> tipinden bir referans 

döndürmektedir. Bu referans bilgisinden yararlanılarak eklenen, silinen veya güncellenen 

tüm nesnelerin yakalanması mümkündür. IList<T> arayüzü(Interface) .Net 

2.0 versiyonundan beri mevcuttur. Ayrıca IEnumerable<T> arayüzünden türemiş 

olduğundan, elde edilen referans üzerinde LINQ sorgularıda yazılabilir. Bu sayede 

eklenen, silinen veya güncellenen nesnelerin veritabanına yazılmadan önce 

sorgulanmalarıda mümkün olmaktadır. 

 

Örnek uygulamada bu kod parçası denenirse eklenen tool isimli yeni kategorininde elde edildiği 
görülecektir. 
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Çok doğal olarak ProductCategoryID gibi alanlar veritabanı üzerindeki tabloda otomatik olarak 

üretildiklerinden ve kod içerisinde herhangibir değer atanmadığından henüz oluşturulmamıştır. 

Yapılan bu ekleme(Insert) işleminin veritabanına gönderilmesi için tek yapılması gereken 
ise DataContext tipinin SubmitChanges metodunu çalıştırmaktır. 

adwContext.SubmitChanges(); 

SubmitChanges metodu çalıştırıldığında Insert, Update veya Delete kuyruğunda bekleyen tüm 

nesneler için gerekli SQL sorguları(Queries) yürütülmektedir. Söz gelimi yukarıdaki örneğe 
göre SQL Profiler ile arkada çalışan kodlar izlenirse aşağıdaki sonuçların elde edildiği görülecektir. 

exec sp_executesql N'INSERT INTO [Production].[ProductCategory]([Name], [rowguid], 

[ModifiedDate]) 

VALUES (@p0, @p1, @p2) 

 

SELECT CONVERT(Int,SCOPE_IDENTITY()) AS [value]',N'@p0 nvarchar(5),@p1 

uniqueidentifier,@p2 datetime',@p0=N'Tools',@p1='00000000-0000-0000-0000-

000000000000',@p2='2001-01-01 00:00:00:000' 

Bu çalışan sorgu(Query) basit olarak üretilen varlık nesnesinin(Entity Object) veritabanına doğru 

yazılmasını sağlamaktadır. İstenirse toplu olarak veri ekleme işlemleride gerçekleştirilebilir. Bunun 

için tek yapılması gereken InsertAllOnSubmit metodunu kullanmaktadır. Aşağıdaki örnek kod 
parçasında toplu bir ekleme işleminin nasıl yapılabileceği gösterilmektedir. 

adwContext.ProductCategories.InsertAllOnSubmit( 

                                                            new List<ProductCategory>() 

                                                                { 

                                                                    new ProductCategory(){Name="Kategori X", 

ModifiedDate=new DateTime(2006,12,3),rowguid=Guid.NewGuid()} 

                                                                    ,new ProductCategory(){Name="Kategori 

Y",ModifiedDate=new DateTime(2006,5,6),rowguid=Guid.NewGuid()} 

                                                                    ,new ProductCategory(){Name="Kategori 

Z",ModifiedDate=new DateTime(2007,1,4),rowguid=Guid.NewGuid()} 

                                                                } 

                                                            ); 

 

var eklenenler = adwContext.GetChangeSet().Inserts; 

 

foreach (ProductCategory eklenen in eklenenler) 

    Console.WriteLine(eklenen.Name); 
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adwContext.SubmitChanges(); 

Yine nesne başlatıcılarından(Object Initializers) yararlanılarak, InsertAllOnSubmit metodu 

içerisinde ProductCategory tipinden örnekler alabilecek generic List koleksiyonu oluşturulmuş ve 

3 örnek ProductCategory eklenmiştir. İlave edilen satırları elde edebilmek için 

yine GetChangeSet metodu üzerinden Inserts özelliği kullanılmaktadır.DataContext tipi 

üzerinden SubmitChanges metodunun çalıştırılması ile birlikte, varlık(Entity) tiplerine eklenen 3 

ProductCategory nesnesi içinde birer Insert sorgusu SQLsunucusu üzerinde yürütülmektedir. Bu 

durumu daha iyi analiz etmek için SQL Profiler aracı kullanıldığında aşağıdakine benzer sonuçlar 
alındığı görülür. 

 

Dikkat edileceği üzere her bir varlık nesnesi(Entity Object) için birer Insert sorgusu 

yürütülmektedir. 

Gelelim silme işlemlerine. Silme(Delete) operasyonlarındada ekleme işlemlerine benzer 

şekilde DeleteOnSubmit ve DeleteAllOnSubmit gibi metodlar yer almaktadır. Herzamanki gibi 

varlık nesneleri üzerinden yapılan silme işlemleri GetChangeSet metodu üzerinden 

ulaşılan Deletes özelliği yardımıyla elde edilebilir. Aşağıdaki örnek kod parçasında tek bir satırın 

silme işleminin nasıl yapılabileceği gösterilmektedir. 

ProductCategory silinecekVeri = (from cat in adwContext.ProductCategories 

                                                        where cat.ProductCategoryID == 25 

                                                            select cat).Single<ProductCategory>(); 

 

adwContext.ProductCategories.DeleteOnSubmit(silinecekVeri); 

 

var silinenler = adwContext.GetChangeSet().Deletes; 

 

foreach(ProductCategory silinen in silinenler) 

    Console.WriteLine(silinen.Name); 

 

adwContext.SubmitChanges(); 
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Burada dikkat edilmesi gerken bazı noktalar vardır. Silinmek istenilen satır veya satırların öncelikli 

olarak bulunması gerekir. Bu çok doğal olarak Table<T> tipi üzerinden bir LINQsorgusu ile 

mümkün olabilir. Dolayısıyla yukarıdaki kod parçasına göre, silinecekVeri isimli koleksiyon elde 
edilirken arka planda aşağıdaki sorgu cümlesi çalışacaktır. 

exec sp_executesql N'SELECT TOP (1) [t0].[ProductCategoryID], [t0].[Name], [t0].[rowguid], 

[t0].[ModifiedDate] 

FROM [Production].[ProductCategory] AS [t0] 

WHERE [t0].[ProductCategoryID] = @p0',N'@p0 int',@p0=25 

Bu adımdam sonra DeleteOnSubmit metoduna, silinmek istenen varlık(Entity) örneği parametre 

olarak verilmektedir. Bu işlem sadece silinecek olan veriler için kuyruğa bir ekleme yapmaktadır. 

Öyleki bu metod çağırıldıktan sonra ProductCategories koleksiyonuna bakılırsa, 25 
numaralı ProductCategory tipinin halen daha mevcut olduğu görülebilir. 

 

Silinmek istenen verinin programatik ortamda elde edilmesi için tek yapılması 

gereken GetChangeSet metodu üzerinden Deletes özelliğine ulaşmaktır. Çalışma 

zamanıSubmitChanges metodunu yürüttüğünde ise silinmek istenen entity nesnesi ile ilgili 
olaraktan aşağıdaki sorgu cümlesi SQL tarafında işletilecektir. 

exec sp_executesql N'DELETE FROM [Production].[ProductCategory]  

WHERE  

      ([ProductCategoryID] = @p0) AND ([Name] = @p1) AND ([rowguid] = @p2) AND 

([ModifiedDate] = @p3)',N'@p0 int,@p1 nvarchar(10),@p2 uniqueidentifier,@p3 

datetime',@p0=25,@p1=N'Kategori Y',@p2='B68CEBC9-CFFF-4AD5-9F5A-

ADEC8823E88A',@p3='2006-06-05 00:00:00:000' 

Sorgu cümlesindende dikkat edileceği üzere Where ifadesinden sonra tüm alanlar hesaba 

katılmaktadır. Bunun sebebi LINQ to SQL mimarisinin Optimistic(İyimser) 

Concurrency modelini kullanmasıdır. Bu modellde bilindiği üzere kontrol edilebilir tüm 

alanlar Where ifadesinden sonra hesaba katılmaktadır. Bir başka deyişle model, veriyi başkasının 

silip silmediğini, güncelleştirip güncelleştirmediğini araştırmaktadır. Örnekte 25 numaralı kategoriye 

ait satırı silmeden önce başka birisi değiştirmişse eğer, çalışma 
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zamanındaChangeConflictException istisnası alınır. Bu durumu daha iyi analiz etmek için 25 

numaralı satırı silmek istediğimizi göz önüne alalım. SubmitChanges metodu çağırılmadan öncede 

veritabanından manuel olarak yada başka bir program üzerinden 25 numaralı 

satırın Name alanının değerini Kategori X' den Kategori XL' ye değiştirelim. Bunu kolay bir şekilde 

gerçekleştirmek için SubmitChanges satırına breakpoint koyup ilerlemeden önce tabloda 

değişiklik yapmak yeterli olacaktır. Böyle bir durumda çalışma zamanında(run time) aşağıdaki gibi 
bir durum olaşacaktır. 

 

Nitekim biz silmek istediğimiz veriyi çektikten sonra Name alanının değeri Kategori X 

iken, SubmitChanges' den önce Kategori XL' ye değiştirilmiştir. Buda doğal 

olarak Where ifadesinin geçersiz olması anlamına gelmektedir. Ancak bu durum istenirse 

değiştirilebilir. Öyleki, varlık(Entity) sınıflarında yer alan özelliklerin(Properties) 

Column isimliniteliklerine(Attribute) ait ColumnChange özelliğinin değeri Never yapıldığında 

söz konusu özelliklerin Where ifadelerinden sonrasına katılmadığı görülmektedir. Söz gelimi örnekte 

yer alan ProductCategory sınıfının Name, rowguid ve ModifiedDate özelliklerinde yer 
alan Column niteliğinde aşağıdaki gibi bir değişiklik yaptığımızı düşünelim. 

[Column(Storage="_Name", DbType="NVarChar(50) NOT NULL", 

CanBeNull=false,UpdateCheck=UpdateCheck.Never)] 

public string Name 

UpdateCheck değerine Never atanması sonucu söz konusu özelliğin değeri WHERE ifadesine 

parametre olarak dahil edilmeyecektir. Bu işlemin ardından örnek olarak başka bir satırı daha 
silmek istersek arka tarafta çalışan Delete sorgusunun aşağıdaki gibi oluşturulduğunu görebiliriz. 

exec sp_executesql N'DELETE FROM [Production].[ProductCategory]  

     WHERE [ProductCategoryID] = @p0',N'@p0 int',@p0=29 

Görüldüğü gibi sadece ProductCategoryID alanı WHERE ifadesinden sonrasına 

katılmıştır. (Kodun bundan sonraki kısımlarında Optimistic Concurrency modeline göre 
ilerleneceğinden UpdateCheck değişiklikleri geri alınmıştır.) 

İstenirse toplu olarak silme işlemleride gerçekleştirilebilir. Örneğin Name özelliğinin içerisinde 

Kategori kelimesi geçen satırları silmek istediğimizi düşünelim. Bu amaçla aşağıdaki gibi bir kod 

parçası göz önüne alınabilir. Öncelikli olarak Contains metodu ile Kategori kelimesi geçen 

ProductCategory nesnelerinin bir listesinin elde edilemsi gerekmektedir. LINQ sorgusu buna göre 
düzenlenmiştir. 

var kategoriGecenler = from k in adwContext.ProductCategories 

                                        where k.Name.Contains("Kategori") 

                                            select k; 

 

adwContext.ProductCategories.DeleteAllOnSubmit<ProductCategory>(kategoriGecenler); 
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adwContext.SubmitChanges(); 

Söz konusu kod içerisinde SubmitChanges metodu çalıştırıldığında SQL tarafında, silinmek 

istenen her satır için bir Delete sorgu ifadesinin yürütüldüğü görülecektir. Örnekte bu kategoriye 
uyan 5 satır bulunmaktadır. 

 

Gelelim güncelleme(Update) işlemlerine. Güncelleme 

süreçlerinde, Insert ve Delete işlemlerindeki gibi metodlar söz konusu değildir. Nitekim 

güncelleme işlemi aslında varlık nesnesinin herhangibir özelliğinin(özelliklerinin) değerinin 

değiştirilmesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla tek yapılması gereken değişiklikler 

tamamlandıktan sonraSubmitChanges metodunu çağırmaktır. Aşağıdaki örnek kod parçasında 

örnek olarak Product tablosuna ait bir varlık sınıfı(Entity Class) kullanılmaktadır. Bu sınıfı 

oluşturmak için tek yapılması gereken tahmin edileceği üzere Server Explorer' 
dan Product tablosunu Adventure.dbml üzerine tasarım zamanında sürükleyip bırakmaktır. 

var guncellenecekler = from p in adwContext.Products 

                                    where p.ProductSubcategoryID == 1 

                                        select p; 

 

foreach (Product prd in guncellenecekler) 

    prd.ListPrice += 10; 

 

var bekleyenGuncellemeler = adwContext.GetChangeSet().Updates; 

 

adwContext.SubmitChanges(); 

Bu kod parçasında ProductSubCategoryId değeri 1 olan nesneler elde edilmekte ve 

herbirinin ListPrice değeri 10 birim arttırılmaktadır. Çok doğal olarak yapılan bu 

güncellemelerdeUpdates kuyruğuna atılacaktır. Söz gelimi örneğe göre varsayılan olarak kuyruğa 

32 Product nesnesi atılmaktadır. Elbette koşula uyan kategorilerin her birinin ListPrice özelliklerinin 

değerleri değiştirildiğinde bu güncellemeler Products koleksiyonunada yansıyacaktır. 
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SubmitChanges metodunun işletilmesi ile birlikte güncelleme kuyruğunda bekleyen 32 

adet Product nesne örneği için veritabanında Update sorguları çalıştırılacaktır. Aşağıdaki SQL 
Profiler ekran görüntüsünde bu sorguların bir kısmı yer almaktadır. 

 

Buraya kadarki kısımda basit olarak ekleme(Insert), silme(Delete) ve 

güncelleme(Update) işlemlerini nasıl yapabileceğimizi görmeye çalıştık. Önemli olan noktalardan 

biriside değişikliklerden vazgeçersek ne olacağıdır. Bu önemli bir sıkıntıdır. 

Nitekim GetChangeSet metodu üzerinden elde edilen ChangeSet tipinin 

sunduğu Deletes, Inserts, Updatesözelliklerinin döndürdğü IList<T> koleksiyonları çalışma 

zamanında yanlız okunabilir(read-only) şekilde ele alınabilmektedir. Bu 

nedenle Clear, Remove, RemoveAt gibi metod çağrıları hatta null değer atanması sonrası 
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çalışma zamanı istisnaları alınmaktadır. Söz gelimi son örnek koddaki güncelleştirmeleri onaylamak 

istemediğimizi düşünelim. Bu amaçla Clear metoduna başvurulması düşünülebilir. Ancak bu 

durumda çalışma zamanında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 
alanNotSupportedException istisnası alınacaktır. 

 

Bu noktada Table<T> tipi üzerinden ulaşılabilen GetOriginalEntityState metodu alternatif bir yol 

olarak ele alınabilir. Nitekim bu metod, parametre olarak verilen varlık nesnesinin(Entity 

Object) değiştirilmeden önceki halini elde etmemizi sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki kod 

parçasını ele alalım. 

var bekleyenGuncellemeler = adwContext.GetChangeSet().Updates; 

 

Product prdNew = (Product)bekleyenGuncellemeler[0]; 

Console.WriteLine(prdNew.ListPrice.ToString()); 

 

Product prdOriginal = adwContext.Products 

                                 .GetOriginalEntityState((Product)bekleyenGuncellemeler[0]); 

Console.WriteLine(prdOriginal.ListPrice.ToString()); 

Burada görüldüğü gibi prdNew nesne örneğinin ListPrice değeri 3419.99 iken prdOriginal' in değeri 

3409.00 dur. Aşağıdaki çalışma zamanı görüntüsünde bu durum net bir şekilde görülebilmektedir. 

 

Ancak bu teknik yardımıyla güncellenmiş olan tüm satırların geri alınması oldukça zordur. 

Nitekim Table<T> tipinin yapıcı metodunun(Constructor) kullanılamadığı, bu yüzden new ile 

üretilemediği ortadadır. Ayrıca var olan DataContext nesnesinin Table<T> tipinden 

özellikleri ReadOnly' dir. Bir başka deyişle bu özelliklere doğrudan atama da yapılamamaktadır. 
Sonuç olarak DataContext tipinin yeniden örneklenmesi sorunu çözmek için yeterli olacaktır. 
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Table<T> generic tipi üzerinden kullanılan GetModifiedMembers metodu ile, 

parametre olarak verilen varlık(entity) nesne örneğinin değişikliğe uğrayan 

değerlerininorjinal(OriginalValue) ve anlık(CurrentValue) hallerinin elde edilmesi 

sağlanabilmektedir. GetModifiedMembers metodu geriye ModifiedMemberInfo tipinden 

bir dizi döndürmektedir. Aşağıdaki şekilde örnek olarak güncellenen satırlardan ilki için 

orjinal ve güncel ListPrice değerlerinin elde edilişi gösterilmektedir. 

 

Normal şartlarda SubmitChanges metodunun çağırılmasından sonra güncelleme, ekleme ve silme 

işlemleri otomatik olarak transaction içerisinde çalıştırılırlar. Bir başka deyişle SubmitChanges 

metodu, veritabanı üzerinde yapılacak işlemlerin, biz söylemeden otomatik olarak 

bir transaction içerisinde olmasını sağlamaktadır. Söz gelimi aşağıdaki kod parçasını ele alalım. Bu 

kod parçasında güncelleme(Update) ve yeni ürün ekleme(Insert) işlemleri söz konusudur. 

var guncellenecekler = from p in adwContext.Products 

                            where p.Class == "M" && p.ProductSubcategoryID==1 

                                select p; 

 

foreach (Product prd in guncellenecekler) 

    prd.ListPrice += 10; 

 

Product newProduct = new Product()  

    {  

        Name = "Yeni Urun" 

        , ProductSubcategoryID = 1, Color = "Red" 

        , Class = "M", ListPrice = 100 

        , ProductNumber = "PRD-1204", ReorderPoint = 10 

        , StandardCost = 90, ProductModelID = 123 

        , SafetyStockLevel = 45,SellStartDate=new DateTime(2007,1,1) 

        , SellEndDate=new DateTime(2008,1,1), DiscontinuedDate=new DateTime(2006,6,6) 

        , ModifiedDate=DateTime.Now 

    }; 

 

adwContext.Products.InsertOnSubmit(newProduct); 

 

adwContext.SubmitChanges(); 

İlk olarak Class değeri M ve ProductSubCategoryID değeri 1 olan Product tiplerine ait bir koleksiyon 

çekilmektedir. Daha sonra bu koleksiyon üzerinde dönülerek ListPrice değerleri sembolik olarak 10' 

ar birim arttırılmaktadır. Hemen arkasıdan örnek bir Product nesnesi oluşturulmakta ve 

InsertOnSubmit metodu ile eklenecekler listesine aktarılmaktadır. Uygulama çalıştırıldığında SQL 

Profiler aracılığıyla arkadaki işlemler incelenecek olursa aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan 

sonuçların elde edildiği görülür. 
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Dikkat edilecek olursa Insert ve Update ifadelerinin tamamı aynı Transaction içerisinde 
yürütülmektedir. Diğer taraftan aynı kodun aşağıdaki gibi değiştirildiğini düşünelim. 

var guncellenecekler = from p in adwContext.Products 

                            where p.Class == "M" && p.ProductSubcategoryID==1 

                                select p; 

 

foreach (Product prd in guncellenecekler) 

    prd.ListPrice += 10; 

adwContext.SubmitChanges(); 

 

Product newProduct = new Product()  

    {  

        Name = "Yeni Urun" 

        , ProductSubcategoryID = 1, Color = "Red" 

        , Class = "M", ListPrice = 100 

        , ProductNumber = "PRD-1204", ReorderPoint = 10 

        , StandardCost = 90, ProductModelID = 123 

        , SafetyStockLevel = 45,SellStartDate=new DateTime(2007,1,1) 

        , SellEndDate=new DateTime(2008,1,1), DiscontinuedDate=new DateTime(2006,6,6) 

        , ModifiedDate=DateTime.Now 

    }; 

 

adwContext.Products.InsertOnSubmit(newProduct); 

 

adwContext.SubmitChanges(); 

Burada SubmitChanges metodu güncelleme ve ekleme işlemlerinden sonra birer kez ayrı ayrı 

çağırılmaktadır. Bu durumda SQL Profiler aşağıdaki sonuçları üretecektir. 
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Görüldüğü gibi SubmitChanges her çağırıldığında o ana kadar gerçekleştirilen ne kadar ekleme, 

güncelleme veya silme işlemi varsa ayrı bir Transaction kapsamı içerisinde çalışmaktadır. 

Elbetteki istenirse son kod parçasındaki tüm sorgu işlemlerin aynı transaction 

kapsamı(Scope) içerisine dahil edilmeside sağlanabilir. Bunun 

içinTransactionScope nesnesinden yararlanılabilir. Aşağıdaki örnek bu durum basit olarak ele 

alınmaktadır.(TransactionScope sınıfının kullanılabilmesi için .Net Framework 2.0 ile birlikte 
gelen System.Transactions.dll assembly'ının projeye referans edilmesi gerekmektedir.) 

using (TransactionScope tScope = new TransactionScope()) 

{ 

    var guncellenecekler = from p in adwContext.Products 

                                        where p.Class == "M" && p.ProductSubcategoryID==1 

                                            select p; 

 

    foreach (Product prd in guncellenecekler) 

        prd.ListPrice += 10; 

 

    adwContext.SubmitChanges(); 

 

    Product newProduct = new Product()  

        {  

            Name = "Yeni Urun" 

            , ProductSubcategoryID = 1, Color = "Red" 
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            , Class = "M", ListPrice = 100 

            , ProductNumber = "PRD-1204", ReorderPoint = 10 

            , StandardCost = 90, ProductModelID = 123 

            , SafetyStockLevel = 45, SellStartDate=new DateTime(2007,1,1) 

            , SellEndDate=new DateTime(2008,1,1), DiscontinuedDate=new DateTime(2006,6,6) 

            , ModifiedDate=DateTime.Now 

        }; 

 

    adwContext.Products.InsertOnSubmit(newProduct); 

    adwContext.SubmitChanges(); 

 

    tScope.Complete(); 

} 

Dikkat edileceği üzere tüm kod parçası TransactionScope nesne örneğine ait bir using bloğu 

içerisine alınmış ve en sonra Complete metodu çağırılmıştır. Bu durumdaSubmitChanges çağrıları 

ayrı ayrı yapılmış olsada tüm işlemler aynı transaction kapsamına(Transaction Scope) dahil 

edilecektir. TransactionScope kullanılması çok doğal olarak programatik taraftan Transaction ile 

ilgili daha fazla yönetsel işlemin yapılabilmesi anlamınada gelmektedir. Söz gelimi izolasyon 

seviyeleri(Isolation Level) daha kontrollü bir şekilde ele alınabilir. Hatta dağıtık 
transaction(Distributed Transaction) geçişleri daha kolay programlanabilir. 

TransactionScope kullanımı dışında yerel transaction kullanılarakta ilgili işlemlerin 

aynı Transaction içerisinde gerçekeştirilmesi sağlanabilir. Aşağıdaki örnek kod parçasında bu 

durum ele alınmaya çalışılmaktadır. 

try 

{ 

    var guncellenecekler = from p in adwContext.Products 

                                        where p.Class == "M" && p.ProductSubcategoryID == 1 

                                            select p; 

 

    foreach (Product prd in guncellenecekler) 

        prd.ListPrice += 10; 

 

    // Transaction başlatılması için bağlantının açık olması gerekir. 

    adwContext.Connection.Open(); 

 

    // Transaction başlatılır ve AdventureContext tipine bildirilir. 

    adwContext.Transaction = adwContext.Connection.BeginTransaction(); 

 

    adwContext.SubmitChanges(); 

 

    Product newProduct = new Product()  

        {  

            Name = "Yeni Urun" 

            , ProductSubcategoryID = 1, Color = "Red" 

            , Class = "M", ListPrice = 100 

            , ProductNumber = "PRD-1204", ReorderPoint = 10 

            , StandardCost = 90, ProductModelID = 123 

            , SafetyStockLevel = 45, SellStartDate=new DateTime(2007,1,1) 

            , SellEndDate=new DateTime(2008,1,1), DiscontinuedDate=new DateTime(2006,6,6) 

            , ModifiedDate=DateTime.Now 

        }; 
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    adwContext.Products.InsertOnSubmit(newProduct); 

 

    adwContext.SubmitChanges(); 

 

    // Herşey yolunda ise Transaction onaylanır 

    adwContext.Transaction.Commit(); 

} 

catch 

{ 

    // Bir aksilik olduysa Transaction geri alınır 

    adwContext.Transaction.Rollback(); 

} 

finally 

{ 

    if (adwContext.Connection.State == ConnectionState.Open) 

        adwContext.Connection.Close(); 

} 

Dikkat edileceği üzere DataContext tipinin Transaction özelliğine değer 

atanırken Connection üzerinden gidilmiş ve BeginTransaction metodu kullanılmıştır. 

BeginTransaction metodunun parametresinden yararlanılarak, Transaction' ın izolasyon 

seviyeside(Isolation Level) değiştirilebilir. Burada Transaction' ın oluşturulabilmesi için 

bağlantının(Connection) açık olması gerekmektedir. Bu sebeptende finally bloğu içerisinde açık 

kalan bağlantının kontrollü bir şekilde kapatılması sağlanmaktadır. Transaction' a dahil olan 

işlemlerin onaylanması için Commit metodu kullanılırken bir sorun ile karşılaşılması halinde o ana 

kadar yapılan işlemlerin geri alınması içinde Rollback metoduna başvurulmaktadır. Sonuç 

olarak SQL Profiler aracı izlendiğinde ekleme(insert) ve güncelleme(update) işlemlerinin yine 
tek bir Transaction kapsamı içerisinde ele alındığı görülmektedir. 

LINQ To SQL mimarisin şu ana kadar işlenen temel CRUD işlemlerinde ele alınması gereken başka 

hususlarda vardır. Söz gelimi eş zamanlı çalışan programların aynı veriler üzerinde işlemler yaptığı 

durumlarda oluşan çakışmaların(Conflict) ele alınması gibi. Bu ve benzeri konuları ilerleyen 

makalelerimizde ve görsel derslerimizde incelemeye çalışıyor olacağız. Bu makalemizde çok basit 

ve temel seviyede ekleme(Insert), Silme(Delete) ve Güncelleme(Update) işlemlerini nasıl 

yapabileceğimizi incelemeye çalıştık. Ayrıca bu işlemleri yaparken Transaction' ların nasıl 

kullanılabildiğinide gördük. Varsayılan olarak bilinçsiz şekilde başlatılan Transaction' ları 

TransactionScope ile veya Local Transaction teknikleri nasıl kontrol edebileceğimiz gördük. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Nasıl Yapılır? Adım Adım Özel HttpHandler ( 

10.12.2007 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun zaman önce Asp.Net 2.0 ile 

ilişkili makalelerimizden birisinde HttpHandler ve HttpModule kavramlarından bahsetmeye 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/LinqToSqlCRUD.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=183
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çalışmıştık. Bu makalemizde kendi Handler sınıfımızı geliştirmek isteyebileceğimiz örnek bir senaryo 

üzerinde daha durmaya çalışacağız. Bu sayede HttpHandler sınıfları yazarak neler yapılabileceğinide 

daha net bir şekilde görmüş olacağız. Konuyu daha net kavrayabilmek adına örnek senaryomuz 
üzerinden adım adım ilerleyeceğiz. 

Bilindiği üzere web sunucusuna istemci tarafından gelen talepler(Requests) bazı program ara 

yüzleri(API) tarafından karşılanır ve uygun ortamlara işletilmek üzere iletilirler. 

Özellikle Asp.Net ile geliştirilen web uygulamalarında, talep edilen dosya tipine göre devreye giren 

HttpHandler sınıfları bulunmaktadır. Söz gelimi aspx uzantılı dosyalarPageHandlerFactory isimli 

sınıf tarafından ele alınırlar. PageHandlerFactory ve benzer işlevselliklere sahip handler 

tipleri IHttpHandler arayüzünü(interface) uygularlar. Dolayısıyla geliştiriciler kendi Handler 
tiplerini IHttpHandler arayüzünü kullanarak yazabilirler. 

Gelelim örnek senaryomuza. Sunucu üzerinde barındırılan XML(eXtensible Markup 

Language) tabanlı basit bir metin dosyasını ele alacak özel bir Handler tipi geliştiriyor olacağız. 

XML tabanlı dosya içerisinde yer alan bilgilerden yararlanılarak ekrana herhangibir sorguya ait 

raporlama sonuçları aktarılacak. Dosyanın uzantısının örnek olarak rapx olduğunu düşünebiliriz. 

Peki bu raporlama işleminde önemli bir rol oynacak olan XML içeriğinde neler olması 

gerekmektedir? Bunların tespiti XML dosyasının mantıksal ağaç yapısının oluşturulmasınıda 
kolaylaştıracaktır. Söz konusu ihtiyaçları aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilirler. 

 Hazırlanan rapor için bir başlık(Title) bilgisi tutulabilir. Hatta başlığın arka plan 

rengi(Background Color) verilerek zengin görünmesi sağlanabilir. 
 Rapor dosyasının kaç adet sorgu cümlesi(Query) için destek vereceğine karar vermek 

gerekmektedir. Örneğin basit olması açısından başlangıç itibariyle sadece tek bir sorgu 

sonucunun ele alınmasında fayda vardır. 
 Sorgu cümlesi, saklı yordam(stored procedure) veya text tabanlı ifadeleri işaret edebilir. 

Hatta bir veritabanı görünümünün(View) desteklenmesi bile sağlanabilir. 
 Sorgu cümlesinde parametre kullanımına destek verilebilir. Bu 

parametrelerinin QueryString yardımıyla Url üzerinden veya XML içeriğinden alınacağına 

dair tanımlamalar yapılabilir. 
 Sorgu cümlesinin çalışacağı sunucu(Server) ve veritabanı(Database) adı belirtilmelidir. 

Hatta SSPI ile bağlantıya destek verilmeside göz önüne alınmalıdır. 
 Hazırlanan raporların XML içeriğinde belirtilen mail adreslerine gönderilmesi de sağlanabilir. 
 Raporun kimler tarafında görülebileceğine dair tanımlamalar yapılabilir. Bu 

tanımlamalar kullanıcı(User) ve hatta rol(Role) bazında gerçekleştirilebilir. 

Bu ihtiyaçlar dahada arttırılabilir. Bir anlamda geliştiricinin hayal gücü burada önem kazanmaktadır. 

Yukarıdaki maddelerde sözü geçen ihtiyaçların tamamı XML' in temel kavramları ile karşılanabilir. 

Bir başka deyişle eleman(element) ve nitelikler(attributes) sayesinde yukarıdaki istekler 
standartlara uygun olacak şekilde tasarlanabilir. 

 

Söz konusu XML içeriğinin çalışma zamanında(run time) uygun bir standartta 

olduğunun garanti altına alınması için şema (Xml Schema) kullanılması yararlı olacaktır. 

Bu şema ile Xml içeriğinin çarpıştırılması Handler tipi içerisinde yapılabilir. Şemaya 

uymayan XML içerikleri için Handler, istekleri özel olarak tasarlanmış bir hata sayfasına 

doğru yönlendirebilir. 

Yukarıdaki maddeler ışığında aşağıdaki gibi örnek bir XML içeriği göz önüne alınabilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Raporlar> 

    <Rapor Id=""> 

        <Baslik ArkaPlan=""></Baslik> 
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        <Baglanti SSPI=""> 

            <Sunucu></Sunucu> 

            <Veritabani></Veritabani> 

            <KullaniciAdi></KullaniciAdi> 

            <Sifre></Sifre> 

        </Baglanti> 

        <Sorgu Sp=""> 

            <Cumle></Cumle> 

            <Parametreler Nereden=""> 

                <Parametre Ad="" Deger=""/> 

            </Parametreler> 

        </Sorgu> 

        <MailListesi MailGonder=""> 

            <Mail></Mail> 

            <Mail></Mail> 

        </MailListesi> 

    </Rapor> 

</Raporlar> 

Raporlar ana boğumu(Root Node) birden fazla Rapor elementi içerebilir. Biz örneğin daha kolay 

ele alınabilmesi amacıyla tek bir Rapor elementi kullanıyor olacağız. Raporun 

alınacağı sunucu(Server), veritabanı adı(Database Name), kullanıcı adı(User 

name) ve şifre(Password) bilgileri ise Baglanti elementi altında tutulmaktadır. 

Hatta SSPIkullanımınada destek verilmesi amacıyla Baglanti elementi içerisinde 

bir nitelik(attribute) tanımlanmaktadır. Sorguların saklı yordam(Stored Procedure) olup 

olmadığı Sp niteliği ile belirtilebilir. Bunun dışında sorgu içerisinde kullanılan parametreler var ise 

bunların nereden alınacağı Nereden isimli nitelik(attribute) ile belirlenmektedir. Öyleki raporun 

parametreleri, rapx dosyasına tarayıcı üzerinden yapılan çağrılarda QueryString yardımıyla 

gelebilir. Yada Parametre elementleri içerisindeki Deger niteliklerinde doğrudan tanımlanabilir. 

Üretilen raporların mail yolu ile kimlere bildirileceğine dair MailListesi elementi ve Mail alt 
elementleri kullanılabilir. 

Burada ortaya çıkan önemli bir ihtiyaç vardır. XML bilgilerinin tutulduğu rapx uzantılı dosyaların 

işlenmesi, bir HTML çıktısının üretilmesi ve talepte bulunan istemcilere gönderilmesi sağlanmalıdır. 

Bunu sadece özel bir Handler tipi karşılayabilir. 

Dilerseniz vakit kaybetmeden Handler tipini yazarak işe başlayalım. Geliştirilecek olan Handler 

sınıfı ilk etapta tek bir web uygulamasında kullanılacaktır. Sonrasında ise bu handler tipinin sunucu 

üzerindeki her Asp.Net web uygulaması için geçerli olması sağlanacaktır. Bu 

nedenle Handler tipinin bir sınıf kütüphanesi(Class Library) içerisinde olmasında yarar vardır. 

Handler sınıfının IHttpHandler arayüzünden(Interface) türetilmesi içinde sınıf 

kütüphanesine System.Web.dll assembly' ının referans edilmesi şarttır. Söz 
konusu Handler sınıfının diagram görüntüsü ve içeriği aşağıdaki gibidir. 
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using System; 

using System.Web; 

using System.Data; 

using System.Web.Hosting; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Xml; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI; 

using System.IO; 

 

namespace ReportHandlerLibrary 

{ 

    public class RaporHandler:IHttpHandler 

    { 

        #region IHttpHandler Members 

 

        public bool IsReusable 

        { 

            get { return false; } 

        } 

 

        // Gelen talep sonrası üretilecek HTML çıktısını bu metod içerisinden veriyor olacağız 

        public void ProcessRequest(HttpContext context) 

        { 

            // Talep edilen sayfa Request.Path ile yakalanır.  

            // VirtualPathProvider metodu ile sanal adresin karşılığı olan fiziki yoldaki dosya açılarak 

Stream halinde elde edilir.  

            // Stream'den yararlanılarak XML içeriği XmlDocument nesnesi içerisine alınır. 

            XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); 

            xDoc.Load(VirtualPathProvider.OpenFile(context.Request.Path)); 

            if (context.Request.QueryString["MailGonder"] == null) 

            { 

                // Baslik elementinden raporun başlığı bilgisi alınır 

                string baslik = xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baslik").InnerText; 

                string baslikArkaPlanRengi 

= xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baslik").Attributes["ArkaPlan"].InnerText; 

         

                // Ekran tasarımı oluşturulmaya başlanır 

                // Üretilen çıktı bir HTML sayfası olacağından HTML elementlerinin kullanılması 
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gerekmektedir. 

                context.Response.Write("<HTML><HEAD><TITLE>" + baslik + 

"</TITLE></HEAD>"); 

                context.Response.Write("<BODY>"); 

                // Table elementi oluşturulur. 

                context.Response.Write("<TABLE border='1' width='100%' cellspacing='0' 

cellpadding='5'>"); 

                // Tablo 3 satırdan oluşmaktadır. İlk satırın arka plan rengi ve içerisinde yer alacak 

metin bilgisi Baslik elementi ve ArkaPlan niteliklerinden alınır 

                context.Response.Write("<TD style='background-color:" + 

baslikArkaPlanRengi + "'>"); 

                context.Response.Write("<H3>" + baslik + "</H3>"); 

                context.Response.Write("</TD></TR>"); 

                // İkinci satır içerisinde rapor sonucu üretilen grid içeriği olmalıdır. 

                context.Response.Write("<TR><TD>"); 

 

                // Bu hücreye veri ile doldurulan Grid içeriğinin HTML çıktısı yazdırılır 

                context.Response.Write(GridHTMLUret(xDoc,context).ToString()); 

     

                context.Response.Write("</TD></TR>"); 

                context.Response.Write("<TR><TD>"); 

     

                // Mail gönderme aksiyonu için basit bir hyperLink elementi eklenir 

                context.Response.Write("<a href='"+context.Request.Path + 

"?MailGonder=1'>" + "Raporu Mail Olarak Gönder" + "</a>"); 

             

                context.Response.Write("</TD></TR>"); 

                context.Response.Write("</BODY>"); 

                context.Response.Write("</HTML>"); 

            } 

            else 

            { 

                bool mailGondersinmi = false; 

                Boolean.TryParse(xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/MailListesi").Attribut

es["MailGonder"].Value, out mailGondersinmi); 

                if (mailGondersinmi) 

                    MailGonder(xDoc,context); 

            } 

        } 

 

        #endregion 

 

        // GridView kontrolünün içeriği doldurulduktan sonra HTML içeriği elde edilir ve bu içeriği 

taşıyan StringWriter geriye döndürülür. 

        private StringWriter GridHTMLUret(XmlDocument xDoc,HttpContext ctx) 

        { 

            // SqlDataAdapter nesne oluşturulur 

            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(KomutHazirla(xDoc,ctx)); 

            DataTable table = new DataTable(); 

            // DataTable doldurulur 

            adapter.Fill(table); 

     

            // GridView kontrolü üretilir ve veriye bağlanır 

            GridView grd = new GridView(); 

            grd.DataSource = table; 

            grd.DataBind(); 
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            //GridView kontrolünün HTML çıktısı elde edilir 

            StringWriter strWriter = new StringWriter(); 

            HtmlTextWriter writer = new HtmlTextWriter(strWriter); 

            grd.RenderControl(writer); 

            return strWriter; 

        } 

 

        // Raporun üretilmesi için gerekli SqlCommand hazırlanıyor. 

        private SqlCommand KomutHazirla(XmlDocument xDoc,HttpContext ctx) 

        { 

            bool sp = false; 

            // Sorgu cümlesinin Stored Procedure olup olmadığı belirlenir. 

            Boolean.TryParse(xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Sorgu").Attributes["Sp"].Value, 

out sp); 

             

            // SqlCommand tipi hazırlanır 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(); 

            // Sorgu cümlesi alınır 

            cmd.CommandText = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Sorgu/Cumle").InnerText.Trim(); 

            // Bağlantı cümlesi BaglantiCumlesiOlustur metodundan elde edilir ve Command için 

gerekli SqlConnection hazırlanır. 

            cmd.Connection = new SqlConnection(BaglantiCumlesiOlustur(xDoc)); 

            // Eğer cümle Stored Procedure adını işaret ediyorsa CommandType için StoredProcedure 

enum sabiti değeri verilir 

            if (sp) 

                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

     

            // Eğer girilmiş parametreler varsa bu parametreler Command nesnesine AddWithValue 

metodu ile teker teker eklenir. 

            if (xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Sorgu/Parametreler").ChildNodes.Count > 0) 

            { 

                string parametreNereden = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Sorgu/Parametreler").Attributes["Nereden"].Value; 

                XmlNodeList parametreler = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Sorgu/Parametreler").ChildNodes; 

                foreach (XmlNode parametre in parametreler) 

                { 

                    if(parametreNereden=="Xml") 

                        cmd.Parameters.AddWithValue(parametre.Attributes["Ad"].Value, 

parametre.Attributes["Deger"].Value); 

                    else if(parametreNereden=="QueryString") 

                        cmd.Parameters.AddWithValue(parametre.Attributes["Ad"].Value, 

ctx.Request.QueryString[parametre.Attributes["Ad"].Value.Substring(1, 

parametre.Attributes["Ad"].Value.Length - 1)]); 

                } 

            } 

            // Oluşturulan Command nesnesi geri döndürülür. 

            return cmd; 

        } 

 

        // Sorguların çalıştırılması için gerekli Bağlantı cümlesini oluşturan metod 

        private string BaglantiCumlesiOlustur(XmlDocument xDoc) 

        { 

            bool sspi = false; 
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            // Sql bağlantısı için gerekli bağlantı cümlesi(Connection String) 

SqlConnectionStringBuilder sınıfı yardımıyla oluşturulur. 

            SqlConnectionStringBuilder conStrBuilder = new SqlConnectionStringBuilder(); 

         

            // Sunucu ve veritabanı bilgileri XPath ifadeleri ile alınır. 

            conStrBuilder.DataSource = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baglanti/Sunucu").InnerText; 

            conStrBuilder.InitialCatalog = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baglanti/Veritabani").InnerText; 

            Boolean.TryParse(xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baglanti").Attributes["Sspi"].Val

ue, out sspi); 

            if (!sspi) // Eğer integrated security ile bağlanılmıyorsa kullanıcı adı(UserID) ve 

şifre(Password) bilgileri alınır. 

            { 

                conStrBuilder.UserID = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baglanti/KullaniciAdi").InnerText; 

                conStrBuilder.Password = 

xDoc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/Baglanti/Sifre").InnerText; 

            } 

            else 

                conStrBuilder.IntegratedSecurity = true; 

 

            // Oluşturulan bağlantı cümlesi(Connection String) geri döndürülür. 

            return conStrBuilder.ConnectionString; 

        } 

 

        // Mail gönderme seçeneği aktif ise postaların gönderilme işlemini gerçekleştirecek olan 

metod. 

        private void MailGonder(XmlDocument doc,HttpContext ctx) 

        { 

            // Mail listesi MailListesi elementinin alt elementlerinden çekilir. 

            XmlNodeList mailler = doc.SelectSingleNode("Raporlar/Rapor/MailListesi").ChildNodes; 

            foreach (XmlNode mail in mailler) 

            { 

                //TODO: Bu noktada raporun mail olarak gönderilmesine ait işlemler 

yapılacaktır. 

                ctx.Response.Write(mail.InnerText + " adresine rapor mail olarak gönderildi<br/>"); 

            } 

        } 

    } 

} 

Geliştirilen sınıf içerisinde parçaları daha kolay ele alabilmek adına yardımcı metodlar yer 

almaktadır. Dikkat edileceği üzere rapx içeriğinin XML formatında tasarlanması, işlemleri son 

derece kolaylaştırmaktadır. Nitekim içeriğin XmlDocument sınıfına ait bir nesne örneği ile belleğe 

alınması, içerisindeki elementlerin veya niteliklerin XPathifadeleri ile yakalanması son derece 

kolaydır. Üstelik XML, platform bağımsızlık sunduğundan bu dökümanın başka bir ortama 

gönderilerek ele alınmasının sağlanması daha kolaydır. Bu sebepten dolayı günümüzün popüler 

kavramlarından olan Reporting Services veya LINQ To SQL içerisinde yer alan Database 

Markup Language(dbml) gibi yapılar XML üzerine oturmaktadır. Sınıf içerisinde dikkat edilmesi 

gereken noktalardan bir diğeri ise, HttpContext tipinin ektin şekilde kullanımıdır. HttpContext 

üzerinden ele alınan üyeler ile, üretilecek HTML içeriğinin tasarlanması veya talep ile gelen 

QueryString' lerin yakalanması söz konusudur. Hatta talep edilen sayfanın sanal yolu(Virtual 

Path) elde edilip XMLiçeriğinin VirtualPathProvider sınıfının OpenFile metodu ile kolay bir 

şekilde Stream' e dönüştürülmeside sağlanmaktadır. İşlemleri kolaylaştıran noktalardan biriside 
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web kontrollerinin RenderControl metodudur. Bu metod ile kompleks bir GridView kontrolünün 

veri dolu içeriğinin HTML çıktısını almak son derece kolaylaşmaktadır. 

Şimdi geliştirilen Handler tipini örnek bir web uygulamasında test edebiliriz. İlk olarak tek bir web 

uygulamasına özel olacak şekilde Handler tipinin kullanılmasını ele alacağız. Böyle bir durumda 

öncelikli olarak web uygulamasının Handler tipini içeren sınıf kütüphanesini(Class 

Library) referans etmesi gerekmektedir. Örnek olarak OzelHandlerKullanimi isimli web uygulaması 

aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere ReportHandlerLibrary isimli assembly' ı 
referans etmektedir. 

 

Bunun dışında web uygulamasına ait web.config dosyası içerisinde aşağıda görüldüğü gibi gerekli 
bildirimler yapılmalıdır. 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <httpHandlers> 

            <add path="*.rapx" 

type="ReportHandlerLibrary.RaporHandler,ReportHandlerLibrary" verb="*" 

validate="true"/> 

        </httpHandlers> 

        <compilation debug="true"/> 

        <authentication mode="Windows"/> 

    </system.web> 

</configuration> 

httpHandlers elementi system.web elementi içerisinde tanımlanmalıdır. Örnekte rapx uzantılı 

dosyalara gelecek herhangibir talebin(Get, Post vb...) type 

niteliğinde(attribute)belirtilen RaporHandler sınıfına ait nesne örneği tarafından karşılanacağı 

belirtilmektedir. Bu adım tek başına yeterli değildir. Ayrıca IIS(Internet Information Services) 
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üzerinden, rapx uzantılı dosyalara gelecek olan talepler için AspNet_Isapi.dll' inin devreye 

gireceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örnek senaryo IIS 7.0 üzerinde geliştirilmektedir. IIS 7.0 

üzerinden OzelHandlerKullanimi isimli web uygulaması adına rapx-

AspNet_Isapi.dll eşleştirmesi için öncelikli olaran InetMgr aracı üzerinden ilgili web 

uygulamasına geçilmeli veHandler Mappings kısmı aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
seçilmelidir. 

 

Handler Mappings kısmında varsayılan ve izin verilen uzantı eşleştirmeleri yer almaktadır. Bu 

kısımda sağ tıklanarak açılan menüden Add Script Map seçilmeli ve gerekli eşleştirme IIS tarafına 
bildirilmelidir. 



www.bsenyurt.com Page 646 
 

 

Add Script Map ile açılan iletişim kutusunda ise aşağıdaki ayarların yapılması gerekmektedir. 
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Buna göre rapx uzantılı taleplerin .Net 2.0 çalışma zamanında yer 

alan AspNet_Isapi.dll tarafından ele alınacağı belirtilmektedir. Uygulamaya 

ait web.config dosyası içerisinde gerekli Handler tanımlamaları yapıldığı 

için AspNet_Isapi.dll program arayüzü, gelen talep(Request) için RaporHandler sınıfının 

devreye girmesini sağlayacaktır. Bu işlemin ardından Handler Mappings kısmına aşağıdaki ekran 
görüntüsünde de görüldüğü gibi rapx uzantısı için gerekli eşleştirme eklenecektir. 

 

Yapılan bu değişikliker sonrasında web uygulmasında ait web.config dosyası içerisindede 

aşağıdaki gibi yeni bir tanımlama oluşacaktır. Bir başka deyişle IIS(Internet Information 

Services) üzerinde yapılan eşleştirmeye ait bilgiler system.webServer elementi 

içerisindeki handlers kısmına eklenmektedir. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration> 

    <appSettings /> 

    <connectionStrings /> 

    <system.web> 

        <httpHandlers> 

            <add path="*.rapx" type="ReportHandlerLibrary.RaporHandler,ReportHandlerLibrary" 

verb="*" validate="true" /> 

        </httpHandlers> 

        <compilation debug="true" /> 

        <authentication mode="Windows" /> 

    </system.web> 

    <system.webServer> 

        <handlers> 

            <add name="Rapor X" path="*.rapx" verb="*" 

modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Windows\Microsoft.NET\ 

Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll" resourceType="File" /> 

        </handlers> 

    </system.webServer> 

</configuration> 

Artık test amacıyla web uygulamasına rapx uzantılı örnek bir içerik eklenebilir. Örnek 

olarak AdventureWorks veritabanında yer alan Products tablosu ile ilişkili bir rapor düşünülebilir. 

Bu raporun stok seviyesi belirli bir değerin altında olan ürünlerin kategori bazlı sayılarını verdiğini 
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düşünelim. Buna göre web uygulaması altında tutulacak olan rapx uzantılı metin dosyasının içeriği 

aşağıdaki gibi tasarlanabilir.(Bu dosyayı eklerken Add New Item-Text 
File seçerek KategoriBazliUrunler.rapx gibi bir seçim yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir.) 

KategoriBazliUrunler.rapx; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Raporlar> 

    <Rapor Id="1"> 

        <Baslik ArkaPlan="#FFCC11">Kategori Bazlı Ürün Sayıları</Baslik> 

        <Baglanti Sspi="true"> 

            <Sunucu>localhost</Sunucu> 

            <Veritabani>AdventureWorks</Veritabani> 

            <KullaniciAdi></KullaniciAdi> 

            <Sifre></Sifre> 

        </Baglanti> 

        <Sorgu Sp="false"> 

            <Cumle> Select Count(P.ProductID) [Toplam Ürün Sayısı],PSC.Name [Kategori Adı] From 

Production.Product P Join Production.ProductSubCategory PSC On 

P.ProductSubCategoryID=PSC.ProductSubCategoryID Group By PSC.Name,SafetyStockLevel 

Having P.SafetyStockLevel&lt;@StockLevel 

            </Cumle> 

            <Parametreler Nereden="Xml"> 

                <Parametre Ad="@StockLevel" Deger="10"/> 

            </Parametreler> 

        </Sorgu> 

        <MailListesi MailGonder="true"> 

            <Mail>selim@bsenyurt.com</Mail> 

            <Mail>bsenyurt@csharpnedir.com</Mail> 

        </MailListesi> 

    </Rapor> 

</Raporlar> 

Burada basit olarak Product ve ProductSubCategory tablolarının Join ile birleştirilmiş hali 

üzerinden bir gruplama sorgusu gerçekleştirilmektedir. Sorgular StockLevel parametresinin değeri 

10'dan küçük olanlar için yapılmaktadır. Parametrenin değerinin XML içerisinden geleceğini 

belirtmek için Nereden niteliğine XML değeri atanmıştır. Söz konusu rapor 

için MailListesinde belirtilen kişilere mail gönderme opsiyonu açık bırakılmıştır. 

Rapor, localhost isimli sunucudaki AdventureWorks veritabanı üzerinden SSPI ile 

gerçekleştirilen bir bağlantı üzerinden alınmaktadır. Artık OzelHandlerKullanimi adresi 

üzerinden KategoriBazliUrunler.rapx dosyasına bir talepte bulunulursa aşağıdaki gibi bir sonuç 
ortaya çıkacaktır. 
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Görüldüğü gibi sorgu sonucu elde edilen rapor ekrana basit bir tablo olarak basılmıştır. Mail 

gönderme seçeneği aktif olduğu içinde Raporu Mail Olarak Gönder başlıklı linkte sayfa çıktısında 

yer almaktadır. Bu linke basıldığı takdirde sunucuya yeni bir talep daha gönderilecektir. Şimdilik 

sadece ilgili MailListesi elementinin içeriği değerlendirilmiştir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu 

durum gösterilmektedir. 
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Yeni bir test ile devam edelim. Bu kez raporun parametrelerine ait 

değerlerin QueryString yardımıyla geldiğini göz önüne alalım. Ayrıca raporun 

sonuçlarının Northwind veritabanı altında yer alan SalesByCategory isimli saklı yordam(stored 

procedure) üzerinden elde edildiğini düşünelim. MailGonderme seçeneği yine aktif olsun. Bu 

durumda rapx dosyasının içeriğinin aşağıdaki gibi tasarlanması gerekecektir. 

KategoriBazliSatislar.rapx; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Raporlar> 

    <Rapor Id="1"> 

        <Baslik ArkaPlan="#CCBB77">Kategori Bazlı Satışlar</Baslik> 

        <Baglanti Sspi="true"> 

            <Sunucu>localhost</Sunucu> 

            <Veritabani>Northwind</Veritabani> 

            <KullaniciAdi></KullaniciAdi> 

            <Sifre></Sifre> 

        </Baglanti> 

        <Sorgu Sp="true"> 

            <Cumle>SalesByCategory</Cumle> 

            <Parametreler Nereden="QueryString"> 

                <Parametre Ad="@CategoryName"/> 

                <Parametre Ad="@OrdYear"/> 

            </Parametreler> 

        </Sorgu> 

        <MailListesi MailGonder="false"> 

            <Mail>selim@bsenyurt.com</Mail> 

            <Mail>bsenyurt@csharpnedir.com</Mail> 

        </MailListesi> 

    </Rapor> 

</Raporlar> 

Buna göre tarayıcı 

penceresinden http://localhost/OzelHandlerKullanimi/KategoriBazliSatislar.rapx?Categor

yName=Beverages&OrdYear=1999 adresi talep edilirse aşağıdakine benzer bir ekran 
görüntüsü ile karşılaşılacaktır. 
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Elbette uygulamada pek çok hata göz ardı edilmektedir. Söz 

gelimi KategoriBazliSatislar.rapx için QueryString parametreleri kullanılmassa çalışma 

zamanı hataları(Run time exceptions) alınması çok doğaldır. Bu gibi hataların ele alınması bir 
başka deyişle kodun tekrardan revize edilerek düzenlenmesi gerekmektedir. 

Gelelim Handler tipinin sunucu üzerinde nasıl ele alınabileceğine. Bunun için geliştirilen Handler 

tipini içeren assembly' ın Global Assembly Cache(GAC) içerisine atılması ve root 

web.config dosyası içerisindeki httpHandlers elementi altında bildirilmesi yeterlidir. Örneğimizde 

geliştirdiğimiz ReportHandlerLibraray.dll isimli assembly' ı GAC'a atmadan önceVisual Studio 

2005 ortamında aşağıdaki gibi Strong Name ile imzalamamız gerekmektedir. (İstenirse bu 

imzalama işlemi komut satırından sn.exe aracı ilede gerçekleştirilebilir.) 
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Bu işlemin ardından ReportHandlerLibrary' in gacutil.exe aracı yardımıyla yada sürükle bırak 
tekniği ile Windows\Assembly klasörüne atılarak GAC' a eklenmesi yeterlidir. 

 

Burada ReportHandlerLibrary projesinin Relase modda üretiminin yapılarak, Output 

Path olarak 

çıktının C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\klasörünü işaret 

edecek şekilde düzenlenmesi ve daha sonra buradan GAC' a atılmasıda tercih edilebilir. 

Sonuç olarak Windows\Assembly klasörü altına ReportHandlerLibrary' si aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi eklenmiş olacaktır. 

../../../Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/
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Şimdi tek yapılması gereken bu assembly' ın root web.config içerisinde bildirilmesidir. Bunun 

için C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG klasöründe yer alan 

web.config dosyasına aşağıdaki gibi handler bildiriminin yapılması gerekmektedir. 

 

Bu işlemlerin ardından IIS üzerinden rapx uzantılı dosyalara gelecek olan 

taleplerin AspNet_Isapi.dll tarafından ele alınacağınında belirtilmesi gerekir. Makalemizin 

başındaOzelHandlerKullanimi isimli web sitesi için yaptığımız bu işlemin aynısı bu kez root web 

sitesi için benzer şekilde yapılarak gerçekleştirilmelidir. Sonuç itibariyle sunucu 

üzerinde Asp.Net 2.0 ile geliştirilen herhangibir web sitesi altında tasarlanacak olan 

tüm rapx uzantılı dosyalar RaporHandler sınıfı tarafından ele alınabilecektir. 

 

Kendi handler tipimizi root web.config dosyasında tanımladığımızda, web uygulaması 

içerisinde yer alan web.config dosyası içerisinde bırakılan handler tanımlamaları nedeni 

ile çalışma zamanı hataları(Run time exceptions) alınır. Bu nedenle makaledeki 

örnekte yer alan OzelHandlerKullanimi sitesindeki rapx dosyaları, root web.config' de 

yapılan handler bildirimleri sonrası çalışmayacaktır. 
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Sebep handler tanımlamasının hem root web.config hemde site içerisindeki web.config'de 

iki kez yapılmış olmasıdır. Bunu düzeltmek için OzelHandlerKullanimi sitesine ait 

web.config içerisinde yapılan handler bildirimlerini kaldırmak gerekmektedir. 

Kendi HttpHandler tiplerimizi tasarlamak için ele aldığımız örnek senaryo çok daha fazla 

geliştirilebilir. Hatta bir web sunucusu üzerinde konuşlandırılacak olan rapx dosyalarının daha kolay 

hazırlanabilmesini sağlamak için görsel bir arabirimde geliştirilebilir. Sadece Rapx uzantılı dosyaları 

barındıracak olan bir Asp.Net uygulaması geliştirilerek tüm raporların tek bir merkezde toplanması 

sağlanabilir. Hatta bu işi dahada ileriye götürecek olursak, raporların yetki tabanlı olacak şekilde 



www.bsenyurt.com Page 655 
 

ele alınabilmesi için gerekli hazırlıklarda yapılabilir. Bu noktada, tasarlanan bu sistemin Reporting 

Service alt yapısına ne kadar benzediğini tartışmakta yarar vardır. Sistemin herhangibir 

veritabanına destek verecek şekilde ele alınması ise çok daha etkili bir raporlama arayüzü 
oluşturulmasına ön ayak olacaktır. 

Bu makalemizde daha önceden ele aldığımız ancak geçerli bir ihtiyaç veya senaryo üzerine 

oturtamadığımız HttpHandler kavramını bir örnek üzerinde adım adım incelemeye çalıştık. 

Sizlerde farklı senaryoları göz önüne alarak ve makalede yer alan örneği dahada geliştirirek son 

derece etkili sonuçlara varabilirsiniz. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Remoting Dünyasından WCF'e Geçmek ( 

03.12.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows tabanlı olan Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented Architecture) tekniklerinden 

biriside .Net Remoting' dir. .Net Remoting mimarisi ağırlıklı olarak TCP bazlı ve Binarytabanlı 

paket iletiminde kullanılır. En büyük özelliklerinden birisi, sadece Windows işletim sistemlerinden 

oluşan ağlarda koşabilmesidir. Elbette HTTP üzerinden SOAP-Simple Object Access 

Protocol formatına uygun alt yapı kurulmasıda mümkündür. Bu sayede internet ağındada ektin 

şekilde kullanılabilir. Ancak Windows bağımlı olması platform bağımsızlığını ortadan 

kaldırmaktadır. Günümüzde WCF(Windows Communication Foundation) gibi daha 

ölçeklenebilir(Scalable), birleştirilmiş(Unified) bir Servis Yönelimli Mimari(SOA) açılımıda 

mevcuttur. Bu durumda geliştiricilerin karşısına önemli bazı sorular ve sorunlar çıkmaktadır. İşte 

bunlardan bir kaçı; 

 Var olan .Net Remoting alt yapısı, WCF tabanlı bir hale dönüştürülebilir mi? 
 Dönüştürülürse ne gibi düzenlemeler yapmak gerekir? 
 Sıfırdan WCF tabanlı bir model geliştirmek yerine, .Net Remoting WCF'e göç etmek mantıklı 

mıdır? 
 .Net Framework 2.0 hatta 1.1 uyumlu sistemler üzerine kurulmuş senaryolarda, var olan 

.Net Remoting uygulamalarında yapılacak WCF düzenlemeleri geçerli olacak mıdır? Yoksa bu 
makinelere Framework 3.0 yüklenmeli midir? 

Bu sorular farklı açılardan bakıldığında artabilir. İlerleyen kısımlarda bu sorulara ve beraberinde 
gelen sorunlara cevap bulmamızı kolaylaştıracak şekilde ilerlemeye çalışacağız. 

 

Windows Communication Foundation, .Net Remoting, Web Servisleri, MSMQ, Named 

Pipes, WSE gibi pek çok dağıtık mimari modelini tek bir çatı altında birleştirip 

sunabilmesiyle ön plana çıkmış bir Servis Yönelimli Mimari(Service Oriented 

Architecture) alt yapısıdır. Bu alt yapı, önceki mimarilerde daha fazla kodlama 

gerektiren yada geliştiricileri zorlayan standartların(Örneğin WS-Specifications) kolay 

ve etkin bir şekilde uygulanabilmesini hatta bir arada tutulabilmesine de izin vermektedir. 

Bazı durumlarda çalışmakta olan sistemi yeni bir mimariye adapte etmenin maliyeti çok yüksek 

olabilir. Söz gelimi ölçek olarak çok büyük çaplı projelerde sistemi yeniden tasarlamak son derece 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/OzelHandler.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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sancılı bir süreç olabilir. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse karşımızda iki alternatif 

olacaktır. Var olan sistemi modifiye ederek WCF' e taşımak yada sıfırdan tasarlamak. Aslında var 

olan bir .Net Remoting alt yapısını bir kaç küçük değişiklik ile WCF' e taşımak son derece kolaydır. 

Herşeyden önce .Net Remoting içerisinde yer alan temel parçaları göz önüne alarak ilerlemekte 

yarar vardır. 

.Net Remoting ile hazırlanmış bir sistemde istemcilerin(Clients) kullanacakları fonksiyonellikleri 

barındıran uzak nesneler(Remote Objects) bir sunucu(Server) uygulama üzerindenClient 

Activated Object yada Server Activated Object modeline uygun olacak şekilde yayınlanırlar. 

Hatta SAO nesneleride Singleton veya SingleCall olarak tasarlanırlar. İstemci uygulamalar 

aslında uzak nesne referanslarını kullanırken bu referanslar Marshal By Reference modeline göre 

sunucu üzerinde örneklenirler. Bir başka deyişle istemci uzak nesneyi sanki kendi uygulama 

alanı(Application Domain) içerisindeymiş gibi kullanırlarken, tüm işlevler sunucu üzerinde 
gerçekleşmektedir. 

Çok doğal olarak burada istemci ve sunucu arasındaki mesaj trafiğinin ortak bir zemine oturtulması 

şarttır. Bu nedenle genellikle istemci ve sunucu uygulamalar hizmete ait nesne tasarımını içeren 

şartnamelerin yer aldığı bir arayüz(Interface) tipini ortaklaşa referans ederler. Böylece servis 

tarafındaki fonkisyonelliklerin iç yapılarının değiştirilmesi halinde istemciler üzerinde yeniden 

güncelleme yapılmasına gerek kalmayacaktır. Ayrıca istemciler sadece arayüzü görebildiklerinden, 

çağırdıkları fonksiyonelliklerin iç yapısını bilmeyeceklerdir ki buda servis kodunun tam olarak 

istemci tarafından görülmesini engellemektedir. Zaten WCF' in tamamen arayüzlere dayalı bir 
sistemi önermesinin ve kullanmasının en önemli nedenleride bunlardır. 

Bu noktada geliştirici tarafından tanımlanan serileştirilebilir tiplerinde (Serializable 

Types) ortak bir sınıf kütüphanesi(Class Library) üzerinde olması gerekmektedir. 

Serileştirilebilir nesneler aslında servis tarafında örneklenip sadece varlıkları(Entities) istemci 

tarafına aktarılan örnekler olarak düşünülebilir. Söz gelimi istemcinin talep ettiği bir ürünün, 

Product isimli bir sınıfa ait nesne örneği olacak şekilde servis tarafında doldurulması ve istemciden 

elde edilmesi buna örnek olarak verilebilir. Burada istemcinin talebi sonrasında servis tarafından 

dönen veriler Product isimli sınıfın özellik(Property) veya alanlarının(Fields) değerleridir. 

Serileştirilebilir nesnelerin WCF mimarisinde ele alınması çok daha kolaydır. 
Özellikle versiyonlamanın(Versioning) WCF üzerinden gerçekleştirilmesi daha esnektir. 

 

Makalenin konusu .Net Remoting' den WCF' e bir iki adımda taşınmanın nasıl 

sağlanabileceğini göstermek olduğundan, .Net Remoting ve WCF mimarilerinin çok geniş 

detayları göz ardı edilmektedir. 

Artık bir örnek üzerinden hareket ederek devam edebiliriz. Öncelikli olarak bir .Net 

Remoting uygulamasını Visual Studio 2005 üzerinden geliştiriyor olacağız. İlk olarak istemci ve 

servis uygulamasının ortaklaşa kullanacağı sınıf kütüphanesini(Class Library) tasarlayarak işe 

başlanabilir. Sınıf kütüphanesi içerisindeki tiplere ait sınıf diyagramı(Class Diagram) ve kod 
içerikleri aşağıdaki gibidir. 
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IProductManager arayüzü(Interface); 

using System; 

 

namespace AdvLibrary 

{ 

    public interface IProductManager 

    { 

        Product GetProductInfo(int productId); 

    } 

} 

Örneğin daha basit olarak ele alınabilmesi için arayüz(Interface) tanımlamasında, geriye Product 

tipinden nesne örneği döndürebilen ve integer tipinden bir parametre alabilen GetProductInfo isimli 

bir metod bildirimi yer almaktadır. 

Product sınıfı(Class); 

using System; 

 

namespace AdvLibrary 

{ 

    [Serializable] 

    public class Product 

    { 

        public int Id; 

        public string Name; 

        public double ListPrice; 

    } 

} 

Product isimli sınıf içerisinde bir ürüne ait Id, Name ve ListPrice değerleri tutulmaktadır. Bununla 

birlikte Product sınıfı için dikkat çekici en önemli özelliklerden birisideSerializable 

niteliği(attribute) ile imzalanmış olmasıdır. Burada açık bir şekilde Product sınıfına ait nesne 
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örneklerinin Marshal By Value olarak sunucudan istemciye serileşerek taşınabileceği garanti altına 

alınmaktadır. 

Servis tarafında yer alan program, söz konusu örnekte bir Console uygulaması olarak 

tasarlanmaktadır. Bu uygulamanın çok doğal olarak yukarıda tasarlanan tipleri içeren AdvLibrary 

isimli sınıf kütüphanesini(Class Library) referans ediyor olması gerekmektedir. Nitekim sunucu 

uygulama içerisinde asıl iş yapan sınıfın uyarlayacağı arayüz ve kullanacağı serileştirilebilir tip bu 

sınıf kütüphanesi içerisinde bulunmaktadır. 

 

Gerçek hayat senaryolarında en çok tercih edilen .Net Remoting yöntemi, sunucu 

uygulamasını bir Windows Service olarak tasarlamaktadır. Bu yönetimi daha güçlü olan, 

ölçeklenebilir ve güvenli bir uygulama seçimidir. Bunun dışında IIS(Internet 

Information Services) üzerinden barındırma(Host) imkanıda bulunmaktadır. Diğer 

taraftan sunucu uygulama bir Windows uygulaması hatta bu örnekte olduğu gibi bir 

Console uygulamasıda olabilir.  

Tekrar sunucu uygulamasına dönülecek olursa, IProductManager 

isimli arayüzü(Interface) uygulayan uzak nesne sınıfının aşağıdaki gibi tasarlanabileceği 
düşünülebilir. 

 

using System; 

using AdvLibrary; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    public class ProductManager:MarshalByRefObject,IProductManager 

    { 

        public ProductManager() 

        { 

            Console.WriteLine("ProductManager nesnesi oluşturuldu..."); 

        }     

        #region IProductManager Members 

 

        public Product GetProductInfo(int productId) 

        { 

            Product prd = null; 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

            { 

                using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select 

ProductId,Name,ListPrice,SellStartDate From Production.Product Where ProductId=@PrdId", conn)) 
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                { 

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@PrdId",productId); 

                    conn.Open(); 

                    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    if (reader.Read()) 

                    { 

                        prd = new Product(); 

                        prd.Id = productId; 

                        prd.Name = reader["Name"].ToString(); 

                        prd.ListPrice = Convert.ToDouble(reader["ListPrice"]); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

            } 

            return prd; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Bu sınıf içerisinde yer alan metod uyarlamasında AdventureWorks isimli veritabanına gidilmekte ve 

Production şemasında(Schema) yer alan Product tablosundan parametre olarak gelen ProductID 

değerine sahip olan ürün bilgisi geriye döndürülmektedir. Nesne oluşumlarının kolay takip 

edilebilmesi amacıyla ProductManager sınıfı içerisine birde varsayılan yapıcı metod(Default 

Constructor) ilave edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sınıfın IProductManager isimli 
arayüz dışında MarshalByRefObject sınıfından türemiş olmasıdır. 

Sunucu tarafındaki Remoting ayarlarını konfigurasyon bazlı olarak aşağıdaki config dosyasında 
tanımlayabiliriz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <channels> 

                <channel ref="Tcp Server" port="4500"/> 

            </channels> 

            <service> 

                <wellknown mode="Singleton" type="ServerApp.ProductManager,ServerApp" 

objectUri="ProductMng.rem" /> 

            </service> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Konfigurasyon dosyası içerisinde tahmin edileceği üzere Wellknown bir nesne tanımı yapılmıştır. 

Bu nesne Singleton modeline göre çalışacaktır. Bir başka deyişle tüm istemcilerin talepleri aynı 

uzak nesne referansı üzerinden karşılanmaktadır. Sunucu uygulama, uzak nesne(Remote 

Object) için TCP bazlı 4500 numaralı portu kullanıma sunmaktadır. Buradaki konfigurasyon 

ayarlarının sunucu uygulama üzerinde tesis edilmesi içinde aşağıdaki başlangıç kodlarının yazılması 
yeterlidir. 

using System; 
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using AdvLibrary; 

using System.Runtime.Remoting; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\App.config",false); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede. Kapatmak için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Bu noktada şunu hatırlamakta yarar vardır; sunucu uygulama çalıştığı sürece istemcilerden gelecek 

taleplere cevap verilebilir. 

Gelelim istemci uygulamaya. Herşeyden önce istemci uygulamanında arayüzü barındıran ortak 

kütüphaneyi referans etmesi gerekmektedir. Diğer taraftan istemci uygulamanın kod içeriği 
aşağıdaki gibi olabilir. 

using System; 

using AdvLibrary; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            IProductManager prdMng = (IProductManager)Activator.GetObject( 

typeof(IProductManager), "tcp://localhost:4500/ProductMng.rem"); 

            Product prd=prdMng.GetProductInfo(1); 

            Console.WriteLine(prd.Name+" "+prd.ListPrice.ToString("C2")); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Burada en kritik nokta, arayüz(interface) tercihi 

nedeniyle Activator sınıfının GetObject metodunun kullanılmasıdır. Bu metod ile aslında ikinci 

parametre ile belirtilen adresten ProductMng.rem isimli tanımlayıcının(Uniform Resource 

Identifier) işaret ettiği uzak nesne referansı talep edilmektedir. İstemciye döndürülecek olan 

referansın taşınabileceği tek yer IProductManager arayüzü olduğundan da metodun dönüş 

tipi bilinçli(Explicit) olarak çevrilmektedir. Buraya kadar yapılan hazırlıklar sonucunda test işlemi 
yapılırsa aşağıdakine benzer çıktılar elde edilir. 
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Görüldüğü gibi istemciler başarılı bir şekilde sunucu üzerinden taleplerini 

karşılayabilmektedirler. (Burada oluşturulan sistemin düzgün çalıştığının kontrol edilmesi için 

sunucu uygulama çalıştırılmadan bir istemcinin çalıştırılması denenebilir. Eğer gerçekten sunucu 

üzerindeki nesne kullanılmaya çalışılıyorsa çalışma zamanında istemci tarafında "No Connection 
Could Be Made, Becouse the Target Machine Actively Refused It..." hatası alınır.) 

Buraya kadar anlatılanlar basit olarak bir .Net Remoting uygulamasının alt yapısını 
özetlemektedir. Aşağıdaki şekil üzerinden, yapılanlar ve sonuçları tartışılabilir. 
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Şekilde .Net Remoting içerisinde 50000 metre yukarıdan bakıldığında göze çarpan etkenler 

betimlenmeye çalışılmıştır. Şimdi bu sistemi Windows Communication Foundation alt yapısına 
taşımaya çalışıyor olacağız. 

İlk yapılması gereken servis tarafında sunulmak istenen fonksiyonellikleri tanımlayacak bir 

sözleşme(Contract) oluşturmaktır. Burada söz konusu olan servis sözleşmesi(Service 

Contract) bir arayüze rahatlıkla uygulanabilir. Tek yapılması 

gereken System.ServiceModel.dll isimli .Net Framework 3.0 assembly' ının referans edilmesi 

ve ServiceContract ileOperationContract niteliklerinin(attributes) kullanılmasıdır. Aşağıdaki 
şekilde Visual Studio 2005 üzerinden söz konusu assembly' ın referans edilişi görülmektedir. 

 

Bu işlemin ardından IProductManager isimli arayüzün yapısı aşağıdaki gibi değiştirilmelidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace AdvLibrary 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IProductManager 

    { 

        [OperationContract] 

        Product GetProductInfo(int productId); 

    } 

} 
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Bu değişiklik arayüzün Windows Communication Foundation uyumlu bir serviş 

sözleşmesi(Service Contract) olması için yeterlidir. ServiceContract niteliği ile tanımlanan 

servis sözleşmesi içerisinden dışarıya sunulabilecek fonksiyonelliklerin 

tamamı OperationContract niteliği(attribute) ile imzalanmalıdır. Yapılan bu değişiklik her ne 

kadar ortak kütüphane içerisinde olsada sonuç itibariyle tüm istemcilere gerekli assembly' ın 
yeniden dağıtılması gerekmektedir. Ama zaten bu göz önüne alınması gereken bir aşamadır. 

Gelelim sunucu tarafına. Sunucu tarafındada çok doğal olarak yapılması gereken bazı işlemler 

vardır. Herşeyden önce konfigurasyon içeriğinin WCF mimarisine uyumlu olacak şekilde 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla sunucu uygulama tarafındaki App.config dosyasının 

içeriği aşağıdaki gibi yenilenmelidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <!--<system.runtime.remoting> 

                <application> 

                    <channels> 

                        <channel ref="Tcp Server" port="4500"/> 

                    </channels> 

                    <service> 

                        <wellknown mode="Singleton" type="ServerApp.ProductManager,ServerApp" 

objectUri="ProductMng.rem" /> 

                    </service> 

                </application> 

            </system.runtime.remoting>--> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="ServerApp.ProductManager"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:4500/ProductMng" 

binding="netTcpBinding" contract="AdvLibrary.IProductManager" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Windows Communication Foundation(WCF) mimarisinde servis için belkide en önemli 

kavram EndPoint' dir. EndPoint içerisinde WCF mimarisinin ABC' si yer 

almaktadır.AddressBindingConfiguration yardımıyla servisin hangi lokasyondan, hangi protokol 

ile, hangi nesneyi nasıl ve ne şekilde sunduğu belirtilmektedir. .Net Remoting bazlı geliştirilen 

örnekte TCP bazlı ve Binary serileştirme yapan bir sistem kullanıldığından bu özellikleri 

bünyesinde barındıran bir tipin WCF tarafında ele alınması gerekmektedir. Bu 

işiNetTcpBinding isimli sınıf üstlenmektedir. Bu aynı zamanda bağlayıcı tiptir(Binding 

Type). Contract bilgisi ile tahmin edileceği üzere servisin dış ortama sunduğu sözleşme ve 

operasyonları belirtilmektedir. Son olarak Address bilgisi ile servis üzerinde sunulan nesneye hangi 
adres üzerinden erişilebileceği belirtilmektedir. 

 

WCF mimarisinde bir servis birden fazla EndPoint sunabilir. Bu geliştiricilere senaryoya 

göre birden fazla bağlayıcı tipin(Binding Type) ve dolayısıyla imkanın sunulabildiği bir 

ortam hazrılayacaktır. Söz gelimi bir servis uygulaması WCF' e göre 

yazıldığında, MSMQ, TCP, HTTPS üzerinden vb... hizmet verebilecek mesaj 

seviyesinde(Message Level) yada iletişim seviyesinde(Transport Level) korumalı 

hizmetleri sunabilir. Üstelik bunlar için ayrı ayrı uygulama çeşitleri tasarlanmasına gerek 

kalmaz. Bir başka deyişle bu tip bir senaryo için ayrı bir .Net Remoting, 

Xml Web Service veya MSMQ uygulaması yazılmasına gerek yoktur. İşte WCF' in 

birleştirici rolünün önemi burada belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
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Elbetteki sunucu uygulamanın kodlarınıda aşağıdaki gibi değiştirmek gerekmektedir. 

Artık ServiceHost isimli sınıf başlatıcı rolü üstlenmektedir. 

using System; 

using AdvLibrary; 

//using System.Runtime.Remoting; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            //RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\App.config",false); 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(ProductManager)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede. Kapatmak için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Örnek koda göre ServiceHost nesne örneği, ProductManager isimli sınıfı uzak nesne olarak 

hizmete açmaktadır. Open metoduna yapılan çağrıdan sonra, sunucu uygulama istemciden gelecek 

olan talepleri dinleyecek konuma gelmektedir. Close metoduna yapılan çağrı sonrasında ise servis 

kapatılmaktadır. Elbette ServiceHost sınıfının kullanılabilmesi 

için System.ServiceModel.dll assembly' ının sunucu uygulama tarafınada referans edilmesi 
gerekmektedir. 

Peki istemci tarafında neler yapılmalıdır? Herşeyden önce istemci tarafında gerekli ayarların 

konfigurasyon bazlı olacak şekilde geliştirilmesi önerilmektedir. Bu amaçla istemci tarafına 

eklenecek olan bir konfigurasyon dosyasının içeriği, örneğe göre aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <client> 

            <endpoint name="ProductMng" 

address="net.tcp://localhost:4500/ProductMng" binding="netTcpBinding" 

contract="AdvLibrary.IProductManager"/> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Konfigurasyon içeriğine bakıldığında dikkat edileceği üzere yine bir EndPoint tanımlaması 

yapılmaktadır. Bu EndPoint aslında istemcinin bağlantı kuracağı servis tarafındaki noktayı 

tanımlamaktadır. İstemci tarafındaki kod içeriği ise aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using AdvLibrary; 

using System.ServiceModel; 
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namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            //IProductManager prdMng = 

(IProductManager)Activator.GetObject(typeof(IProductManager), 

"tcp://localhost:4500/ProductMng.rem"); 

            //Product prd=prdMng.GetProductInfo(1); 

 

            ChannelFactory<IProductManager> chn = new 

ChannelFactory<IProductManager>("ProductMng"); 

            IProductManager prdMng=chn.CreateChannel(); 

            Product prd = prdMng.GetProductInfo(1); 

            Console.WriteLine(prd.Name+" "+prd.ListPrice.ToString("C2")); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

ChannelFactory nesne üretimi için gerekli bilgileri, parametre olarak verilen değere göre 

konfigurasyon dosyasından almaktadır. Böylece servis tarafındaki hangi EndPoint ile 

konuşabileceğini bilmektedir. CreateChannel metodu önceden hazırlanan ayarlara göre, servis 

tarafı ile konuşacak olan kanal nesnesini örneklemektedir. Açıkçası CreateChannel metodunun 

sonucu .Net Remoting için kullanılan Activator.GetObject metodunun ürettiğine benzerdir. 

Nitekim aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı 

üzereCreateChannel metoduda Transparent bir Proxy üretmektedir. Bu Proxy, çalışma 

zamanında servis üzerindeki EndPoint ile haberleşmektedir. 

 

Çok doğal olarak proxy nesnesinin üretilmesinde de 

kullanılan ChannelFactory sınıfı System.ServiceModel isim alanı(Namespace) altındadır. Bu 

nedenle söz konusu isim alanını içeren assembly' ın istemci uygulamayada referans edilmesi 

gerekmektedir. 

Artık var olan .Net Remoting uygulaması bu bir kaç adım ile WCF formatına çevrilmiştir. 

Uygulamalar test edildiğinde aşağıdakine benzer sonuçlar alınacaktır. 
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Elbetteki servisin ve operasyonların davranışları WCF mimarisi içerisinde çok daha geniş bir şekilde 

ele alınmaktadır. Örnekte bunlara gerek kalmadanda WCF' e geçilebileceği gösterilmektedir. Ancak 

ele alınması gereken başka noktalarda olabilir. 

Örneğin her istemci için birer uzak nesne referansı sunucu üzerinde oluşturulmaktadır. Oysaki 

tasarlanan .Net Remoting alt yapısında Singleton modeli benimsenmiştir. Bir başka deyişle her 

istemci talebi(Request) aynı uzak nesne örneği üzerinden karşılanmaktadır. WCF tarafında bu, 

servis tarafında sunulan uzak nesnenin bir çalışma zamanı(run-time) davranışıdır(Behavior). 

Dolayısıyla bu davranışın bir nitelik(attribute) yardımıyla belirlenmesi yada konfigurasyon 

içeriğinde tanımlanması gerekmektedir. Bu sebepten örnekte yer alan ProductManager sınıfı 
başında ServiceBehavior niteliğinin(attribute) aşağıdaki gibi kullanılması gerekir. 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.Single)] 

public class ProductManager:MarshalByRefObject,IProductManager 

InstanceContextMode enum sabitinin Single olarak belirlenen değeri örnekte ele alınan 

senrayoya uygun olacak şekilde uzak nesne referanslarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunun 
sonucunda çalışma zamanındaki durum aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Bunun dışında binary olarak serileştirilebilen Product sınıfı için herhangibir ekstra çalışma 

yapılmadığı ortadadır. Nitekim böyle bir çalışma yapılmasına gerek kalmamıştır. 

Fakat versiyonlama yapıldığı durumlarda WCF mimarisi .Net Remoting' e göre daha efektif bir 
çözüm sunmaktadır. 

Burada versiyonlamanın(Versioning) nasıl sorunlar yaşatabileceğini anlamak önemlidir. Söz 

gelimi Product isimli serileştirilebilir sınıfın sonradan yazılan ikinci bir versiyonu olduğu ve bu 

versiyonda işin içerisine SellStartDate isimli yeni bir alan(Field) katıldığı göz önüne alınsın. Eski 

Product sınıfını kullanan istemcilerin sorunsuz olarak onunla çalışmaya devam etmelerini, yeni 

versiyonu kullananların ise yeni eklenen alanı ele alabilmelerini sağlamak için kuvvetle muhtemel 

tasarımı aşağıdaki gibi değiştirmek gerekecektir. 

 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace AdvLibrary 

{ 

    [Serializable] 

    public class Product:ISerializable 

    { 

        public int Id; 

        public string Name; 

        public double ListPrice; 

        public DateTime SellStartDate; // Yeni versiyonlar için eklenen alan. 

     

        public Product() 

        { 

     

        } 

 

        public Product(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

        { 

            Id = info.GetInt32("Id"); 

            Name = info.GetString("Name"); 

            ListPrice = info.GetDouble("ListPrice"); 

            // Versiyonlama nedeni ile oluşabilecek hataları görmezden gelmek için bir try...catch 

            try 
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            { 

                SellStartDate = info.GetDateTime("SellStartDate"); 

            } 

            catch 

            { 

            } 

        } 

 

        #region ISerializable Members 

 

        public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

        { 

            info.AddValue("Id", Id); 

            info.AddValue("Name", Name); 

            info.AddValue("ListPrice", ListPrice); 

            info.AddValue("SellStartDate", SellStartDate); // Yeni versiyon için ekenen kod 

satırı 

        } 

     

        #endregion 

    } 

} 

Burada dikkat edilecek olursa serileştirme 

işlemleri ISerializable arayüzünün(Interface) kullanılmasıyla özelleştirilerek, değerlerin 

aktarımı kontrollü bir hale getirilmektedir. Özelleştirme için ISerializable arayüzünün uygulanması 

haricinde yapıcı metodun(Constructor) aşırı yüklenmiş(Overload) bir versiyonuda ele alınmaktadır. 

Sorunun detayları çok önemli olmamakla birlikte Windows Communication Foundation içerisinde bu 

tip versiyonlamalarında kontrol edilebilmesi son derece kolaydır. Tek yapılması gereken aşağıdaki 
gibi Product sınıfını bir veri sözleşmesi(Data Contract) haline getirmektir. 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace AdvLibrary 

{  

    [DataContract] 

    public class Product 

    { 

        [DataMember(IsRequired=true)] // Mutlaka olmalı 

        public int Id; 

 

        [DataMember(IsRequired = true)] // Mutlaka olmalı 

        public string Name; 

 

        [DataMember(IsRequired = true)] // Mutlaka olmalı 

        public double ListPrice; 

         

        [DataMember] // Opsiyonel oldu. 

        public DateTime SellStartDate; // Yeni versiyonlar için eklenen alan. 

    } 

} 

DataMember niteliği(attribute) varsayılan olarak uygulandığı üyeye opsiyonel bir davranış 

getirmektedir. Bir başka deyişle çalışma zamanında karışa tarafın bu alanı içermeyen bir tipi 
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kullanması halinde hiç bir problem oluşmayacak ve bu alan görmezden gelinecektir. Tam tersine bu 

alanı kullanan bir versiyon varsa SellStartDate alanıda hesaba katılacaktır. Bu sayede 

versiyonlamada çok kolay bir şekilde ele alınabilmektedir. Product sınıfının tasarlanmasında dikkat 

edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Buna 

göreDataContract ve DataMember niteliklerinin(attributes) tanımlandıkları isim 

alanı(Namespace), System.Runtime.Serialization.dll assembly' ı içerisindedir. Dolayısıyla sınıf 

kütüphanesine bu assembly' ın aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi referans edilmesi 
gerekmektedir. 

 

Son olarak ele alınması gereken bir durum daha olabilir. İstemci ve servis tarafının .Net 

Framework 2.0 yüklü sistemler olduğu göz önüne alındığında yapılan son değişikliker sonrasında 

uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışabilecek midir?( Burada iyimser bir yaklaşım güdülerek .Net 
Framework 1.1 versiyonu hiç hesaba katılmamıştır.) 

 

Yukarıdaki referans ekleme kısmında dikkat çeken noktalardan biriside Framework 

3.0 için geliştirilmiş pek çok assembly' ın çalışma zamanında(Run Time) 

v2.0.50727 versiyonuna ihtiyaç duymasıdır. Bir başka 

deyişle System.ServiceModel veya System.Runtime.Serialization gibi 3.0 assembly' 

ları, .Net Framework 2.0yüklü bir makinede belleğe yüklenip çalışabilirler. Nitekim 

ihtiyaçları olan v2.0.50727 versiyonlu Common Language Runtime(CLR)' dır. 

Aslında sistemler üzerinde .Net Framework 3.0' ın yüklü olması sorunun çözümü için yeterlidir. 

Lakin sadece .Net Framework 2.0 yüklü olan bir sistemde değiştirilen uygulamalar çalıştırılabilirse, 

bir .Net Framework 3.0 yükleme derdinden kurtulunabilinir. Ancak bunun bir dert olup olmadığıda 
tartışılması gereken bir vakadır. 

Söz konusu durumu test etmek için servis veya istemci uygulamaları, üzerinde .Net Framework 

2.0 yüklü olan bir sistemde, System.ServiceModel.dll veSystem.Runtime.Serialization.dll 

assembly' larınıda kopyalayarak çalıştırmak yeterli olacaktır. Başlangıçta servis ve istemci 

tarafında var olması düşünülen exe, config ve dll dosyaları aşağıdaki gibidir. 
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Ne yazıkki buradaki dll' lerin hedef bilgisayara(bilgisayarlara) taşınmaları yeterli 

olmamaktadır. .Net Framework 2.0 yüklü makinede örnek olarak ServerApp uygulaması 
çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan hata ile karşılaşılabilir. 

 

Bunun üzerine SMDiagnostics.dll isimli assembly' ında hedef 

bilgisayarda ServerApp ve ClientApp program dosyalarının olduğu yere konması gerekir. Söz 

konusu assembly hedef programların bulunduğu lokasyona taşındıktan sonra bir deneme daha 
yapılırsa aşağıdakine benzer bir hata mesajı ile daha karşılaşılabilinir. 
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Bu hatanın oluşmasının en büyük nedeni, programın çalıştığı makine üzerinde .Net Framework 

3.0 yüklü olmadığı için, machine.config' de olması gereken bazı ayarların bulunmayışından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ServiceModelReg aracının kullanılarak gerekli konfigurasyon 

bilgilerinin hedef makineye yüklenmesi gerekecektir. Bu sebepten komut satırından aşağıdaki gibi 
bir çalışma yapılmalıdır. 

 

Bu çalışmanın ardından hedef bilgisayarda yer alan konfigurasyon dosyas için gerekli Handler ve 

Module yüklemeleri gerçekleştirilecektir. Artık herşey halloldu diye düşünülebilir ama bu seferde 
ServerApp uygulaması çalıştırıldığında aşağıdakine benzer bir hata mesajı daha alınabilir. 
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Çok doğal olarak System.IdentityModel.dll' ininde kopyalanmış olması gerekecektir. Bu hata 

beraberinde System.IdentityModel.Selectors.dll isimli assembly' ında yüklenmesini 

gerektirmektedir. Her iki assembly yüklensede bu 

kez doğrulama(Authentication) ve yetkilendirme(Authorization) problemleri oluşmaktadır. 

Bunların çözümü adına config dosyalarında gerekli düzenlemele yapılabilir. Yinede bu sancılı süreç 

hemen çözümlenemeyecektir. Yazının ilerleyen kısımlarında konunun daha fazla dağılmaması adına 
bu yöntemler göz ardı edilmiştir. 

Sonuç olarak her ne kadar .Net Remoting' den Windows Communication Foundation tarafına 

geçiş yapmak kolay olsada, gerçek çalışma ortamında özellikle .Net Framework 2.0yüklü 

sistemlerde bazı ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Bu durum .Net Framework 1.1 yüklü 

makinelerde tam bir kabus haline gelebilir. Nitekim kopyalanan dll' lerin bazıları CLR 

1.1 versiyonunda çalışmayacaktır. Bu nedenle .Net Framework 3.0' ın Redistruable paketinin 

hedef sistemlere yüklenerek çalışmalara devam edilmesi doğru bir davranış olacaktır. Hatta 

istemciler için bir setup paketinin hazırlanması ve gerekliliklerden birisi olarak .Net Framework 3.0 

seçiminin eklenmesi çok yerinde bir davranıştır. O halde cevaplanması gereken bir soru daha 

vardır. Bu kadar zahmete girilecekse, sistemin WCF için yeninde yazılması yoluna gidilemez midir? 

Aslında bu sorunun cevabı daha önceden tasarlanıp kullanılılmakta olan .Net Remoting sistemine 

bağlıdır. Eğer yazılan çok fazla kod ve birbirlerine bağlı parça var ise, bir iki düzenleme ile WCF' e 
uyumlu bir sistem oluşturmak son derece kolaydır. 

Bu noktalarda vakayı doğru değerlendirip karar vermekte ve gerekirse cevap için profesyonel 

destek almakta yarar olabilir.Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - MTOM ve Stream Kullanarak Veri 

Aktarımı ( 26.11.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Günümüzde resim,ses, video, doküman formatında kaynakların yoğun olarak kullanıldığı pek çok 

sistem bulunmaktadır. Söz gelimi içerik yönetim sistemleri(Content Management 

Systems) neredeyse sırf bu tip verilerin kullanılması üzerine kurulmuştur. Resim, ses, video 

formatındaki veri kaynaklarının oluşturduğu en büyük problem ise boyutlarının söz konusu 

sistemlerde ne kadar etkin bir şekilde ölçeklenebildiğidir. Büyük boyutlu dosyalar çeşitli amaçlarla 

kullanılabilirler. Örneğin bir şirketin tüm dökümantasyon alt yapısı bu tip büyük büyük dosyalar 

üzerine kurulu olabilir. Yada üretim sektöründe görev alan bir firmanın teknik 

çizimleri ikili(binary) formatta olacak şekilde veritabanı üzerinde saklanıyor olabilir. Bu tarz 

verilerin(ister dosyalarda ister veritabanı alanlarında saklanıyor olsunlar) aynı bilgisayarda 

kullanıldığı uygulamalarda boyutların artması çok fazla problem teşkil etmeyebilir. Ancak işin 

içerisine istemci-sunucu(Client-Server) tabanlı bir ortam girdiğinde boyutların artması 

özellikle ağ(Network)üzerindeki trafiğe olumsuz etkiler yansıtmaktadır. Dolayısıyla farklı 

makinelerde koşan uygulamaların arasında bu tip büyük boyutlu verilerin aktarımında dikkat 
edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. 

Servis yönelimli mimari(Service Oriented Architecture) uygulamaların geliştirilmesinde 

kullanılan bazı platformalar, istemci(Client) ve servisler(Service) arasında resim, ses, video gibi 

yüksek boyutlu içeriklere sahip olabilecek verilerin taşınması amacıyla çoğunlukla MTOM(Message 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/FromRemotingToWCF.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Transimision Optimization Mechanism) standardını kullanırlar. WC3 tarafından kabul edilmiş 

bu standarda göre ikili(binary) formattaki verilerin aktarılması daha performanslıdır. Windows 

Communication Foundation mimarisi de, mesajların MTOM ile taşınabilmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Normal şartlarda HTTP üzerinden hizmet veren herhangibir servis içerisindeki metodların 

parametrik yapısı ve dönüş tipine bakıldığında, istemci ve servis arasında hareket 

edenSOAP(Simple Object Access Protocol) paketlerinin ikili formattaki verileri text formatına 

kodlandığı görülür. Çok doğal olarak bu kodlama(encoding) işlemleri servis tarafına ek bir yük 

getirmektedir. Aynı yük istemciye ulaşan mesajın içeriğindeki text tabanlı bilginin 

tekrar çözümlenerek(decoding) orjinal ikili formattaki haline getirilmesi içinde söz konusudr. 

Buradaki metodun yapısı gereği sahip olduğu sayısal nitelikteki ikili değerleri text olarak 

kodlamalası(encoding) çok büyük problem değildir. Ne varki bir resim dosyasının bu şekilde ele 

alınması halinde boyutun artması, kodlama(encoding) işleminin uzaması ve zaman alması 

anlamınada gelmektedir. Burada ikili formattaki veri içeriğinin text formatlı olması yerine 1 ve 0' 

lardan oluşacak şekilde kodlanması göz önüne alınabilir. Ancak bu durumdada milyonlarca 1 ve 0' 
dan ibaret bir veri yığınının oluşmasıda kaçınılmazdır. 

WCF(Windows Communication Foundation) mimarisinde servis tarafındaki metodlar 

varsayılan olarak Base64 tabanlı olacak şekilde bir kodlama(encoding) ve çözümleme(decoding) 

işlemine tabi tutulurlar. Bu işlem sayesinde ikili (binary) formattaki verinin daha az yer tutması 

sağlanabilir. Ne varki Microsoft kaynaklarının belirttiğine göre, bu kodlama orjinal veri boyutunu 

yaklaşık olarak %140 oranında da arttırmaktadır. İşte MTOM(Message Transmision 

Optimization Mechanism) tabanlı mesajlaşma ile veri 

içeriğininkodlama(encoding) ve çözümleme(decoding) işlemine gerek kalmadan taraflar 

arasında taşınabilmesi sağlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni MTOM' un ikili formattaki veri 

içeriğini orjinal mesaja bir ek(Attachment) olacak şekilde taşıtmasıdır. Aşağıdaki şekilde bu 

durum biraz daha net bir şekilde ifade edilmektedir. 

 

Şekilde dikkat edileceği üzere, binary formattaki içerik bozulmadan bir MIME(Multipurpose 

Internet Mail Extension) paketi içerisine alınmaktadır. Kalan içerik yine bozulmadan text tabanlı 

olacak şekilde SOAP Zarfı(Envelope) halinde MIME Mesajı içerisine aktarılır. SOAP 

gövdesinde(Body) artık MIME mesajına ilave edilen binary içeriğin referansı tutulmaktadır. 
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Böylece servis veya istemi tarafında, binary içeriğin text formatına kodlanması(ve tam tersinin 

yapılması) işlemleri ortadan kalkmaktadır. Buda çok doğal olarak mesajların hazırlanma, gönderme 
ve işlenme sürelerinin inanılmaz derecede azalması anlamına gelmektedir. 

 

MTOM(Message Transmision Optimization Mechanism) tabanlı mesajların 

güvenliğinde imzalar(signature) kullanılır. WCF bu imzaları kontrol ederek alınan veya 

gönderilen MIME içeriğindeki eklerin(attachments) bozulup bozulmadığını anlayabilir ve 

buna göre uygun çalışma zamanı istisnalarını fırlatabilir. 

Windows Communication Foundation mimarisinde HTTP bazlı olan bağlayıcı tiplerin 

tamamı MTOM tipinde mesajlaşmayı desteklemektedir. Ne varki TCP, MSMQ gibi protokoller 

üzerinde çalışan bağlayıcı tiplerin(Binding Type) bu tip bir desteği yoktur. Bunun en büyük 

sebebi ise, bu protokollerin ikili(binary) formattaki veriler için kendi standartlarını kullanıyor 

olmalarıdır. Ancak daha öncedende değinildiği gibi, özel bağlayıcı tipler(Custom Binding 

Types) geliştirilerek TCP gibi bir protokol üzerinde MTOM kullanımı teorik olarak 

sağlanabilmektedir. Aşağıdaki tabloda MTOM tipinde mesajlaşmaya destek veren(vermeyen) 
bağlayıcı tipler işaret edilmektedir. 

Bağlayıcı Tip 

(Binding Types) 

Mesaj Kodlama/Çözümleme Tipleri 

(Message Encoding/Decoding 

Types) 

BasicHttpBinding Text / MTOM 

NetTcpBinding Binary 

NetPeerTcpBinding Binary 

NetNamedPipeBinding Binary 

WSHttpBinding Text / MTOM 

WSFederationBinding Text / MTOM 

NetMsmqBinding Binary 

MsmqIntegrationBinding Binary 

WSDualHttpBinding Text / MTOM 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için örnek bir senaryo üzerinden hareket etmekte fayda vardır. Bu 

amaçla AdventureWorks veritabanında yer alan ürünlere ait fotoğrafların 

tutulduğuProductPhoto tablosundan yararlanılabilir. Söz konusu tabloda varBinary(MAX) SQL 

tipinden LargePhoto isimli bir alan yer almaktadır. İlerleyen örnekte LargePhoto isimli alanın 

içeriğinin MTOM ve Stream bazlı olacak şekilde istemci tarafına aktarılması üzerinde durulacaktır. 

Senaryoda göz önüne alınacak tablolar aşağıdaki veritabanı diagramında(Database 

Diagram) olduğu gibidir. Öncelikli olarak en azından istemciye ürün adı ve fotoğraf numarası 

bilgilerinin gönderilmesinde yarar vardır. Sonrasında istemcinin seçtiği ürüne ait fotoğrafın binary 
içeriği servis tarafından geriye doğru aktarılacaktır. 
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Servis tarafındaki uygulamanın istemciye ürün listesini ve seçtiği ürüne ait resmi veren 

fonksiyonellikler içerdiği düşünülebilir. Bu fonksiyonellikleri içeren servis sınıfı ve üyeleri her 

zamanki gibi bir WCF Servis Kütüphanesi(WCF Servis Library) olacak şekilde aşağıdaki gibi 

tasarlanabilir. Söz konusu kütüphane içerisinde yer alacak temel tiplerin sınıf diagramındaki(Class 

Diagram) görüntüsü ise aşağıdaki gibidir. 
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Örnekte ürünlere ait fotoğraf bilgilerinin istemciye taşınması için ProductInfo isimli bir sınıftan 

yararlanılmaktadır. Bu sınıfın içeriği aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace ProductPhotoServiceLibrary 

{ 

    [DataContract] 

    public class ProductInfo 

    { 

        private int _productPhotoId; 

        private string _name; 

 

        [DataMember] 

        public string Name 

        { 

            get { return _name; } 

            set { _name = value; } 

        } 

 

        [DataMember] 

        public int ProductPhotoId 

        { 

            get { return _productPhotoId; } 

            set { _productPhotoId = value; } 

        } 

 

        public ProductInfo(int productId, string name) 

        { 

            ProductPhotoId = productId; 

            Name = name; 

        } 

    } 

} 

Bu sınıfta dikkat edilmesi gereken nokta, bir veri sözleşmesi(Data Contract) tanımlıyor 

olmasıdır. Bu nedenle sınıf(Class) 

DataContract, özellikleri(Properties) iseDataMember nitelikleri ile imzalanmıştır. Servis 
sözleşmesi(Service Contract) içeriği aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace ProductPhotoServiceLibrary 

{ 

    [ServiceContract(Name="Photo 

Service",Namespace="http://www.bsenyurt.com/ProductPhotoService")] 

    public interface IPhotoService 

    { 

        [OperationContract(IsInitiating=true)] 

        List<ProductInfo> GetProducts(); 
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        [OperationContract] 

        byte[] GetPhotoByProductId(int productPhotoId); 

    }  

} 

Arayüzün uygulandığı PhotoService sınıfının içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace ProductPhotoServiceLibrary 

{ 

    public class PhotoService : IPhotoService 

    { 

        string conStr = "data source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"; 

 

        #region IPhotoService Members 

     

        // İstemci için gerekli olan ürün adları ve fotoğraf numaraları, generic bir List koleksiyonu ile 

geriye döndürülmektedir. 

        public List<ProductInfo> GetProducts() 

        { 

            // Generic List koleksiyonu oluşturulur 

            List<ProductInfo> infos = new List<ProductInfo>(); 

 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

            { 

                // Sql sorgusunda Join kullanılmasının sebebi ProductPhotoId değerleri ve Name 

alanlarının değerlerinin elde edilmesidir. 

                using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select PP.ProductPhotoId,[Name] From 

Production.Product P Join Production.ProductProductPhoto PP on P.ProductId=PP.ProductID", 

conn)) 

                { 

                    conn.Open(); 

                    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    while (reader.Read()) 

                    { 

                        // Elde edilen her bir satır için ProductInfo sınıfına ait bir nesne örneklenip generic 

koleksiyona eklenir. 

                         infos.Add(new ProductInfo(Convert.ToInt16(reader[0]), 

reader[1].ToString())); 

                    } 

                    reader.Close(); 

                } 

            } 

            return infos; 

        } 

 

        // Belirli bir fotoğraf numarasına sahip olan LargePhoto alanının içeriği byte dizisi olacak 

şekilde geri döndürülür. 

        public byte[] GetPhotoByProductId(int productPhotoId) 

        { 

            byte[] photoContent = null; 
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            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

            { 

                using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select LargePhoto From 

Production.ProductPhoto Where ProductPhotoId=@PId", conn)) 

                { 

                    cmd.Parameters.AddWithValue("@PId", productPhotoId); 

                    conn.Open(); 

                    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

                    // Burada GetSqlBytes metodu ilgili alanın içeriğinin binary olarak byte dizisine 

aktarılmasında yardımcı rol oynamaktadır. 

                    if (reader.Read()) 

                        photoContent = reader.GetSqlBytes(0).Value; 

                    reader.Close(); 

                } 

            } 

     

            return photoContent; 

        } 

     

        #endregion 

    } 

} 

PhotoService isimli sınıf şu an için iki adet metoda sahiptir. GetProducts isimli metod basit 

olarak geriye ProductInfo tipinden nesne örneklerinden oluşan generic bir List<> koleksiyonu 

döndürmektedir. GetPhotoByProductId metodu geriye byte[] tipinden bir dizi döndürmektedir. 

Bu dizi tahmin edileceği üzere tabloda varbinary(MAX) tipinden olan LargePhoto isimli alanın 
içeriğini taşımaktadır. 

 

Binary dosyanın boyutunun çok büyük olması halinde parçalı olacak şekilde veri 

içeriğinin toplanması göz önüne alınabilir. Yapılması gereken servis tarafındaki 

fonksiyonellik içerisinde resim içeriğini veritabanı tablosunda parçalı olacak şekilde 

okuyup toparlamaktır. 

Şimdilik servis tarafı MTOM(Message Transmision Optimization Mechanism) formatı 

yerine Text formatında mesaj kodlaması yapmaktadır. Olayın daha net analiz edilmesi amacıylada 

gerekli Diagnostics seçenekleri aktif hale getirilmektedir. Servis tarafının içeriği basit olarak 
aşağıdaki gibidir. (Servis IIS üzerinde host edilecek şekilde tasarlanmaktadır.) 

Service.svc; 

<%@ ServiceHost Language="C#" 

Debug="true" Service="ProductPhotoServiceLibrary.PhotoService" %> 

Servis(Service) tarafında mesajlaşma ile ilişkili olan içeriği izleyebilmek 

adına Diagnostics özellikleri açılmıştır. Buna göre web.config dosyasının içeriği aşağıdaki gibidir. 

web.config; 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <system.diagnostics> 

        <sources> 
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            <source name="System.ServiceModel.MessageLogging" 

switchValue="Verbose,ActivityTracing"> 

                <listeners> 

                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                    <add name="ServiceModelMessageLoggingListener"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                </listeners> 

            </source> 

            <source name="System.ServiceModel" switchValue="Verbose,ActivityTracing" 

propagateActivity="true"> 

                <listeners> 

                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                    <add name="ServiceModelTraceListener"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                </listeners> 

            </source> 

        </sources> 

        <sharedListeners> 

            <add initializeData="C:\inetpub\wwwroot\AdventureProductService\ 

web_messages.svclog" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

name="ServiceModelMessageLoggingListener" traceOutputOptions="Timestamp"> 

                <filter type="" /> 

            </add> 

            <add initializeData="C:\inetpub\wwwroot\AdventureProductService\ 

web_tracelog.svclog" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

name="ServiceModelTraceListener" traceOutputOptions="Timestamp"> 

                <filter type="" /> 

            </add> 

        </sharedListeners> 

    </system.diagnostics> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <compilation debug="true"> 

        </compilation> 

        <authentication mode="Windows" /> 

    </system.web> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="PhotoServiceBehavior"> 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <diagnostics> 

            <messageLogging logEntireMessage="true" logMalformedMessages="true" 
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logMessagesAtTransportLevel="true" /> 

        </diagnostics> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="PhotoServiceBehavior" 

name="ProductPhotoServiceLibrary.PhotoService"> 

                <endpoint address="http://localhost/AdventureProductService/Service.svc" 

binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="" name="ProductPhotoHttpEndPoint" 

contract="ProductPhotoServiceLibrary.IPhotoService" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Servis tarafı basicHttpBinding bağlayıcı tipini kullanan bir EndPoint sunmaktadır. Bununla 

birlikte istemcilerin HTTP üzerinden proxy sınıflarını elde edebilmeleri 

için metaDataPublishing etkin kılınmıştır. Mesajların içeriğinin daha detaylı bir şekilde analiz 

edilebilmesi amacıyla Tracing ve Message Logging özellikleri aktif hale getirilmiştir. Bu ayarlar 

elbetteki Microsoft Service Configuration Editor yardımıyla belirlenmek istenirse aşağıdaki 
adımlar takip edilebilir. 

Öncelikli olarak Enable MessageLoging ve Enable Tracing tıklanarak aktif hale getirilir. 

 

Sonrasında ise Diagnostics altındaki Message Logging klasörüne tıklandıktan sonra özellikler 
penceresinden LogEntireMessage değeri true olarak ayarlanmalıdır. 



www.bsenyurt.com Page 681 
 

 

Sources klasörü altında yer 

alan System.ServiceModel.MessageLogging ve System.ServiceModel elementlerinin Trace 

Level özelliklerine Verbose değeri atanmalıdır. Böylece mesaj aktivitelerin en ince ayrıntısına 
kadar izlenmesi olanaklı hale gelecektir. 
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Gelelim istemci tarafına. İstemci program basit bir Windows uygulaması olarak tasarlanabilir. 

Programın arayüzü ve kodlarının içeriği aşağıdaki gibidir. 

 

(Servis tarafına ait Proxy sınıfının oluşturulması için Add Service Reference seçeneği 

kullanılmaldırı.) 

Add Service Reference sonrası otomatik olarak bir App.config dosyası oluşturulacak ve içerisine 
başlangıç değerleri atanacaktır. 

Windows uygulamasına ait kodlar ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.IO; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

using System.ComponentModel; 

using Istemci.AdventureService; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Istemci 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        PhotoServiceClient client = null; 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            client = new PhotoServiceClient(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            // Servis tarafındaki GetProducts metodu ile ProductInfo tipinden dizi elde edilir ve her bir 

elemanı listBox1 isimli ListBox kontrolüne eklenir. 

            ProductInfo[] infos=client.GetProducts(); 

            foreach (ProductInfo info in infos) 

                listBox1.Items.Add(info); 

        } 

 

        private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            short photoId = 0; 

            // Seçilen ListBox elemanı ProductInfo tipine dönüştürüldükten sonra ProductPhotoId 

özelliğinin değeri elde edilir. 

            Int16.TryParse(((ProductInfo)listBox1.SelectedItem).ProductPhotoId.ToString()

, out photoId); 

            // GetPhotoByProductId metoduna photoId değeri aktarılarak byte[] dizisi elde edilir ve bir 

MemoryStream nesnesi örneklenir. 

            MemoryStream stream=new 

MemoryStream(client.GetPhotoByProductId(photoId)); 

            // MemoryStream örneğinden yararlanılarak Image nesnesi oluşturulur ve PictureBox 

kontrolünün Image özelliğine atanır. 

            pictureBox1.Image=Image.FromStream(stream); 

        } 

    } 

} 

Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. GetProducts metodu 

geriye List<ProductInfo> tipinden bir generic koleksiyon yerine ProductInfo tipinden bir dizi 

döndürmektedir. Diğer taraftan istemci bir Windows uygulaması olduğundan ComboBox kontrolü 

içerisine dizi doğrudan bağlanamaz. Bir başka deyişle DataSource özelliğini burada kullanmak 

yeterli olmayacaktır. Bu nedenle ProductInfo tipinden dizi içerisindeki elemanların tek tek 

dolaşılması ve öğe olarak eklenmesi gerekmektedir. Ancak bu durumdada ListBox içerisinde ürün 

adlarının görülebilmesi için ToString metodunun ezilmiş olması şarttır. Bilindiği gibi servis 

tarafındaki geliştirici tanımlı tiplere ait metodlar istemci tarafında serileştirilmemektedir. O nedenle, 

ToString metodunun ezilmiş hali sadece bu örnekte yardımcı olması açısından istemci tarafındaki 

uygulamada bilinçli olarak aşağıdaki gibi ezilmektedir. Bir gerçek hayat senaryosunda bu çok 

kontrol edilebilir bir durum olamayabilir. Nitekim güncelleştirme ve ölçeklendirme zorlaşmaktadır. 

 

Bu değişikliğin arkasından ListBox üzerinden SelectedItem özelliği ile elde 

edilen Object referansı ProductInfo tipine dönüştürülüp ProductPhotoId özelliğinin değeri elde 
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edilebilir. Dolayısıyla örnek çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsündekine benzer sonuçlar elde 

edilecektir. 

 

Gelelim asıl konumuza. Bakalım log dosyalarında ne gibi sonuçlara varacağız. Öncelikli 

olarak Service Trace Viewer yardımıyla web_tracelog.svc dosyasının açılması gerekmektedir. 

Bu ana kadar yapılanların tek amacı söz konusu dosya içerisinde, istemciye gönderilen mesaj 

formatının text tabanlı olduğunun ispat edilmesidir. İlk olarak Activity kısmından Process action 

"http://www.bsenyurt.com/ProductPhotoService/ 

Photo_x0020_Service/GetPhotoByProductId bölümü seçilir. Bu işlemin ardından A message 

was written Description bölümüne bakılırsa Encoder isimli özelliğin değerinin aşağıdaki ekran 
görüntüsünde olduğu gibi text/xml; charset=utf-8 olduğu görülür. 
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Bu aslında istemciye döndürülen byte[] dizisinin text tabanlı olacak şekilde XML içeriğine 

kodlandığının bir göstergesidir. Servis tarafından MTOM' a uygun olacak şekilde mesaj döndürmek 

için tek yapılması gereken BasicHttpBinding bağlayıcı tipinin MessageEncoding özelliğinin 

değerini MTOM olarak değiştirmektir. Bunun için servis tarafında yeni bir Binding 

Configuration elementinin BasicHttpBinding tipi için aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
eklenmesi gerekmektedir. 
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Sonrasında bağlayıcı tipin(Binding Type) bu konfigurasyon ile eşleştirilmesi yeterli olacaktır. 

Bunun için ProductPhotoHttpEndPoint özelliklerinden BindingConfigurationelementinin 

değerinin aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Microsoft Service Configuration 
Editor üzerinden ProductPhotoBindingConfiguration olarak set edilmesi yeterlidir. 

 

Elbetteki servis tarafında yer alan konfigurasyon dosyasında 

da MessageEncoding özelliğinin değerinin true olarak set edilmesi gerekir. Bu 

yapılmadığı takdirde çalışma zamanında(Run Time) ProtocolException tipinden bir 

istisna(Exception) alınabilir. 
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Bu işlemin ardından istemci yeniden çalıştırılır ve Service Trace Viewer kullanılarak 

GetProductPhotoId' den geriye döndürülen mesaj özelliklerine bakılırsa aşağıdaki sonucun ortaya 
çıktığı görülecektir. 

 

Uygulama test edilirken dikkat çekici noktalardan biriside bazı resim dosyaları açılırken aşağıdaki 
gibi bir çalışma zamanı hata mesajı alınmasıdır. 
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Bu hatanın sebebi aktarılmak istenen veri boyutunun varsayılan MaxArrayLength değerinden büyük 

olmasıdır. Bu sorunu çözmek için bağlayıcı tipin konfigurasyon ayarlarında yer 

alan MaxArrayLength değerini değiştirmek yeterlidir. Bu özelliğin varsayılan değeri 16384 byte' 

dır. Örnekte bu değer sembolik olarak 65536 yapılmaktadır. Elbetteki bu özelliğin değerinin hem 

istemci hemde servis tarafında yapılması şarttır. Söz konusu özellik aşağıdaki ekran görüntüsünde 
olduğu gibi Microsoft Service Configuration Editor yardımıyla değiştirilebilir. 

 

Bu işlemin ardından örnek uygulama çalıştırılırsa sonuçların başarılı bir şekilde alındığı görülebilir. 

Elbetteki boyutun dahada artması yine aynı istisnanın(Exception) alınmasına neden olacaktır. 

MTOM standardına uygun olarak hazırlanan mesajlar sayesinde büyük 

boyutlu ikili(Binary) verilerin gereksiz yere kodlanmadan aktarılması ve çözülmeden alınması 

mümkün olabilmektedir. Yinede veri boyutunun çok fazla olması halinde MTOM tabanlı mesajların 

hazırlanmasıda zaman kaybına neden olacaktır. Nitekim söz konusu büyük veri dosyasının tek 

seferde istemciye(veya servise) doğru aktarılması söz konusudur. Ayrıca bu büyük verinin 

alınması sırasında timeout' lar oluşabilir. Peki çözüm olarak neler yapılabilir? Eğer protokol 

uygunsa söz konusu büyük verilerin istemci ve servis arasında bir Stream üzerinden taşınması 

tercih edilmelidir. Böylece söz konusu performans kayıplarıda ortadan kalkacaktır. Nitekim mesajı 

tek seferde hazırlanıp tamamının gönderilmesi yerine iki taraf arasında açılan hat üzerinden akması 
sağlanabilmektedir. 

WCF(Windows Communication Foundation) içerisinde yer 

alan basicHttpBinding, netTcpBinding, netNamedPipeBinding tipleri Stream aktarımını 

desteklemektedir. Tahmin edileceği üzere diğer bağlayıcı tiplerin buna tam desteği olmadığından 

özel bağlayıcı tipleri(Custom Binding Types) kullanmak gerekmektedir. Stream kullanılması 

için tek yapılması gereken TransferMode özelliğinin değerini aşağıdaki tabloda yer alan 

değerlerden birisine set etmektir. (Bağlayıcı tipin TransferMode özelliği, TransferMode enum sabiti 

tipinden değerler alabilmektedir.) 

TransferMode 

Değeri 
Açıklama 

Streamed Serivise gelen ve servisten çıkan mesajlar stream üzerinden hareket ederler. 

StreamedRequest 

Sadece servis tarafına gelen taleplere(Request) ait mesajların stream 

üzerinden hareket etmesine izin verilir. Bu mod seçildiğinde servis 

tarafındaki metodun parametresinin tek ve Stream sınıfından türeyen bir 

şekilde tasarlanmış olması şarttır. 
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StreamedResponse 

Sadece servis tarafından istemciye geri dönen cevaplara(Response) ait 

mesajların stream üzerinden hareket etmesine izin verilir. Bu mod 

seçildiğinde servis tarafında yer alan operasyonun geriye Stream sınıfından 

türemiş bir tip döndürmesi veya bunu out anahtar sözcüğü ile metod 

parametrelerinde yapması şarttır. (Burada Stream yerine IXmlSerializable 

arayüzünü-interface- uyarlamış bir tipin döndürülmeside sağlanabilir.) 

Buffered 

Mesajlar stream üzerinden hareket etmezler. Hangi taraf olursa 

olsun, ikili(binary) içeriğin tamamı gönderilmeye hazır hale geldiğinde 

karşı tarafa aktarılırlar. Karşı tarafa ulaştığında ise tamamı tampona 

alındıktan sonra uygulamaya işlenmek üzere 

aktarılırlar. TransferMode özelliğinin varsayılan(Default) 

değeri Buffered olarak belirlenmiştir. 

Her ne kadar stream üzerinden mesaj göndermek avantajlı gözüksede dikkat edilmesi gereken bazı 

hususlarda vardır. Herşeyden önce Stream kullanılması halinde mesaj seviyesinde 

güvenlik(Message Level Security) tesis edilememektedir. Bu nedenle iletişim seviyesinde 

güvenlik(Transport Level Security) kullanılmalıdır. Örneğin HTTPS kullanımı HTTP üzerinden 

kullanılacak Stream' ler için geçerlidir. Bunların dışında Stream kullanımı içinde bir mesaj alma 

sınırı vardır. Biraz önceki örnekte olduğu gibi belirlenen boyutun dışına çıkıldığında çalışma zamanı 

istisnaları alınabilir. Ancak en önemli kısıtlardan birisi güvenilir oturum(Reliable 

Session) açmanın mümkün olmayışıdır. Nitekim güvenilir oturumlar mesajların tamponlanması ve 
sıralanması ilkelerine göre çalışmaktadır. 

Geliştirilen örnekte Stream kullanımı için tek yapılması gereken servis ve istemci tarafındaki 

konfigurasyon dosyalarında, bağlayıcı tip ile ilişkili TransferMode özelliğinin değerini aşağıdaki gibi 
değiştirmektir.(Bu ayarı istemci tarafı içinde yapmak gerekmektedir.) 

 

Buraya kadar anlatılanlar göz önüne alındığında MTOM(Message Transmision Optimization 

Mechanism) sayesinde mesajların içeriklerinin encoding/decoding işlemlerine tabi tutulmadan 

karşı tarafa aktarılabilmesi sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda WCF(Windows Communication 

Foundation) dışındaki platformlar ile haberleşmedede(Interoperability Desteği) önemli bir yere 

sahiptir. Diğer taraftan MTOM' un bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmak adına Stream kullanımı 

tercih edilebilir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye 
dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - MSMQ(MicroSoft Message Queue) ile 

Entegrasyon ( 13.11.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

TCP veya HTTP bazlı iletişimlerde, tarafların aynı zaman dilimi içerisinde çalışıyor olmaları 

gerekmektedir. Böyle bir mesajlaşma sürecinde taraflardan herhangibirin çalışmaması, aradaki 

bağlantının kopması gibi nedenlerden dolayı tüm iletişimin aksamasıda muhtemeldir. Bazı gerçek 

hayat senaryolarında, sistemin tarafları olanistemci(Client), sunucu(Server), 

ağ(Network) bileşenlerinin çökmesi durumlarında dahi işlevselliğin devam edebilmesi istenebilir. 

Bunun dışında, çalışan sistemin içerisindeki bileşenlerin sürekli bir bağlantıda olmadığı durumlarda 

bu tip iletişimleri zorlaştırmaktadır. Bir başka deyişle ağa sürekli olarak bağlanamayan 

ama offline olarak çalışabilen istemcilerin bu tip bir mesajlaşma sisteminin parçası olması 
istendiğinde senkronizasyon güçlükleri ortaya çıkmaktadır. 

Ne varki mesajlaşmaların kuyruk(Queue) modeline göre taşındığı bir sistemde yukarıda bahsedilen 

iletişim sorunlarının yaşanmaması sağlanabilir. Nitekim mesaj kuyruğu(Message 

Queue) sisteminin geliştirilme amacıda aslında budur. Bu sistem temelde Windows tabanlı 

bilgisayarlar arasında kuyruk sistemine dayalı bir mesaj alışverişinin tesis edilmesini sağlamaktadır. 

Bu iletişimde istemci(Client), servis(Service) ve ağ(Network) arasında bir izolasyon 

sağlanmaktadır. Bu izolasyon sayesinde istemci, servis yada ağ çökse, hata üretse dahi 

fonksiyonelliklerini devam ettirebileceklerdir. Kuyruk temelli iletişimde güvenilir(Reliable) bir 

iletişim ortamı tesis edilmekte olup transaction kullanılabilmekte, kuyruğa atılan mesajlar fiziki 

yada değişken(Volatile) olarak saklanabilmektedir. Kuyruk temelli mesajlaşmanın en bilinen 
uyarlaması MicroSoft Message Queue bileşenidir(Component). 

MicroSoft Message Queue(MSMQ), Windows NT sürümünden beri gelen bir bileşendir. NT 

işletim sistemi için 1.0 versiyonu duyrulan MSMQ bileşeninin çok kısa tarihçesi aşağıdaki tabloda 
olduğu gibidir. 

MSMQ  

Versiyonu 

Desteklenen  

İşletim 

Sistemi(Sistemleri) 
Özellikler 

1.0 Windows NT Varsayılan özellikler... 

2.0 Windows 2000  Public mesaj kuyruklarının Active 

Directorydestekli olarak saklanması 
 128 bitlik şifreleme desteği 
 Dijital imza desteği 
 Tam COM desteği 

3.0 * Windows XP 

Windows Server 2003 
 HTTP , SOAP desteği ile internet üzerinden 

mesajlaşabilme 
 IIS için MSMQ desteği 
 Mesajların Çoklu 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/MTOMKullanimi.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Dönüştürülebilmesi(MultiCasting) 

4.0 ** Vista 

Longhorn Server 
 Alt kuyruk desteği(Subqueue) 
 Zehirli mesajların ele alınması(Posion Message 

Handling) 
 Uzak kuyruklardan transaction bazlı mesaj alma 

desteği(Transactional Remote Receive) 

* http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/whatsnew.mspx 

** http://windowssdk.msdn.microsoft.com/en-us/library/ms701784.aspx 

Ayrıca 1999 yılında MSMQ' nun mobil cihazlar için olan desteğide Windows CE 3.0 işletim sistemi 

ile birlikte başlamıştır. 

MSMQ Windows tabanlı bir bileşendir. Ancak farklı bilgisayarlar ilede haberleşme olanağı 

mevcuttur. MSMQ' nun görevi aynen diğer iletişim sistemlerinde olduğu gibi farklı bilgisayarlar 

arasında mesajlaşmayı sağlayabilmektir. Bu mesajlaşmadaki tek fark, tarafların aynı anda çalışıyor 

olma zorunluluklarının bulunmayışıdır. Hatta söz konusu taraflarda çalışan uygulamalar bir 

ağa(Network) bağlı olmak zorundada değildirler. Böyle bir durumda ortaya çıkan soru iletilmek 

istenen mesajların karşı taraf kapalı iken nasıl ulaştırılacağıdır? MSMQ bileşenleri, mesajları, karşı 

taraf hazır oluncaya kadar bir depoda saklamaktadır. Bu deponun tutuluş yeri varsayılan olarak 

fiziki bir ortamdır. Ancak istenirse performası arttırmak adına geçici bir ortamda da saklanabilirler. 

Ne varki Volatile olarak adlandırılan bu mesajlar sistemlerin çökmesi (MSMQ bileşeninin yüklü 

olduğu bilgisayarın örneğin yeniden başlatılması-restart) halinde kaybolacaktır. Oysaki fiziki 

saklanan mesajlar korunmaya devam edecektir. Buda MSMQ' nun mesajlar için uzun süreli bir 
saklama ortamı kullanabildiği anlamına gelmektedir(Durable). 

MSMQ bileşenlerine .NET ortamı içerisinde System.Messaging isim 

alanında(Namespace) bulunan tipler yardımıyla erişilebilmektedir. Bu sebepten programatik 

olarak C#, VB.Net ve diğer .NET destekli diller yardımıyla kuyruklara bakılması, mesaj eklenmesi 

ve daha gelişmiş yönetsel işlemlerin yapılması mümkündür. Diğer taraftan MSMQ' nun C/C++ ile 

yazılmış olan ve COM tabanlı ortamlarda kullanılabilen bir API'side mevcuttur. 

Elbette WCF içerisinde MSMQ için hazır olan bazı bağlayıcı tipler(Binding 
Types) kullanılmaktadır. 

MSMQ sonuç itibariyle taraflar arasında mesaj taşıdığından mesajların boyutlarıda performans 

açısından önemlidir. Varsayılan olarak minimum mesaj büyüklüğü 150byte' tır. Bu mesaj 

içerisinde, imza(Signature), kaynak ve hedef bilgisayar ID' leri, hedef kuyruğun adı(Target 

Queue Name), mesaj özellikleri yer alır. Ancak transaction kullanılıyorsa 

yada doğrulama(authentication) ve şifreleme(encryption) söz konusuysa bu boyutun artması 

muhtemeldir. Örneğin dahili bir sertifika kullanımında mesaj boyutu 400 bytekadar artmaktadır. 

Harici sertifika(Certificate) kullanımında en az 1 kb' lık bir mesaj boyutu oluşmaktadır. Bunların 

dışında HTTP veya MultiCast kullanımı söz konusu iseSOAP formatlamadan dolayı mesajın 

sadece başlık kısmı(Message Header) 1 kb boyutunda olacaktır. Çok doğal olarak mesaj 

boyutlarındaki bu artışlar iletişim hızını olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla en uygun 

senaryoları(Best Practices) ele almak gerekir. (Bölümün sonunda bu konuya kısaca 
değinilecektir.) 

Peki MSMQ kullanmak için gerekli senaryolar neler olabilir? Aslında kuyruk tabanlı iletişim, güvenilir 

ağ ortamlarının söz konusu olmadığı, ağ ortamına(Network) arada sırada bağlanabilen 

uygulamaların haberleşmesi gerektiği durumlarda sıklıkla ele alınmaktadır. Örneğin bir servis 

uygulaması tarafından, gün içinde offline ortamlardan gelen siparişlerin gün sonunda toplu olarak 

işlendiği bir senaryo göz önüne alınabilir. Aşağıdaki şekilde buna benzer bir senaryo incelenmeye 
çalışılmaktadır. 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/whatsnew.mspx
http://windowssdk.msdn.microsoft.com/en-us/library/ms701784.aspx


www.bsenyurt.com Page 692 
 

 

Senaryoda, zaman zaman offline duruma düşebilecek olan istemciler söz konusudur. Bu istemciler 

üzerinden gelen siparişler bir sunucuda toplanmaktadır. Siparişleri işleyen sunucu tahsilatlar için 

başka bir sunucuyu kullanmaktadır. Burada söz konusu siparişleri işleyen servis ile, tahsilatın 

yapıldığı sunucu ve PDA cihazında kullanılan uygulamaların sürekli bir bağlantıda olmadığı göz 

önüne alınmaktadır. Böyle bir durumda bir siparişin işlenmesi zaman alabilir. Ayrıca bu bekleme 

sürelerinin siparişleri işleyen uygulamayı etkilemesi istenmez. Yani, bekleyen siparişlerin gecikmeli 

olarakta olsa işlenebildiği ve yeni gelen siparişlerinde toplanabildiği bir ortamın hazırlanması 

gerekmektedir. Böylece PDA satıcılar siparişleri offline olarak toplayabilir ve daha sonra işlenmek 

üzere(servis ile bağlantı tekrardan sağlandıktan sonra) servise gönderebilir. Ayrıca web üzerinden 

gelen siparişlerin işleme alındığı bilgisi anında kullanıcılara gösterilebilir(Laptop ile ifade edilen 

kullanıcılar). Bu tip senaryolar genişletilebilir. Ancak uygun vakalar çoğunlukla offline çalışma 

ihtiyacı olan, güvenilir bir ağ ortamında bulunamayan veya bir ağa hiç bağlı olmayan 
bilgisayarların, asenkron olarak haberleşmesi gereken durumlardır. 

 

Burada çok önemli bir nokta vardır. MSMQ gibi kuyruk tabanlı iletişimi benimsiyen 

sistemler asenkron(asynchronous) olarak çalışmaktadır. MSMQ bu 

anlamda,güvenilir(Reliable) ortam oluşturabilen, Transaction desteği 

sağlayan, bağlantısız(Disconnected) çalışmaya olanak tanıyan, sürekli 

depolama(Durable)desteği veren mükemmel bir asenkron(Asynchronous) iletişim 

ortamı sağlamaktadır. 

MSMQ bileşenlerinin kullanıldığı uygulamalar herhangibir Windows programı olabilir. Bu nedenle 

bir Windows uygulamasından(Windows Application), Windows Servisinden(Windows Service), 

akıllı istemciden(Smart Client), web sitesinden MSMQ kullanılabilir. Bu noktada MSMQ ile ilgili 

önemli sorunlardan birisi gündeme gelmektedir. Örnek bir windows işletim sistemi tabanlı 

uygulama, MSMQ kullanarak, kuyruk tabanlı başka bir sistem ile nasıl haberleşebilir? Söz gelimi 

kuyruk tabanlı iletişimi kullanan IBM MQSeries ile bir MSMQ istemcisi nasıl haberleşebilir? 
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MSMQ istemcileri yabancı bilgisayarlar(Foreign Computers) ile Connector adı verilen 

uygulamalar aracılığıyla haberleşebilirler. Connector uygulamaları aslında bir MSMQ sunucusunda 

çalışır ve yabancı bilgisayarların MSMQ istemciler ile olan haberleşmelerinde aracılık yapar. Bu 

aracılıkta transaction desteği olan veya olmayan kanallar söz konusudur. IBM MQSeries ile 

iletişimi sağlayan Connector uygulama Microsoft MSMQ-MQSeries Bridge programıdır. Tabi 
farklı kuyruk tabanlı sistemler için farklı Connector uygulamaları mevcuttur. 

 

MSMQ' nun yazının hazrılandığı tarih itibariyle 4.0 versiyonu bulunmaktadır. Bu versiyon 

ile gelen bazı belirgin özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. 4.0 versiyonu alt 

kuyruklar(SubQueue), zehirli mesajların ele alınması(Poison Message Handling), 

transaction bazlı uzak kuyruk desteği(Transactional Remote Receive) şeklinde 3 

önemli yenilik içermektedir. 

SubQueues(Alt Kuyruklar): Mesajların ek fiziki kuyruklar oluşturmadan mantıksal 

olarak çeşitli kriterlere göre alt gruplara ayrılabilmesi desteğidir. 

Zehirli Mesajların Ele Alınmas(Poison Message Handling): Zehirli mesajlar, bir 

kuyrukta arkadan gelen mesajları engelleyen niteliktedir. Bir uygulama kuyruktan bir 

mesajı okuyup işlemek isterken, mesajdaki hata nedeni ile bu işlemi yapamadığı 

durumlarda, (eğer süreç bir transaction içerisindeyse) Abort işlemini gerçekleştirip 

mesajı tekrardan kuyruğa döndürecektir. Bu mesaj daha sonradan tekrardan işlenmek 

amacıyla uygulama tarafından yeniden okunacak ama hatası nedeni ile yine kuyruğa geri 

döndürülecektir. Bu durumda transaction' ın sürekli olarak abort edildiği ve mesajın 

kuyruğa gönderildiği sonsuz bir döngü oluşacaktır. Bu döngüye neden olan mesaj bir süre 

sonra tekrardan deneme sayısınında aşılması sebebiyle arkadan gelen mesajlarında 

işlenmesini engelleyecektir. İşte MSMQ 4.0 versiyonu ile birlikte bu tip mesajların daha 

güçlü bir şekilde ele alınması ve sorunun önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Bunun 

içinde Retry Queue(yeniden deneme kuyruğu) adı verilen kuyruklar kullanılmaktadır. 
(WCF içerisindeki bağlayıcı tipler buna destek veren özellikler(Properties) içermektedirler) 

Transaction bazlı uzak kuyruk desteği(Transactional Remote Receive): Tek bir 

mesaj kuyruğunun işleri aldığı bir durumda, başka bilgisayarlardaki uygulamalarında bu 

işleri değerlendirdiği düşünülsün. Uygulamardan biri sıradaki bir işi işleyemez ise bu işin 

sonradan değerlendirilmek üzere tekrardan kuyruğa gönderilmesi tercih edilir. Bu tip bir 

süreç için transaction desteği gerekmektedir. Ayrıca istemci bilgisayarların ve 

kuyruğun ağ(Network) üzerinden DTC(Distributed Transaction 

Coordinator) erişiminede izin vermesi şarttır. 

MSMQ, WCF içerisinde de doğrudan desteklenmektedir. Üstelik WCF' in sağladığı 

birleştirilmiş(Unified) model sayesinde, geliştiriciler MSMQ' nun karmaşık alt yapısından 

uzaklaşmaktadır. Basit anlamda WCF üzerinden MSMQ konseptine bakıldığında aşağıdaki durum 
söz konusudur. 
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Burada istemci ve servis uygulamaları ortak bir kuyruğu kullanarak iletişim sağlamaktadır. Kuyruk 

içerisinde yer alan mesajlar fiziki bir ortamda sakalanbilmektedir. Microsoft Managament 

Console kullanıldığı takdirde kuyruktaki mesajların tutulacağı yer genellikle aşağıdaki şekildende 
görüldüğü gibi Windows\System32\msmq\Storage klasörüdür. 
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Diğer taraftan gerçek bir dağıtık mimari vakasında mesaj kuyrukları çoğunlukla istemci ve servis 

uygulamaları için ayrı ayrı tutulurlar. Bu durum aşağıdaki şekilde olduğu gibi ifade edilebilir. 

 

Bu senaryoda istemci ve servis uygulamaları kendi ortamlarındaki kuyruk yöneticileri(Queue 

Manager) yardımıyla haberleşmektedir. Kuyruk yöneticileri mesajları kuyruğa atmak veya 

kuyruktan okumak için gerekli yönetsel işlemleri üstlenmektedir. İstemci uygulamalar, servis 

uygulamasına göndermek istedikleri mesajları kuyruk yöneticisine iletirler. Kuyruk yöneticisi bu 

mesajları taşıma kuyruğuna(Transport Queue) aktarır. Karşı taraf hazır olduğundada servis 

uygulamasındaki kuyruk yöneticisine gönderilir. Servis tarafındaki kuyruk yöneticisi gelen mesajı 

alarak hedef kuyruğa(Target Queue) atar. Sonrasında ise servis tarafındaki kuyruk yöneticisi, 

hedef kuyruğa kabul ettiği mesajı işlenmek üzere servis uygulamasına yönlendirir. Burada iletişim, 
güvenilir bir ortamda gerçekleştirilir. 

WCF(Windows Communication Foundation) tarafında MSMQ desteği için iki farklı bağlayıcı 

tip(Binding Type) kullanılmaktadır. 

Bunlar netMsmqBinding vemsmqIntegrationBinding tipleridir. netMsmqBinding iki WCF End 

Point arasında MSMQ tabanllı bir iletişimi sağlamak amacıyla kullanılır. msmqIntegrationBinding 

tipi ise bir WCF End Point ve C, C++, COM veya System.Messaging API' si yardımıyla 

geliştirimiş bir MSMQ destekli uygulama arasında iletişimin sağlanması için kullanılmaktadır. Yanlız 

bu tip kullanılırken önemli bir kısıt vardır. Bu kısıta göre operasyon sözleşmesi(Operation 

Contract) tanımlanırken MsmqMessage tipinden tek parametre alan bir metod söz konusu 
olabilir. Bunun tek sebebi WCF dışında olan bir ortam ile ortak haberleşebilmeyi sağlamaktır. 

 

WCF tabanlı MSMQ(MicroSoft Message Queue) uygulamlarında servis tarafında 

tanımlanan operasyonların tek yönlü(OneWay) olacak şekilde tanımlanmaları 

gerekmektedir. Bunun sebepi MSMQ' nun normal şartlarda tek yönlü iletişimi(One-

Way Transport) kullanıyor olmasıdır. 
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Artık bir örnek üzerinden hareket edilerek WCF içerisinde MSMQ' nun nasıl kullanılabileceğine 

bakılabilir. Öncelikli olarak servis sözleşmesi(Service Contract) ve uygulayıcı sınıfın yer 

aldığı WCF Servis Kütüphanesinin(WCF Service Libraray) örnek olarak aşağıdaki gibi 
tasarlandığı göz önüne alınsın. 

 

Servis Sözleşmesi; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace SiparisKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Name="Siparis 

Servisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/SiparisServisi")] 

    public interface ISiparisYonetici 

    { 

        [OperationContract(IsOneWay=true)] 

        void SiparisEt(int urunNo, int miktar); 

    } 

} 

Servis sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi OperationContract isimli nitelikle(Attribute) kullanılan IsOneWay özelliğine true değeri 

atanmasıdır. Daha önceden de bahsedildiği gibi MSMQ tipinde haberleşmelerde mesajların tek 

yönlü çalışması söz konusudur. Bu doğal olarak mesajın gönderildikten sonra işlenip 

işlenmediğinden haberdar olunamaması anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla mimari gereği 
operasyonun tek yönlü(One Way) olacağı belirtilmelidir. 

Uygulayıcı Sınıf; 

using System; 

using System.Threading; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace SiparisKutuphanesi 
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{ 

    public class SiparisYonetici:ISiparisYonetici 

    { 

        #region ISiparisYonetici Members 

 

        public void SiparisEt(int urunNo, int miktar) 

        { 

            Thread.Sleep(7000); 

            // Sipariş ile ilgili işlemler 

        } 

         

        #endregion 

    } 

} 

Uygulayıcı sınıf içerisinde sembolik olarak SiparisEt isimli bir metod bulunmaktadır. Bu metodun 

herhangibir işlevi yoktur. Sadece MSMQ senaryosunu tamamlayıcı bir öğedir. Diğer taraftan kuyruk 

oluşumlarını daha kolay izleyebilmek ve asenkron çalışmayı daha kolay takip edebilmek adına 
metod içerisinde bilinçli olaraktan, çalışan Thread' in 7 saniye süreyle uyutulması sağlanmaktadır. 

Servis uygulaması basit bir Console uygulaması olarak tasarlanabilir. Nitekim burada önemli olan 

noktalar konfigurasyon dosyası içerisinde yapılan değişikliklerdir. Servis uygulamasına ait 

konfigurasyon dosyasının içeriği ve kaynak kodları aşağıdaki gibidir. (Servis uygulamasında, WCF 

Servis Kütüphanesi ve System.ServiceModel.dll assembly' larının referanslarının eklenmemesi 
unutulmamalıdır.) 

Servis tarafı konfigurasyon dosyası; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <netMsmqBinding> 

                <binding name="SiparisServisiBindingConfig" receiveTimeout="00:10:00" 

deadLetterQueue="System" durable="true" exactlyOnce="true" maxRetryCycles="2" 

receiveErrorHandling="Fault" receiveRetryCount="5" retryCycleDelay="00:30:00"> 

                    <security mode="None" /> 

                </binding> 

            </netMsmqBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

            <service name="SiparisKutuphanesi.SiparisYonetici"> 

                <endpoint address="net.msmq://localhost/private/SiparisKuyrugu" binding="

netMsmqBinding" bindingConfiguration="SiparisServisiBindingConfig" 

name="SiparisServisiEndPoint" contract="SiparisKutuphanesi.ISiparisYonetici" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Konfigurasyon dosyasının içeriği Microsoft Service Configuration Editor yardımıyla da 

oluşturulabilir. Bu yol izlenirse eğer, daha önceden değinilen TCP, HTTP, Named-Pipes, Peer To 

Peer gibi bağlantılardan farklı olarak bağlayıcı tip seçilirken aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu 
gibi MSMQ seçilmelidir. 
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Yapılan bu seçimin ardından editor, istemcilerin MSMQ yada WCF tabanlı bir uygulama olup 

olmadığı sorulacaktır. Daha öncedende belirtildiği gibi, WCF End Point' leri arasında yada bir WCF 

End Point ile bir MSMQ uygulaması arasında mesaj kuyruğu tabanlı iletişim sağlanabilmektedir. Bu 

seçime göre kullanılacak olan bağlayıcı tip(Binding Type)belirlenmektedir. 

Örnekte netMsmqBinding ele alınmıştır. Bir başka deyişle WCF istemcileri ile MSMQ üzerinden 
konuşacak bir servis tasarlanmaktadır. 
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Bu seçimin ardından adres bilgisinin girilmesi gerekir. MSMQ kullanıldığı için söz konusu adres 

aslında yerel makinedeki fiziki bir adresi işaret etmelidir. Burada örnek olarak aşağıdaki ekran 

görüntüsünde yer alan adres tanımı kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, yerel makinede yer alan 
özel SiparisKuyrugu isimli kuyruk(Queue) adres olarak ele alınmaktadır. 

 

 

Burada üzerinde durulması gereken noktalardan biriside şudur. SiparisKuyrugu 

isimli private kuyruk nasıl oluşturulmuştur? Bunun için sistemde MSMQ' nun kurulu 

olması elbette şarttır. MSMQ' nun kurulması halinde örneğin Vista işletim sistemi 

üzerinde Microsoft Management Console açılarak Meesage Queuing klasörüne 

gidilir. Ardından menüden New->Private Queue seçenği işaretlenir. 
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Bu işlemin ardından, New Private Queue öğesinden yararlanarak kuyruğun adı girilir. 

Örnek uygulamada ExactlyOnce özelliğine true değeri atanmıştır. Bu, mesajların yanlız 

bir tane gitmesini ve alınmasını sağlamaktadır. Yani tekrar eden mesajların önüne 

geçilmektedir. Ancak bunun için MSMQ' nun transactional destekli oluşturulması 
gerekir. Bu nedenle Transactional seçeneği işaretlenmelidir. 

 

Sonuç olarak işlemler tamamlandığında, ilk haliyle aşağıdaki gibi bir sonuç ortaya 

çıkacaktır. (Servis uygulaması çalıştırıldıktan sonra burada retry isimli bir alt klasör daha 
oluşturulduğu görülebilir.) 

 

Burada private' ın özel bir anlamı vardır. Bu tanımlamaya göre mesaj kuyruğunun, servis 

uygulamasının çalıştığı yerel makinede saklanacağı belirtilmektedir. AncakWindows Domain' e 

dahil edilmiş bir kuyruk tanımlaması public olarak yapılarak başka bilgisayarlarında aynı kuyruğu 

kullanmaları sağlanabilir. Bu özellikle ağa çıkarak hedef kuyruk ile doğrudan konuşamayan alt 

yapılarda işe yarayabilir. Nitekim böylece ağa çıkamayan istemciler aslında public lokasyonda duran 
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bir kuyruğa mesajlarını gönderirler. Bu kuyruğun bulunduğu makinede kuyruktaki mesajları hedef 

servise yönlendirir. 

Konfigurasyon içerisinde kullanılan bazı önemli ayarlar bulunmaktadır. Bu özelliklerin kısa 
açıklamaları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Özellik Açıklama 

Durable true veya false değerini alabilir. True olması halinde mesajların 

fiziki diskte saklanacağı belirtilir. Bu I/O işlemlerinin yoğun 

şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla sistemin en iyi 

performansının elde edilmesinde genellikle false olarak ayarlanır. 

Ne varki false değer verilmesi halinde mesajlar Volatile olarak 

tutulurlar. Bir başka deyişle makine kapatılıp açıldığında Volatile 

mesajlara ulaşılamaz. 

ExactlyOnce true veya false değer alabilir. True olması halinde sistemde 

hareket eden mesajların tekrar edilmeyeceği garanti altına alınır. 

Bir başka deyişle mesajlar kaybolmaz veya yanlışlıklada olsa iki 

kere gönderilmez. Bu özelliğin true olmasının bir şartıda kuyruğun 

transactional olarak tanımlanma zorunluluğudur. 

Security kısmından 

Mode 
MSMQ normalde iletişim(Transport Level) ve mesaj(Message 

Level) seviyesinde güvenlik kullanımına izin verir. Ancak 

kendisine ait bir iletişim güvenliği söz konusu 

olduğundanSSL kullanılmasını gerektirmez. Mesaj seviyesinde 

güvenlik ayarları yapıldığında tek şart vardır o da sertifika 

desteğinin MSMQ için sağlanmış olması gerekmektedir. 

ReceiveRetryCount Kuyruktan uygulamaya doğru bir mesajın ulaştırılması için 

maksimum deneme sayısını belirtir. Varsayılan değeri 5 tir. 

MaxRetryCycles Bir mesaj uygulama kuyruğundan retry alt 

kuyruğuna(SubQueue) transfer 

edildiğinde,RetryCycleDelay süresinden sonra uygulama 

kuyruğunda işlenmek üzere tekrardan gönderdilir. Buradaki 

tekrar sayısı MaxRertyCycle ile belirlenir. Varsayılan değeri 2 

dir. 

RetryCycleDelay RetryCycle' lar arasındaki süredir. Varsayılan 

olarak 30dakikadır. Bir başka 

deyişle retry alt kuyruğundanuygulama kuyruğuna ne kadar 

sürede bir gönderilme denemesi yapılacağı belirtilir. 

ReceiveErrorHandling Maksimum ulaştırma sayısı aşılıp hata oluşması halinde nasıl bir 

etki olacağı belirtilir. Varsayılan olarak bu 

değer Fault şeklindedir. Yani uygulamaya bir istisna mesajı 

fırlatılacaktır. Diğer değerleri ise Drop, Reject ve Move' dur. 

Vakaya göre uygun olan değerin seçilmesi gerekmektedir. 

(Burada söz konusu olan ReceiveRetryCount, MaxRetryCycles, RetryCycleDelay, 

ReceiveErrorHandling özellikleri zehirli mesajların ele alınması-Poison Message 

Handling için önemlidir) 

Servis tarafı uygulama kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 
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using SiparisKutuphanesi; 

 

namespace Servis 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(SiparisYonetici)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine(host.State.ToString()); 

            Console.WriteLine("Kapatmak için bir tuşa basınız."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Artık istemci tarafı programlanmaya başlanabilir. İstemci uygulamada basit 

bir Console uygulaması olarak tasarlanabilir. İstemci için gerekli Proxy sınıfının üretimi 
içinSvcUtil.exe aracından aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi faydalanmak gerekmektedir. 

 

Bu işlemin ardından istemci uygulamanın kodları ve konfigurasyon içeriği aşağıdaki gibi 

düzenlenmelidir. 

İstemci tarafı konfigurasyon dosyası; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 
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            <netMsmqBinding> 

                <binding name="SiparisIstemciBindingConfig" receiveTimeout="00:10:00" 

maxRetryCycles="2" receiveErrorHandling="Fault" receiveRetryCount="5" 

retryCycleDelay="00:30:00"> 

                    <security mode="None" /> 

                </binding> 

            </netMsmqBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="net.msmq://localhost/private/SiparisKuyrugu" binding="net

MsmqBinding" 

bindingConfiguration="SiparisIstemciBindingConfig" contract="SiparisServisi"name="SiparisIst

emciEndPoint"> 

            </endpoint> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci tarafı kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SiparisServisiClient client = new SiparisServisiClient("SiparisIstemciEndPoint"); 

            Console.WriteLine("Başlamak için bir tuşa basınız..."); 

            client.SiparisEt(1, 100); 

            client.SiparisEt(2, 100); 

            Console.WriteLine("Kapatmak için bir tuşa basınız..."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Gelelim test aşamasına. İlk olarak istemci uygulamanın çalıştırıldığı varsayılsın. Bu noktada servisin 

çalışmadığı düşünülebilir. Bu durumda uygulamadaki fonksiyonellikler çalışacak ve metod 

çağrılarına ait mesajlar kuyruğa yazılacaktır. Bu mesajlar Microsoft Management 
Console yardımıyla SiparisKuyrugu isimli kuyruktan aşağıdaki gibi görülebilir. 
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Görüldüğü gibi iki metod çağrısı sonrası oluşan mesajlar SiparisKuyrugu isimli kuyruğa atılmıştır. 

Bunların içeriklerinede bakılabilir. Bu içerikte tahmin edileceği gibi, mesajın hedef(Target) ve 

kaynak(Source) alıcıları, mesaj içeriği gibi bilgiler yer almaktadır. Bu noktadan sonra servis 

uygulaması tekrardan çalıştırılırsa kuyruktaki mesajların toplandığı ve işletildiği tespit edilebilir. 

Nitekim servis uygulaması çalıştırıldıktan sonra SiparisKuyrugu altında başka bir mesaj 
görünmeyecektir. 
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Buraya kadar anlatılanlar ile WCF mimarisinde basit olarak MSMQ bazlı uygulamaların nasıl 

geliştirilebileceği incelenmeye çalışılmıştır. MSMQ' nunda bazı dezavantajları elbetteki vardır. 

Herşeyden önce tek yönlü bir iletişimin olması, diğer iletişim tekniklerine göre daha yavaş 
çalışması(özellikle kuyruğun fiziki olarak tutulması nedeni ile) bu dezavantajlar arasında sayılabilir. 

 

MSMQ kullanılacağı yerlerde en iyi senaryoları elde edebilmek için bazı kriterlere dikkat 

etmek gerekebilir. Söz gelimi hızlı ve yüksek performanslı bir mesajlaşma(Fast-

Best Effort Queued Messaging) için transaction bazlı olmayan(Non-

Transactional) kuyruklar tercih edilmeli ve buna göre ExactlyOnce özelliği 

ileDurable özelliklerinin değeri false yapılmalıdır. 

Güvenilir olarak noktadan noktaya bir mesajlaşma söz konusu ise(Reliable End-To-

End Queued Messaging), dört alternatif vardır. BasicTransfer, Transactional 

Based,Dead-Letter Based ve Poison Message Based. Bu alternatiflerden hangisinin 
kullanılacağına göre yine konfigurasyon elemanlarında bazı değişiklikler yapılmalıdır. 

WCF tabanlı olmayan uygulamalar ile haberleşebilmek 

için msmqIntegrationBinding tipinin kullanmak gerekmektedir. Buda 
servisin interoperability desteği olmasını sağlamaktadır. 

Bu tip en iyi çözümler için http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/ms731093.aspx adresinden bilgi alınabilir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde özet 

olarak MSMQ teknolojisini WCF içerisinde ele aldık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Replay Attack Etkisini Hafifletmek ( 

07.11.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

WCF(Windows Communication Foundation) ile ilgili bir önceki makalemizde, istemci ve servis 

arasında güvenilir oturumların(Reliable Session) nasıl açılabileceğinden bahsetmiştik. 

Güvenilir oturumların yararlarından biriside, olası cevaplama saldırılarının(Replay 

Attacks) önüne geçmektir. Bilindiği üzere cevaplama saldırılarında, istemci ve servis arasında 

hareket eden mesajların yakalanarak bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi gibi problemler söz 

konusu olmaktadır. Üstelik değişikliğe uğratılan mesajların zaman içerisinde her hangibir anda, 
orjinal servis kaynağına yada farklı bir yöne doğru defalarca gönderilmeleride söz konusudur. 

Güvenilir oturumlarda, mesajların tekrar etmesini önlemek adına WS-

ReliableMessaging şartnamelerine uygun şekilde hareket edilir. Buna göre mesajların benzersiz 

bir id ile işaretlenmesi ve sıralarının belirlenmesi için numaralandırılması söz konusudur. Ne yazıkki 

güvenilir bir oturum cevaplama saldırılarını tek başına karşılamakta yeterli olmayabilir. Aslında 

bunun için geçerli ve yeterli bir senaryo vardır. Aşağıdaki şekil cevaplama saldırılarına ait bir vakayı 

ifade etmektedir. 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms731093.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms731093.aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/MSMQKullanimi.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu senaryoda istemci ve servis arasında hareket etmekte olan 7 adet mesaj olduğu 

varsayılmaktadır. Güvenilir bir oturum sağlandığı düşünülecek olursa, istemcinin servis tarafına 

göndereceği her mesajda bir sıra numarası olacağı söz konusudur. Ne varki senaryoya göre 3 

numaralı mesaj hacker tarafından yakalanır. Sonrasında ise mesajın içeriği ve numarası 6 olarak 

değiştirilerek servis tarafına gönderilir. Bilindiği gibi güvenilir oturumlarda, servise gelen mesajların 

farklı zamanlarda ulaşma ihtimali göz önüne alınarak, bu mesajların istemciden gönderildikleri 

sırada alınmaları için buffer(tampon) sistemi kullanılır. İlerleyen zaman aralığında istemci gerçek 

6 numaralı mesajı servis tarafında gönderir. Oysaki 6 numaralı mesaj zaten servis için açılan buffer 

içerisinde durmaktadır. Dolayısıyla asıl 6 numaralı mesaj servis tarafından geri çevrilerek 

işlenmeyecektir. İşte bu durum güvenilir oturumların cevaplama saldırıları için tek başına yeterli bir 
çözüm olmayışının ispatıdır. 

Çözümsel bir yaklaşım olarak mesaj seviyesinde(Message Level) veya iletişim 

seviyesinde(Transport Level) güvenlik göz önüne alınabilir. Ancak bunlarda tek başlarına yeterli 

değildir. Mesaj seviyesinde güvenlikte, istemci ve servis arasındaki mesaj bilgileri şifrelenmektedir. 

Ne varki mesaj seviyesinde güvenlik uyarlamaları, çoğunlukla mesaj gövdesindeki içeriğin 

şifrelenmesi ile ilgilenir. Bu sebepten mesajın başlık(Header) kısmı yinede hacker' lar tarafından 

yakalanabilir ve sıra numaraları bozulabilir. Peki iletişim seviyesinde güvenlik uyarlamalarında 

durum nedir? Bu seviyede güvenlik oldukça güçlü bir çözümdür. Ancak iletişim seviyesinde 

güvenlik uyarlamaları, noktadan-noktaya çalışırlar. Bu konu için şöyle bir örnek düşünülebilir; bir 

servisin mesajını gönderdiği hedefte başka bir servis olabilir. Mesajı alan servisin, mesajların 

içeriğine sınırsız erişim yetkisi vardır. Eğer merkez servis aldığı mesajı başka bir servisede 
gönderiyorsa mesajı bozmadığından emin olmak gerekmektedir. 

Bu ana kadar yazılıp çizilenler söz konusu olduğunda, cevaplama saldırılarına karşı tam anlamıyla 

bir çözüm bulunamadığı düşünülebilir. Lakin, WCF içerisinde özel bir takım teknikler yardımıyla 

cevaplama saldırılarına karşı daha güçlü durulabilir. Tabi tüm bu tedbirsel teknikler güvenilir 
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oturumlar(Reliable Session) üzerine kurulmaktadır. Bu tedbirler aktifleştirildiğinde, WCF 

çalışma zamanı(Run-Time) her mesaj için aşağıdaki kriterlere uygun 
bir tanımlayıcı(Identifier) üretir. 

 Benzersiz(Unique) 
 Rastgele elde edilmiş(Random) 
 İşaretlenmiş(Signed) 
 Zaman Damgalı(TimeStamp) 

Bu değerlerden oluşan tanımlayıcılar(Identifiers) nonce olarak isimlendirilmektedir. Nonce' 

ların kullanıldığı bu korunma sisteminin çalışma şekline göre, servise gelen mesajların bozulup 

bozulmadıkları(Corrupt) bir dizi işlem ile anlaşılmaya çalışılır. Normalde servis tarafına gelen 

mesajların nonce değerleri tampona(buffer) alınır. Başka bir mesaj geldiğinde başlık bilgilerinden 

elde edilen nonce değerinin, tamponda olup olmadığına bakılır. Elde edilen nonce değerinin aynısı 

tamponda var ise gelen mesaj geri çevrilir. Elbette nonce değeri tamponda yoksa mesaj kabul 

edilir. Kabul edilen bu mesajın nonce değeri yine tampona eklenir. Nonce' ların kullanıldığı bu 

sistemi tesis edebilmek içinWCF içerisinde özel bağlayıcı tiplerin(Custom Binding 
Types) tanımlanması gerekmektedir. 

Windows Communication Foundation çalışma zamanı(WCF Run-Time) mesajların alınıp 

gönderilmesi sırasında kanal yığınlarını(Channel Stack) kullanır. Mesajlar normal şartlarda bir 

adrese doğru hareket ederler. Bu hareket TCP, HTTP gibi bir iletişim protokolü üzerinden 

aktarılırlar. Bu sebepten mesajın ulaştığı yerde bulunan WCF çalışma zamanı(WCF Run-time) 

karşılama için iletişim kanallarını(Transport Channels) kullanır. Bu kanal, servis tarafındaki 

host nesnesi açıldığı andan itibaren gelen mesajları dinlemektedir. Servis tarafında uygun iletişim 

kanalı tarafından alınan mesajlar, daha sonra kodlama kanallarına(Encoding 

Channels) yönlendirilir. Kodlama kanallarının görevi istemciden gelen mesajları çözümleyerek 

servis nesnesine iletmek ve servisin istemiceye göndereceği mesajlarıda kodlayarak iletişim 

kanalına(Transport Channel) iletmektir. Çok doğal olarak iletişim kanalından geçerek mesaj 

kanalına gelen bilginin Text veya Binary tabanlı olma durumu (hatta WS şartnamelerine 

göre Microsoft Transmision Opitimision Mechanism'a uygun bir biçimde olması) söz 
konusudur. Aşağıdaki şekil temel olarak söz konusu kanallar arasındaki iletişimi ifade etmektedir. 

 

Servis tarafı göz önüne alındığında en azından iki kanalın var olması gerekmektedir. Dolayısıyla 

cevaplama saldırılarına karşı savunma yapılırken oluşturulacak olan özel kanal tipleri(Custom 

Binding Types) geliştirilirken bunlara dikkat edilmelidir. Diğer taraftan WCF içerisinde bu tip 
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bağlayıcı tipleri hazırlamak son derece kolaydır. Basit olarakService Configuration Editor bu 

amaçla kullanılabilir. Bu hazırlıklar yapılırken bağlayıcı tip içerisine katılan kanalların sırasıda 
önemlidir. 

Artık bir örnek üzerinden hareket edilerek devam edilebilir. Her zamanki gibi servis 

sözleşmesi(Service Contract) ve uyarlamasını içeren bir WCF Servis 

kütüphanesi tasarlayarak işe başlamak gerekir. Söz konusu servis sözleşmesi içerisinde basit 

olarak işlevselliği çok önemli olmayan iki metod yer almaktadır. Güvenilir oturum(Reliable 

Session) sağlanması adına bir oturum var olma gerekliğine uygun olacak şekilde tanım 
yapılmaktadır. Söz konusu servis kütüphanesi içerisinde tanımlı tipler aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

Servis sözleşmesi(Service Contract); 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace SiparisKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Name="Siparis Servisi", 

Namespace="http://www.bsenyurt.com/SiparisServisi", SessionMode= 

SessionMode.Required)] 

    public interface ISiparisYonetimi 

    { 

        [OperationContract(IsInitiating=true)] 

        void SiparisEkle(int siparisNo); 

        [OperationContract(IsInitiating=false,IsTerminating=true)] 

        void SiparisleriOnayla();  

    } 

} 

Sözleşme Uyarlaması; 

using System; 
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using System.ServiceModel; 

 

namespace SiparisKutuphanesi 

{ 

    [ServiceBehavior(InstanceContextMode= InstanceContextMode.PerSession)] 

    public class SiparisYonetimi:ISiparisYonetimi 

    { 

        #region ISiparisYonetimi Members 

 

        public void SiparisEkle(int siparisNo) 

        { 

            // Siparis ekleme adımı 

        } 

 

        public void SiparisleriOnayla() 

        { 

            // Siparis onaylama adımı 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Bu işlemin ardından servis ve istemci taraflarının tasarlanmasına geçilebilir. Olayın basit bir şekilde 

ele alınması için servis ve istemci tarafındaki programlar basit birer Consoleuygulaması olarak 

tasarlanabilir. Bu uygulamalarda belkide en önemli kısımlar konfigurasyon ayarlarıdır. Nitekim 

konfigurasyon tarafında özel bağlayıcı tip(Custom Binding Type)tanımlamaları yapılacaktır. 
Servis tarafındaki Console uygulamasının başlangıçtaki hali aşağıdaki gibidir. 

Servis uygulaması kod içeriği; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using SiparisKutuphanesi; 

 

namespace Servis 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(SiparisYonetimi)); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine(host.State.ToString()); 

            Console.WriteLine("Kapatmak için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine(); 

            if (host.State == CommunicationState.Opened) 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Servis tarafındaki konfigurasyon dosyasının ilk hali; 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="SiparisKutuphanesi.SiparisYonetimi"> 

                <endpoint 

address="net.tcp://localhost:4500/SiparisServisi.svc" binding="netTcpBinding" name="Siparis

ServisiEndPoint" contract="SiparisKutuphanesi.ISiparisYonetimi"/> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Başlangıçta servis tarafı netTcpBinding bağlayıcı tipini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak 

cevaplama saldırılarının önüne kesmek için burada özel bir bağlayıcı tip tasarlanacaktır. Şimdi adım 

adım bu işlemler gerçekleştirilecektir. İlk olarak, Service Configuration Editor üzerinden 
aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi New Binding Configuration bağlantısına tıklanır. 

 

Sonrasıdan açılan Create a New Binding kısmından customBinding seçilerek OK tuşuna basılır. 

Bu işlemin sonrasında oluşan duruma göre özel bağlayıcı tipin adı, aşağıdaki ekran görüntüsünde 
olduğu gibi SiparisServisiOzelBaglayici olarak değiştirilebilir. 
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İlk bakıldığında iletişim kanalı olarak httpTransport tipinin ve mesajlaşma kanalı 

olarakta textMessageEncoding' in kullanıldığı görülmektedir. Örnekte TCP protokolü üzerinden 

bir haberleşme hedeflendiği için httpTransport kanalı kaldırılmalıdır. Bu işlem için aynı 

ekranda, httpTransport seçili iken Remove tuşuna basılması yeterlidir.tcpTransport kanalının 
eklenmesi için aşağıdaki ekran görüntüsünde işaretlenen adımların sırasıyla yapılması yeterlidir. 
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Dikkat edilecek olursa Available Elements kısmında, özel bağlayıcı tip içerisinde kullanılabilecek 

pek çok kanal çeşidi bulunmaktadır. tcpTransport tahmin edileceği üzere bir iletişim kanalı olarak 

servise gelen mesajların TCP protokolü üzerinden alınmasını sağlamaktadır. Örnekte mesajlaşma 

kanalı olarak textMessageEncoding kullanılmaktadır. Bu nedenle oluşturulan özel bağlayıcı tip 

içerisinde gelen ilgili kanalın kaldırılmasına gerek yoktur. 

Sıradaki adımda güvenlik ile ilgili bir kanalın eklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

yine Add düğmesi ile(yada Add Binding Element Extension bağlantısı kullanılarak) açılan 
pencereden security elementi seçilmelidir. 
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security elementi içerisinde ise AuthenticationMode özelliğinin değeri aşağıdaki ekran 
görüntüsünde olduğu gibi SecureConversation olarak ayarlanır. 
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SecureConversation, Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards (OASIS - http://www.oasis-open.org/home/index.php) tarafından kabul edilmiş 

olan WS-SecureConversation şartnamelerine uygun olacak şekilde güvenli bir oturumun 
sağlanması garanti etmektedir. 

Özet olarak WS-SecureConversation, iki katılımcı arasındaki(örnek senaryoya göre istemci ve 

servis) mesajlaşmada ehliyet bilgilerinin tamamının gönderilmesini gerektirmeyecek bir ortam 

sağlamaktadır. Bunun sağlanabilmesi için oturumun en başında, istemci ve servis 

arasında ehliyet(Credential) bilgileri değiş tokuş edilir ve doğrulanır. Geri kalan mesajlaşmalarda 

başlangıçtaki ehliyet bilgilerinden türeyen güvenlik fişleri(security tokens) kullanılır. Bir başka 

deyişle oturum başında zaten taraflar ehliyet bilgileri ile birbirlerini doğruladıklarından, kalan 

mesajlaşmalarda aynı bilgiler tekrardan kontrol edilmez. Buda çok doğal olarak mesajlaşmanın 
daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

SecureConversation seçildikten sonra, yine security elementinde servis tarafına yönelik olacak 

şekilde bazı ayarları kontrol etmek gerekmektedir. İlk olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde 
görüldüğü gibi DetectReplays seçeneğinin true olması sağlanmalıdır ki varsayılan olarak böyledir. 

http://www.oasis-open.org/home/index.php
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Bu kısımda oldukça fazla sayıda ayar ve kafa karıştırıcı özellik yer almaktadır. Ancak en çok dikkat 

çekenlerden birisi ReplayCacheSize değeridir. Buraya atanan değer, tamponda tutulacak olan 

nonce' ların sayısıdır. Söz konusu değerin dışına taşılması durumunda, tamponda duran en eski 

nonce değeri atılacak ve yerine son gelen nonce değeri yazılacaktır. Ancak 

varsayılan 900000 değeri pek çok vaka için yeterli bir sayıdır. Bellek optimizasyonu adına bu 

değerin azaltılmasıda düşünülebilir. Fakat az öncede belirtildiği gibi, sayının dışına çıkılması 

halindeki durumlar göz önüne alınmalıdır. Nitekim eski nonce' ların silindiği ve yeni gelenlerin 

yazıldığı sıralarda sistem cevaplama saldırılarına(Replay Attack) karşı kısa sürelide olsa 

savunmasız kalabilir. Bu işlemlerin ardından elbetteki bağlayıcı tipin güvenilir bir 

oturum(Reliable Session) açabilmesi için, yine Add düğmesi ile açılan 
pencereden ReliableSession elementi seçilmelidir. 
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Artık özel bağlayıcı tip içerisinde kullanılacak olan tüm kanal ve özellikler belirlenmiştir. Son 

aşamada dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu kanalların uygulanış sırasıdır. Bir başka 

deyişle kanal yığını(Channel Stack) içerisindeki sıranın önemi vardır. Yukarıda geliştirilen örneğe 

göre sıra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olmalıdır. Buna göre reliableSession ile başlayan sıra 

security, textMessageEncoding(Mesajlaşma Kanalı) ve tcpTransport(iletişim kanalı) şeklinde devam 
etmelidir. Bu sırayı ayarlamak için Up ve Down başlıklı düğmeler kullanılabilir. 

 

Elbette oluşturulan bu özel bağlayıcı tipin(Custom Binding Type) kullanılabilmesi 

için endPoint ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten tek yapılması 

gerekenSiparisServisiEndPoint isimli endPoint seçili iken, Binding özelliğinin 
değerinin customBinding olarak işaretlenmesidir. 
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Bu işlem sırasında Binding değeri customBinding olarak 

seçildiğinde BindingConfiguration özelliğinin değeri otomatik 

olarak SiparisServisiOzelBaglayici olarak değişecektir. Servis tarafında yapılan bu ayarlardan 
sonra konfigurasyon dosyasının son hali aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <customBinding> 

                <binding name="SiparisServisiOzelBaglayici"> 

                    <reliableSession /> 

                    <security authenticationMode="SecureConversation"> 

                        <secureConversationBootstrap /> 

                    </security> 

                    <textMessageEncoding /> 

                    <tcpTransport /> 

                </binding> 

            </customBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

            <service name="SiparisKutuphanesi.SiparisYonetimi"> 

                <endpoint 

address="net.tcp://localhost:4500/SiparisServisi.svc" binding="customBinding" bindingConfig

uration="SiparisServisiOzelBaglayici" name="SiparisServisiEndPoint" 

contract="SiparisKutuphanesi.ISiparisYonetimi" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Çok doğal olarak burada yapılan konfigurasyon değişikliklerinin istemci tarafındaki uygulamada da 

yapılması gerekmektedir. Ama öncesinde istemci için gerekli proxy sınıfınınsvcutil aracı yardımıyla 

aşağıdaki gibi üretilmesi sağlanmalıdır. 
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Sonrasında ise bu proxy sınıfı Console tipinden tasarlanan istemci uygulamaya taşınarak kullanılır. 
İstemci uygulamanın kodları ve konfigurasyon dosyasının içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

İstemci uygulama kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Sipariş vermek için tuşa basın..."); 

            Console.ReadLine(); 

            SiparisServisiClient cli = new SiparisServisiClient("IstemciEndPoint"); 

            cli.SiparisEkle(1); 

            cli.SiparisEkle(4);  

            cli.SiparisleriOnayla(); 

            Console.WriteLine("İşlemler tamamlandı...Çıkmak için bir tuşa basınız"); 

            Console.ReadLine();  

        } 

    } 

} 

İstemci uygulama basit olarak servis üzerinden SiparisEkle ve SiparisleriOnayla metodlarını 

çağırmaktadır. 

İstemci tarafı konfigurasyon dosyası; 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <customBinding> 

                <binding name="SiparisIstemciOzelBaglayici"> 

                    <reliableSession /> 

                    <security authenticationMode="SecureConversation"> 

                        <secureConversationBootstrap /> 

                    </security> 

                    <textMessageEncoding /> 

                    <tcpTransport /> 

                </binding> 

            </customBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:4500/SiparisServisi.svc" 

binding="customBinding" bindingConfiguration="SiparisIstemciOzelBaglayici" 

contract="SiparisServisi"name="IstemciEndPoint"> 

            </endpoint> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci tarafındaki konfigurasyon dosyasının daha kolay üretilmesi amacıyla, istemci uygulamaya 

standard bir app.config dosyası eklendikten sonra Service Configuration Editor yardımıyla 

açılan pencerede Create a New Client sonrası açılan New Client Element Wizard bölümü 

kullanılabilir. Burada From service config seçili iken Config File kısmına servis uygulamasındaki 

konfigurasyon dosyasını işaret etmek yeterlidir. Yanlız burada proxy sınıfı kullanıldığı 

için sözleşme arayüzü(Contract Interface) adının servis tarafındaki gibi olmadığı 

unutulmamalıdır. Bu nedenle bu üretim sonrasında oluşan konfigurasyon 

içerisinde endPoint elementinde yer alan binding niteliğinin(attribute)değeri uygun şekilde 

değiştirilmelidir. Örnekte bu değer SiparisServisi olarak değiştirilmelidir. 
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Gelinen bu noktadan sonra sistem test edilebilir. Söz konusu sistem cevaplama saldırılarına karşı 

önlem alan özel bir bağlayıcı tipi kullanmaktadır. Örnek uygulamalarda yine logların izlenmesi 

işlemi gerçekleştirilirse mesajların içeriğinde yazının başındada belirtilen tanımlama değerlerinin yer 

aldığı (timestamp gibi...), bununla birlikte mesajların boyutlarının dahada arttığı görülür. Mesaj 

boyutlarındaki bu artış çok doğal olarak paketlerin büyümesi anlamınada gelmektedir. Ancak vaka 

içerisinde Replay Attackolasılığı var ise bu göz ardı edilmeli ve gereken tedbirler alınmalıdır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Güvenilir Oturumlar(Reliable Sessions) ( 

01.11.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

WCF(Windows Communication Foundation) bilindiği üzere bir servis yönelimli 

mimari(Service Oriented Architecture) yaklaşımıdır. Buda basitçe, birbirleriyle 

haberleşenistemci(client) ve sunucu(server) uygulamaların var olması anlamına gelmektedir. 

Bu haberleşme çok doğal olarak bir ağ(network) ortamı üzerinde gerçekleşir. Ağ ortamı intranet 

gibi bir sistem olabileceği gibi kablolu veya kablosuz(wireless) bir internet ortamıda olabilir. Hal 

böyle olunca arada hareket etmekte olan mesajların güvenliği önem arz eden bir konudur. Mesaj 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ReplayAttacks.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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güvenliğinden kasıt sadece şifreleme yada sertifikalı bir iletişimin sağlanması demek değildir. 

Bunların sağlanması için WCF mimarisi içerisindede çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler bir 

yana istemci ve sunucu(servis) arasında güvenilir bir oturumun(reliable session) var olması 

gereken durumlarda söz konusudur. Güvenilir bir oturum sağlanması için gereken sebepler 

arasında aşağıdaki maddeler göz önüne alınabilir; 

 Ağ ortamında istemci ve servis arasındaki bağlantının kopması olasıdır. 
 Arada hareket etmekte olan mesajlar kesintiye uğrayabilir. 
 İstemciden servis tarafına gelmekte olan mesajlar farklı yollar üzerinden hedeflerine 

ulaşmaktadır. Böyle bir durumda servise farklı sıralarda ulaşmaları söz konusudur. Ancak 

mesaj sırası önemli olabilir. 
 Mesajlar beklenmedik bir şekilde kaybolabilir yada farklı bir yere doğru yönlendirilebilir. 

Bu seçenekler göz önüne alındığında istemci ve sunucu arasında güvenilir bir oturum açılma ihtiyacı 

daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Nitekim arada hareket eden mesajların üçüncü kişiler 

tarafından yakalanması özellikle cevaplama saldırıları(Reply Attacks) ile çok farklı amaçlarla 

kullanılabilir. Bunun için örnek olarak bir alışveriş sitesinin işleyişi ele alınabilir. Üçüncü şahıs, bir 

sipariş bilgisine ait mesajı yakalayıp defalarca sunucuya işlenmesi için gönderebilir. Bunun 

sonucunda alışverişi yapan gerçek kişi, hiç yapmamış olduğu siparişlerle karşı karşıya kalacaktır. 
Üstelik üçüncü şahıs, bu mesajları istediği zaman gönderme imkanına sahip olabilir. 

Cevaplama saldırılarının(Reply Attack) dışında istemcilerin göndereceği taleplere ait mesajların 

servis tarafında, istemciden gönderildiği sırada ele alınması gerekebilir ki buda güvenilir 

oturumların sağlanması için yeterli nedenlerdendir. Windows Communication Foundation mimari alt 

yapısı içerisinde güvenilir oturumlar(Reliable Sessions) açılabilmesi için gereken özellikler yer 

almaktadır. Nitekim güvenilir oturumların açılabilmesi için gerek ve yeter şart WS-

ReliableMessaging protokolüne uygun bir ortamın sağlanmış olmasıdır. WCF bu protokolü 
doğrudan destekleyen çeşitli bağlayıcı tipler(bindiny types) içermektedir. 

 

WS-ReliableMessaging, Web servislerine yönelik olarak geliştirilmiş platform bağımsız 

pek çok standarttan sadece bir tanesidir. Toplu olarak WS-* şeklinde ifade edilen tüm 

Web servisi standartları 

için http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_service_specifications adresinden bilgi 

alınabilir. 

WS-ReliableMessaging, tek bir kaynak(Source) ve tek bir hedef(Target) arasında güvenilir bir 

mesajlaşma için gereken şartnameleri içeren Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards (OASIS - http://www.oasis-open.org/home/index.php) organizasyonu 

tarafından kabul edilmiş bir protokoldür. Son olarak 14 Haziran 2007 tarihinde 1.1 versiyonu 

yayınlanmıştır. WS-ReliableMessaging standardının amacı; güvenilir olmayan bir altyapı(Unreliable 

Infrastructure) üzerinde koşan bir kaynak uygulamadan hedef uygulamaya doğru güvenilir bir 

şekilde mesaj gönderilmesini sağlamaktır. Mesajın içeriğinin şifrelenmesi veya iletişim kanalının 

güvenli hale getirilmesi(örneğin Secure Socket Layer ile) konuları ile ilgilenmez. 

Bu şartnameye(Specification) göre güvenilir oturumlarda söz konusu olan mimari model 
aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_service_specifications
http://www.oasis-open.org/home/index.php
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Şekilde kaynak uygulama ile hedef uygulama arasındaki bir mesajlaşma trafiği yer almaktadır. 

Burada Uzak Mesajlaşma Kayanağı mesajı gönderirken WS-ReliableMessaging kullanır. Diğer 

taraftan burada tek bir kaynak ve tek bir hedef vardır. WCF(Windows Communication Foundation) 

bu protokolün kullanımına destek vererekten aşağıdaki maddelerde görülen kazanımları 

sağlamaktadır; 

 Kaynaktan gönderilen tüm mesajların hedefe varması garantilenir. 
 Kaynaktan hedefe gönderilen mesajların tekrar edilmesi önlenir. Bir başka deyişle mesajın 

sadece bir tane gönderilmesi garanti edilir. 
 Kayıp mesajlar tespit edilir ve mümkünse bunlarında kaynaktan hedefe doğru yeniden 

gönderilmesi sağlanır. 
 Kaybolan mesajların geri alınmayacak durumda olması 

halinde istisna(exception) fırlatılması sağlanır. 
 Opsiyonel olarak mesajların gönderildikleri sırada işlenmeleri garantilenir. WCF bu 

amaçla tampon(buffer) sistemini kullanılır. Buna göre tüm mesajlar tamponda toplanır ve 
gönderildikleri sıraya göre hedef tarafında işlenir. 

WS-ReliableMessaging, mesajların servis tarafında gönderildikleri sırada ele alınmalarını 

sağlayan şartnameler(Specifications) sunmasına rağmen gerçek anlamda,MSMQ(MicroSoft 

Messaging Queing) sisteminde olduğu gibi bir mesaj kuyruğu yapısı bildirmez. MSMQ bunun için 
farklı bir form kullanır. 

 

WS-ReliableMessaging, Windows Communication Foundation dışında BEA WebLogic, 

IBM WebSphere, Apache Sandesha gibi sistemler tarafındanda ele alınmaktadır. 

WCF mimarisinde aslında söz konusu protokolün sağlanması için gereken teş şey kaynak ve hedef 

uygulamaların aynı zaman dilimi içerisinde çalışıyor olmalarıdır. WCF sistemi içerisinde yer alan 

bağlayıcılardan basicHttpBinding, netNamedPipeBinding, netPeerTcpBinding tipleri güvenili

r oturumları(Reliable Sessions) desteklememektedir. Bununla birlikte wsDualHttpBinding tipi 

için güvenilir oturumlar kaldırılamaz. MSMQ desteği veren bağlayıcılardan 

olan msmqIntegrationBinding ve netMsmqBinding tipleri ise kendi güvenilir oturum 

şartnamelerini uygularken WS-ReliableSession standardını kullanmazlar. Aslında konu ile ilişkili 
olarak aşağıdaki tablonun göz önüne alınması önemlidir. 
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Bağlayıcı Tip 

(Binding Type) 

Güvenilir  

Oturum  

Desteği 

Varsayılan  

Güvenilir  

Oturum 

Hali 

Sıralı 

Mesaj  

Desteği 

Varsayılan  

Sıralı  

Mesaj 

Desteği 

netNamedPipeBinding Yok X Var X 

netTcpBinding Var Açık Var Kapalı 

netPeerTcpBinding X 

wsDualHttpBinding Var Açık Var Açık 

wsHttpBinding Var Kapalı Var Açık 

wsFederationHttpBinding Var Kapalı Var Açık 

basicHttpBinding 

X 

netMsmqBinding 

(Bu bağlayıcı standart Web Servisi(asmx) 

modelini sunar. Bu modelde varsayılan olarak 

güvenilir oturumlar bulunmamaktadır.) 

msmqIntegrationBinding 

(MSMQ tabanlı bir kuyruk sistemi kullanırlar.) 

Bu teorik bilgilerden sonra artık bir örnek ile devam etmekte fayda bulunmaktadır. Örnekte basit 

olarak netTcpBinding kullanan bir WCF sistemi yer almaktadır. Sistemde yer alan servis 

sözleşmesi(Service Contract) ve uygulayıcı tipe ait içerikler aşağıda görüldüğü gibi olmakla birlikte, 
FabrikaLib isimli bir WCF Sınıf Kütüphanesi(WCF Class Library)içerisinde yer almaktadırlar. 

 

Servis sözleşmesi; 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace FabrikaLib 

{ 

    [ServiceContract(Name="UretimServisi", 

Namespace="http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi" , 

SessionMode=SessionMode.Required)] 

    public interface IUretici 

    { 

        [OperationContract(IsInitiating=true)] 

        int BilesenAl(string[] bilesenAdi); 

        [OperationContract(IsInitiating=false)] 

        void Karistir(); 

        [OperationContract(IsInitiating=false,IsTerminating=true)] 

        bool UretimiYap(); 

    } 

} 

Servis sözleşmesinde(Service Contract) dikkat edileceği üzere her istemci(Client) için bir 

oturum(Session) açılmasını garantilemek 

adına SessionMode özelliğineSessionMode.Required değeri atanmıştır. Güvenilir oturumlarda ilk 

şartlardan birisi, istemci ile servis arasında bir oturumun söz konusu olmasıdır. Bu nedenle bir 

oturumun mutlaka hazırlanması isteğinin Servis sözleşmesinde belirtilmesi yerinde bir karardır. 

Bununla birlikte metodların işleyiş sıralarıda OperationContract niteliklerine(attribute) ait 

özellikler ile belirlenmiştir. Buna göre istemci tarafından ilk çağrılabilecek metod BilesenAl 

fonksiyonu iken oturumu sonlandırma işlemini üstlenecek olan işlevse UretimiYap isimli 
fonksiyondur. 

Uygulayıcı sınıf; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace FabrikaLib 

{ 

    [ServiceBehavior(InstanceContextMode= InstanceContextMode.PerSession)] 

    public class Uretici:IUretici 

    { 

        #region IUretici Members 

 

        public int BilesenAl(string[] bilesenler) 

        { 

            // Bileşenin eklenme işlemi 

            return bilesenler.Length; 

        } 

 

        public void Karistir() 

        { 

            // Bileşenin karıştırılma işlemi 

        } 

 

        public bool UretimiYap() 

        { 

            return true; 

http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi
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        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Her bir istemci için bir oturumun açılmasını sağlamak adına Uretici 

sınıfına ServiceBehavior niteliği ile PerSession ataması yapılmıştır. Servis tarafından sunulmakta 

olan fonksiyonelliklerin ne iş yaptığı şu aşamada çok önemli değildir. Örnekteki asıl amaç, istemci 

ve servis arasında güvenilir bir oturum(Reliable Session) açılması ve arada hareket eden 

mesajların izlenerek(Trace) durumunun detaylı analizinin yapılmasıdır. Servis tarafı basit olması 

açısından bir Console uygulaması olarak tasarlanmıştır. Servis tarafına ait Main kodları ile 
konfigurasyon dosyasının içeriği başlangıçta aşağıdaki gibidir. 

Servis uygulaması kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using FabrikaLib; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Uretici)); 

            host.Opened += new EventHandler(host_Opened); 

            host.Closed += new EventHandler(host_Closed); 

            host.Open(); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

 

        static void host_Closed(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("Servis kapatıldı"); 

        } 

 

        static void host_Opened(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("Servis dinlemede"); 

        } 

    } 

} 

Servis tarafı konfigurasyon içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings /> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 
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                <behavior name="UretimServisiBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="UretimServisiBehavior" name="FabrikaLib.Uretici"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc" 

binding="netTcpBinding" name="UretimServisiEndPoint" contract="FabrikaLib.IUretici"

 /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci uygulama üzerinde, servis tarafında oluşabilecek istisnaları(Exception) detaylı bir şekilde 

ele alabilmek için serviceDebug elementinde includeExceptionDetailInFaultsniteliğinin 

değeri true olarak set edilmiştir. İstemci tarafıda servis tarafı gibi bir Console uygulaması olarak 
tasarlanabilir. 

 

İstemci tarafı için gerekli olan proxy sınıfı ve servise göre otomatik oluşturulan 

konfigurasyon dosyasının üretimi için svcutil.exe aracından aşağıdaki gibi yararlanılması 

gerekmektedir. 

svcutil FabrikaLib.dll 

svcutil www.bsenyurt.com.FabrikaLib.UretimServisi.wsdl  *.xsd 
/out:UretimServisi.cs 

Bu işlemin ardından proxy sınıfı ve konfigurasyon dosyası, istemci uygulamaya taşınır. 

İstemci tarafındaki kodlar ve konfigurasyon içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

İstemci uygulaması kodları; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            {     

                Console.WriteLine("İşlemi başlatmak için bir tuşa basınız..."); 

                Console.ReadLine(); 

                UretimServisiClient cli = new 

UretimServisiClient("UretimServisiClientEndPoint"); 

                cli.BilesenAl(new string[] { "C", "O2", "H2SO4" }); 

                cli.Karistir(); 

                string durum = cli.UretimiYap()==true?"Üretim gerçekleştirildi":"Üretim yapılamadı"; 

                Console.WriteLine(durum); 
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                Console.ReadLine(); 

            } 

            catch (Exception excp) 

            { 

                Console.WriteLine(excp.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

İstemci tarafı konfigurasyon içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings /> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc" 

binding="netTcpBinding" contract="UretimServisi" 

name="UretimServisiClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Normalde svcutil tarafından üretilen konfigurason dosyası içerisinde çok daha fazla özellik yer 

almaktadır. Bu niteliklerin değerleri şu aşamada önemli olmadığından istemci konfigurasyon 
dosyası bilinçli olarak yukarıdaki gibi sadeleştirilmiştir. 

Asıl işlemler bundan sonra başlamaktadır. Amaç güvenilir bir oturum ortamı hazırlamaktır. Bunu 

gerçekleştirmek son derece basittir. Tek yapılması gereken bağlayıcı ile ilgili özel konfigurasyonları 

ve içinde yer alan özelliklerin değerlerini uygun bir şekilde belirlemektir. Servis 

tarafında netTcpBinding için bir BindingConfiguration eklenmelidir. Söz konusu kısımda, 

aşağıdaki şekildende görüldüğü 

gibi ReliableSession Properties bölümünden Enabled özelliği true olarak belirlenmelidir. 

Böylece güvenilir bir oturumun tesis edileceği belirtilmiş olunur. InactivityTimeout özelliğinin 

aldığı değer ile, mesajların kaybolma ihtimali için gereken bekleme süresi ayarlanır. Yani, 10 

dakikalık süre içerisinde beklenen mesaj alınmassa ters giden bir şeyler olduğuna karar verilir 

ve WCF çalışma zamanı(Run Time) bir Fault Exception üreterek bunu istemci tarafına 

gönderir. Aynı zamanda o ana kadar yapılmış olan işlemler geri alınır(Rollback) ve istemci ile 

servis arasındaki güncel oturum sonlandırılır. Ordered özelliğine atanan değerin true olarak set 

edilmesi ile, servise gelen mesajların istemcinin gönderdiği sırada ele alınmaları garanti edilmiş 
olunmaktadır. Bu zorunlu olmamasına rağmen güvenilir oturumların sağlanması adına önemlidir. 
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Binding ayarlarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside TransferMode özelliğinin 

değeridir. netTcpBinding bağlayıcı tipi(Binding Type) için bu değer varsayılan olarak aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi Buffered olarak belirlenmiştir. 

 

NetTcpBinding kullandığı transfer protokolü(TCP) nedeni ile Stream' lere izin vermektedir. Bir 

başka deyişle istemcinin gönderdiği mesajların servis tarafında tamamlanmasını beklemeden 

işlenmesine başlanabilmektedir. Ancak güvenilir oturumlarda, mesajların tamamlandıktan sonra, 

bir başka deyişle servis tarafına ulaştıktan sonra ele alınmaları doğru sırada işlenmeleri söz konusu 

olduğunda önemlidir. Bu sebepten bu varsayılan değerin değiştirilmemesi önerilir. Diğer taraftan 
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özellikle WsHttpBinding gibi bağlayıcı tipler,Stream yapısını HTTP protokolü nedeni ile 

desteklemediklerinden her zaman için Buffered sistemi ile çalışırlar. 

Yukarıda yapılan değişiklikler sonrasında servis tarafında yer alan konfigurasyon dosyasının son hali 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="BConf" transferMode="Buffered"> 

                    <reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" 

enabled="true" /> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="UretimServisiBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="UretimServisiBehavior" name="FabrikaLib.Uretici"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="BConf" name="UretimServisiEndPoint" 

contract="FabrikaLib.IUretici" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Çok doğal olarak istemci uygulama tarafındada servis tarafındakine benzer olacak şekilde 

konfigurasyon ayarlarının yapılması gerekmektedir. Aynı adımlar izlenildiğinde istemci tarafındaki 

konfigurasyon dosyasın son halide aşağıdaki gibi olacaktır. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="BConf" transferMode="Buffered"> 

                    <reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" 

enabled="true" /> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="BConf" contract="UretimServisi" 

name="UretimServisiClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Olaya istemci açısından bakıldığında çalışma aşamasında dikkate değer bazı noktalar vardır. 

Herşeyden önce istemci uygulama, servis tarafında belirtilen timeoutsüresi dahilinde mesaj 

göndermeyi bırakmış olabilir. Bu çoğunlukla istemci uygulama kullanıcısının bu yönde bir aksiyon 

gerçekleştirmediği durumlarda söz konusu olabilir. Tabi burada istemci ile servis arasında bir 

oturum açıldıktan sonraki süre zarfı ele alınmaktadır. Bu tarz bir durumda istemcinin ağ üzerinde 

asılı kaldığı yorumu yapılır. Dolayısıyla servisin istenmeyen bir şekilde Fault 

Exception döndürmesi olasıdır. Bu sebepten, istemci taraftaki WCF Çalışma Zamanı(Run 

Time) belirli periyodlarda servis tarafına canlı olduğuna dair mesajlar gönderir. Böylece servis 

tarafı, kendisine bağlı oturumun sahibi olan istemcinin halen daha canlı olduğundan haberdar olur. 

Bununla birlikte istemci uygulama, servis tarafından bir onay mesajı(Acknowledge 

Message) bekler. Eğer bu mesaj istemci tarafında belirtilen InactivityTimeout süresinde 
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alınamıyorsa, servisin bir şekilde öldüğü sonucuna varılır ve istemci tarafında WCF çalışma 

zamanı(Run Time) bir istisna(Exception) fırlatır. Bu istisna, istemci tarafında ele alınmalı ve 
uygulamanın istem dışı şekilde sonlanmasının önüne geçilmelidir. 

Artık istemci ve servis arasında güvenilir bir oturum açılması için gereken ayarlar tamamlanmıştır. 

Bu oturumun tesis edilmesi halinde, arada gidip gelen mesajların incelenebilmesi adına servis 

tarafında gerekli ayarların yapılması gerekmektedir. Bu amaçla yine konfigurasyon 

içerisinde Diagnostics ayarları yapılmalıdır. İlk olarak EnableMessageLogginglinkine tıklanarak 

mesaj günlüğü aktif hale getirilir. Sonrasında ise Diagnostics klasöründe yer 

alan Message Logging kısmına 

gidilerek LogEntireMessage değeri true,LogMalformedMessages değeride false olarak set 
edilir. 

 

Bu işlemin ardından Listeners klasöründeki ServiceModelMessageLoggingListener kısmına 

gidilerek InitData özelliğine bir svclog dosyası adı ve tam adresi aşağıdaki şekilde olduğu gibi 

bildirilir. Tahmin edileceği üzere servis tarafına ulaşan ve istemciye giden mesaj içerikleri bu dosya 
içerisinde toplanacaktır. 

 

Bu işlemlerin ardından servis tarafındaki konfigurasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 
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    <system.diagnostics> 

        <sources> 

            <source  name="System.ServiceModel.MessageLogging"  

switchValue="Warning, ActivityTracing"> 

                <listeners> 

                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener"  

name="Default"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                    <add name="ServiceModelMessageLoggingListener"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                </listeners> 

            </source> 

        </sources> 

        <sharedListeners> 

            <add 

initializeData="c:\app_messages.svclog"  type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, 

System,  

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"  

name="ServiceModelMessageLoggingListener" traceOutputOptions="Timestamp"> 

                <filter type="" /> 

            </add> 

        </sharedListeners> 

    </system.diagnostics> 

    <system.serviceModel> 

        <diagnostics> 

            <messageLogging logEntireMessage="true" logMalformedMessages="false" 

logMessagesAtTransportLevel="true" /> 

        </diagnostics> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="BConf" transferMode="Buffered"> 

                    <reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" enabled="true" /> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="UretimServisiBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="UretimServisiBehavior" name="FabrikaLib.Uretici"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="BConf" name="UretimServisiEndPoint" 

contract="FabrikaLib.IUretici" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Mesajların izlenmesi için Windows SDK ile birlikte gelen Service Trace Viewer programına 

ihtiyaç vardır. İstemci ve servis uygulaması çalıştırılarak test edildikten sonra Service Trace Viewer 
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yardımıyla mesajlaşma trafiği izlenebilir. İlk testin ardından C klasörü 

altında app_messages.svclog isimli bir dosya otomatik olarak oluşturulup içeriği doldurulacaktır. 

Dosya, Service Trace Viewer programı ile açıldığında aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir 
şekilde 15 adet mesajın üretildiği görülecektir. 

 

Şimdi bu mesajlar kısaca analiz edilebilir. İlk mesajın içeriği aşağıdaki gibidir. 

<MessageLogTraceRecord> 

    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <a:Action s:mustUnderstand="1"> 

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm/CreateSequence</a:Action> 

            <a:MessageID>urn:uuid:1d14de59-6695-4149-b218-

cb41783db18d</a:MessageID> 



www.bsenyurt.com Page 734 
 

            <a:To s:mustUnderstand="1"> 

net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body> 

            <CreateSequence xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm"> 

                <AcksTo> 

                    <a:Address> http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:Address> 

                </AcksTo> 

                <Offer> 

                    <Identifier> urn:uuid:be73ae30-145a-4bd6-bf04-

ee6a3b1edfce</Identifier> 

                </Offer> 

            </CreateSequence> 

        </s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

Bu mesaj ile istemci ve servis arasında güvenilir bir oturum başlatılmaktadır. Tahmin edileceği 

üzere mesaj istemci tarafından servise gönderilmiştir. Aynı güvenilir oturumda yer alan tüm 

mesajlar aynı benzersiz numara kümesini (Unique Identifier Set) kullanırlar. Bu anlamda ilk 

mesajın içerisinde yer alan MessageID değeri ikinci mesaj içerisinde de ele alınmaktadır. İkinci 

mesaj, servis tarafından istemciye gönderilen mesajdır ve içeriği aşağıdaki gibidir. 

<MessageLogTraceRecord> 

    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <a:Actions:mustUnderstand="1"> http://schemas.xmlsoap.org/ws 

/2005/02/rm/CreateSequenceResponse</a:Action> 

            <a:RelatesTo>urn:uuid:1d14de59-6695-4149-b218-

cb41783db18d</a:RelatesTo> 

            <a:To 

s:mustUnderstand="1">http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body> 

            <CreateSequenceResponse xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm"> 

                <Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-28f43f664fbe</Identifier> 

                <Accept> 

                    <AcksTo> 

                        <a:Address>  

net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc</a:Address> 

                    </AcksTo> 

                </Accept> 

            </CreateSequenceResponse> 

        </s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

İkinci mesajda üretilen Identifier elementinin değerinin, istemci tarafından sonradan gönderilecek 

mesajlarda mutlaka sağlanması gerekmektedir. Böylece aradaki mesajların aynı güvenilir 

oturum(Reliable Session) içerisinde olacağı anlaşılabilir. Buna göre istemci tarafından ilk metod 

çağrısı için gönderilen üçüncü mesaj içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

<MessageLogTraceRecord> 
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    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope"  xmlns:r="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <r:AckRequested> 

                <r:Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-28f43f664fbe 

</r:Identifier> 

            </r:AckRequested> 

            <r:Sequence s:mustUnderstand="1"> 

                <r:Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-28f43f664fbe 

</r:Identifier> 

                <r:MessageNumber>1</r:MessageNumber> 

            </r:Sequence> 

            <a:Action s:mustUnderstand="1">  

http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/ UretimServisi/UretimServisi/BilesenAl</a:Action> 

            <a:MessageID>urn:uuid:a6127691-9534-4f46-a3ff-

97943cd19b30</a:MessageID> 

            <a:ReplyTo> 

                <a:Address> http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:Address> 

            </a:ReplyTo> 

            <a:To s:mustUnderstand="1">  

net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body> 

            <BilesenAl xmlns="http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi"> 

                <bilesenAdi xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" 

xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

                    <b:string>C</b:string> 

                    <b:string>O2</b:string> 

                    <b:string>H2SO4</b:string> 

                </bilesenAdi> 

            </BilesenAl> 

        </s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

Üçüncü mesaj BilesenAl isimli metod için bir çağrı olduğundan SOAP paketinin gövdesi 

(Body) içerisinde parametre değerleride gönderilmektedir. Diğer 

taraftanMessageNumber elementi ile gönderilen mesajın sıra numarasıda belirlenmiş olmaktadır. 

Üçüncü mesaj ile gelen metod çağrısına karşılık olaraktan servis tarafı bir cevap mesajını dördüncü 
mesaj olarak istemciye gönderecektir. Dördüncü mesajın içeriği aşağıdaki gibidir. 

<MessageLogTraceRecord> 

    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:r="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <r:SequenceAcknowledgement> 

                <r:Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-

28f43f664fbe</r:Identifier> 

                <r:AcknowledgementRange Lower="1" Upper="1"></r:AcknowledgementRange> 

                <netrm:BufferRemaining 

xmlns:netrm="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/rm"> 8</netrm:BufferRemaining> 

            </r:SequenceAcknowledgement> 

            <r:AckRequested> 
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                <r:Identifier> urn:uuid:be73ae30-145a-4bd6-bf04-

ee6a3b1edfce</r:Identifier> 

            </r:AckRequested> 

            <r:Sequence s:mustUnderstand="1"> 

                <r:Identifier> urn:uuid:be73ae30-145a-4bd6-bf04-

ee6a3b1edfce</r:Identifier> 

                <r:MessageNumber>1</r:MessageNumber> 

            </r:Sequence> 

            <a:Action s:mustUnderstand="1"> http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/ 

UretimServisi/UretimServisi/BilesenAlResponse</a:Action> 

            <a:RelatesTo>  

urn:uuid:a6127691-9534-4f46-a3ff-97943cd19b30</a:RelatesTo> 

            <a:To s:mustUnderstand="1"> 

http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body> 

            <BilesenAlResponse xmlns="http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi"> 

            <BilesenAlResult>3</BilesenAlResult> 

            </BilesenAlResponse> 

        </s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

Bu mesaj içerisindede istemciye biraz önce gönderdiği mesajın başarılı bir şekilde alındığı ve 

onaylandığı bilgisi iletilmektedir. Sıradaki beşinci mesaj ile istemci servise bir onaylama bildirisi 

göndermektedir ve içeriği aşağıdaki gibidir. 

<MessageLogTraceRecord> 

    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:r="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <r:SequenceAcknowledgement> 

                <r:Identifier> urn:uuid:be73ae30-145a-4bd6-bf04-

ee6a3b1edfce</r:Identifier> 

                <r:AcknowledgementRange Lower="1" Upper="1"> </r:AcknowledgementRange> 

                <netrm:BufferRemaining  xmlns:netrm="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/r

m">8</netrm:BufferRemaining> 

            </r:SequenceAcknowledgement> 

            <a:Action s:mustUnderstand="1"> http://schemas.xmlsoap.org/ 

ws/2005/02/rm/SequenceAcknowledgement</a:Action> 

            <a:To s:mustUnderstand="1">  

net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc</a:To> 

        </s:Header> 

    <s:Body></s:Body> 

</s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

Bu mesaj dördüncü mesajın ve içeriğinin istemci tarafından alındığını servis tarafına 

bildirmektedir. SequenceAcknowledgment elementinde yer alan identifier değerine bakılırsa 

birinci mesajda üretilen identifier ile aynı olduğu görülebilir. Hemen arkasından gelen altıncı 

mesaja bakıldığında istemcinin ikinci metod çağrısını gerçekleştirdiği görülür. 

<MessageLogTraceRecord> 
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    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:r="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <r:Sequence s:mustUnderstand="1"> 

                <r:Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-

28f43f664fbe</r:Identifier> 

                <r:MessageNumber>2</r:MessageNumber> 

            </r:Sequence> 

            <a:Action 

s:mustUnderstand="1">  http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi/UretimServisi/Karisti

r</a:Action> 

            <a:MessageID> urn:uuid:180ea9af-ddbc-4249-8880-

40c412088ce3</a:MessageID> 

            <a:ReplyTo> 

                <a:Address>  

http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:Address> 

            </a:ReplyTo> 

            <a:To s:mustUnderstand="1">  

net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body> 

            <Karistir xmlns="http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi"></Karistir> 

        </s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

İçeriktende görüldüğü gibi Karistir metoduna bir çağrı gelmektedir. Ancak burada önemli olan 

noktalardan biriside MessageNumber değeridir. Dikkat edilecek olursa 2 değeri gelmektedir. Bir 

başka deyişle bu mesajın ikinci sırada ele alınması gerektiği belirtilmiş olmaktadır. İstemci 

tarafından metod çağrıları sonucu oluşturulan mesajların aynı güvenilir oturumda yer alması ama 

farklı mesajlar olarak ele alınması MessageID değerleri sayesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle 

burada üretilen MessageID değeri bir önceki metod çağrısında üretilenden farklı olarak 
belirlenmektedir. Altıncı mesaj için servisin ürettiği yedinci mesajın içeriği aşağıdaki gibidir. 

<MessageLogTraceRecord> 

    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:r="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <r:SequenceAcknowledgement> 

                <r:Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-

28f43f664fbe</r:Identifier> 

                <r:AcknowledgementRange Lower="1" Upper="2"></r:AcknowledgementRange> 

                <netrm:BufferRemaining 

xmlns:netrm="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/rm"> 8</netrm:BufferRemaining> 

            </r:SequenceAcknowledgement> 

            <r:Sequence s:mustUnderstand="1"> 

                <r:Identifier> urn:uuid:be73ae30-145a-4bd6-bf04-

ee6a3b1edfce</r:Identifier> 

                <r:MessageNumber>2</r:MessageNumber> 

            </r:Sequence> 

            <a:Action s:mustUnderstand="1"> 

http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi/UretimServisi/KaristirResponse </a:Action> 

            <a:RelatesTo> urn:uuid:180ea9af-ddbc-4249-8880-
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40c412088ce3</a:RelatesTo> 

            <a:To s:mustUnderstand="1"> 

http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body> 

            <KaristirResponse xmlns="http://www.bsenyurt.com/FabrikaLib/UretimServisi"> 

</KaristirResponse> 

        </s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

Bu mesajlaşma trafiği diğer metod çağrısı içinde benzer şekilde işleyecektir. İstemcinin yaptığı 

metod çağrıları sona erdikten sonra ise, servis tarafına aşağıdaki mesaj gönderilir. (Örnek 

uygulamadaki çalışma sistemine göre Service Trace Viewer sonlandırma talebi onuncu mesaj 

olarak elde edilmektedir.) 

<MessageLogTraceRecord> 

    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:r="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

        <s:Header> 

            <r:SequenceAcknowledgement> 

                <r:Identifier> urn:uuid:be73ae30-145a-4bd6-bf04-

ee6a3b1edfce</r:Identifier> 

                <r:AcknowledgementRange Lower="1" Upper="3"></r:AcknowledgementRange> 

                <netrm:BufferRemaining xmlns:netrm= 

"http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/rm">8</netrm:BufferRemaining> 

            </r:SequenceAcknowledgement> 

            <r:Sequence s:mustUnderstand="1"> 

                <r:Identifier> urn:uuid:27079656-f1cf-460d-9289-

28f43f664fbe</r:Identifier> 

                <r:MessageNumber>4</r:MessageNumber> 

                <r:LastMessage></r:LastMessage> 

            </r:Sequence> 

            <a:Action s:mustUnderstand="1"> 

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm/LastMessage 

</a:Action> 

            <a:To s:mustUnderstand="1"> 

net.tcp://localhost:9000/Fabrika/UretimServisi.svc</a:To> 

        </s:Header> 

        <s:Body></s:Body> 

    </s:Envelope> 

</MessageLogTraceRecord> 

Son mesaj olduğunun bildirimi için r adındaki xml isim alanındaki(Xml Namespace) 

LastMessage elementi kullanılır. Bununla birlikte Action elementi içerisinde yapılan 

çağrıdaLastMessage bildirimi yapılır. Bu mesajın oluşması için istemcinin oturumu kapatıyor 

olması gerekmektedir ki geliştirilen örnekte zaten IsTerminating olarak işaretlenmiş metod 

çağrısından sonra açık olan oturum(Session) kapatılma sürecine girecektir. Herşey bittikten sonra 

üretilen mesajlarda yer alan TerminateSequence elementleri içerisinde yer 

alanIdentifier değerleri ile istemci ve servis birbilerine artık kaynaklarını kullanmayacaklarını ve 

güvenilir oturumu(Reliable Session) kapatacakları bilgilerini vermektedirler. Yukarıdaki işleyiş 

aşağıdaki şekil ilede değerlendirilebilir. ( Mesajlar üzerinden bu tarz bir görseli hazırlamak oldukça 

zorlayıcı olmuştur. Bu nedenle gözden kaçan noktalar söz konusu olabilir. Asıl dayanak noktası 

Service Trace Viewer programının ürettiği Message içerikleri olmalıdır.) 
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Mesaj 1 ile Mesaj 5 arası durum; 

 

Mesaj 5 ile Mesaj 9 arası durum; 
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Mesaj 9 ile Mesaj 15 arası durum; 
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Elbette geliştirici olarak arka tarafta hareket eden mesajların içerikleri çok önemli olmayabilir. 

Ancak güvenilir oturumlarda söz konusu olan bir dezavantaj vardır. Buda örnektende görüleceği 

üzere ağ üzerinde istemci ile servis arasında meydana gelen ekstra mesaj yüküdür. Dolayısıyla bu 

ekstra mesaj yükü, özellikle çok fazla istemcinin olduğu sistemlerde performans kaybı 

yaşatmaktadır. Dolayısıyla güvenilir oturumları(Reliable Session) kullanmadan önce 

gerekliliklerin ortaya konması doğru bir çözümsel yaklaşım olacaktır. Güvenilir oturumlarda 

mesajlar için benzersiz ve tekrar etmeyen tanımlayıcı değerler kullandığından cevaplama 

saldırılarının (Reply Attack) azaltılmasıda söz konusudur. Yinede güvenilir oturumlar açılması 

cevaplama saldırıları için yeterli bir savunma mekanizması sunmaz. Kesin çözüm için özel bir 

bağlayıcı kullanmak gerekir. Özel bir bağlayıcı yardımıyla cevaplama saldırılarına(Reply Attack) 
karşı nasıl ayakta kalınabileceğini bir sonraki makalemizde incelemeye çalışıyor olacağız. 

Böylece geldik uzun bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde istemci ve servis arasında 

güvenilir bir oturumun nasıl sağlanabileceğini ele alırken arada hareket eden mesajlarıda analiz 
etmeye gayret ettik. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ReliableMessagingAndWCF.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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WCF - Windows CardSpace ile Güvenlik ( 

25.10.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

WCF(Windows Communication Foundation) mimarisini baz alan SOA(Service Oriented 

Applications) uygulamaları geliştirilirken, güvenlik(security) başlığı altında ele alınmakta olan pek 

çok konu vardır. Geliştirilen bir WCF servisinin sadece izin verilen istemciler(clients) tarafından 

kullanılmasıda bu konulardan bir tanesidir. Bu amaçla istemci uygulamaların veya onları kullanan 

hesapların servis tarafında doğrulanması(authenticate) ve yetkilendirilmesi(authorize) adına 

bazı teknikler ele alınır. Temel olarak bir istemcinin doğrulanması ve yetkilendirilmesi, onun kim 

olduğunun bilinmesine bağlıdır(Identification). Kimlik tespiti için kullanıcı adı-şifre, 

sertifika(certificate) yada Kerberos kartı(token) gibi elemanlar göz önüne alınır. Doğrulama işlemi 

sırasında kullanılan kimlik tespiti tekniklerinden biriside .Net Framework 3.0 ile birlikte 
gelen Windows Cardspace teknolojisidir. 

 

Windows CardSpace teknolojisi Windows Vista ile birlikte doğrudan gelmektedir. 

Nitekim Vista varsayılan olaran .Net Framwork 3.0 yüklü olarak yayınlanmaktadır. Diğer 

taraftan .Net Framework 3.0 yüklendiğinde Windows XP sürümlerinde de Windows 

CardSpace teknolojisi kullanılabilmektedir. 

CardSpace teknolojisi sayesinde, istemciler kendi hazırladıkları kart bilgilerini güvenli bir şekilde 

servis uygulamasına iletebilirler. Eğer istemcilerin gönderdiği kart bilgileri içerisinde servisin 

ilgilendiği bilgiler var ise doğrulama(authentication) gerçekleşmiş olur. Bu aşamadan sonra ise 

doğrulanan kullanıcı için yine yetkilendirme(authorization) işlemlerine geçilir. İşte bu 

makalemizde WCF(Windows Communication Foundation) ile geliştirilen servis yönelimli 

uygulamalarda CardSpace teknolojisini nasıl kullanabileceğimizi incelemeye çalışıyor olacağız. Her 

zamanki gibi konuyu daha iyi kavrayabilmek adına örnek bir senaryo ve uygulama üzerinden adım 

adım ilerliyor olacağız. Geliştireceğimiz örnekler Windows Vista Business işletim sistemi yüklü 

bir makine üzerinde geliştirilecektir. Ancak başlamadan önce kimlik(Identity) kontrolünü daha iyi 
kavrayabilmek adına aşağıdaki gerçek dünya senaryoları göz önüne alınabilir. 

Birinci Senaryo; Kimlik bilgilerindeki detayların önemli olmadığı durumlar. 
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Yukarıdaki şekildeki senaryoya göre bir spor klübüne girmek isteyen bir birey yer almaktadır. 

Kapıdaki iri kıyım görevlinin bu kişiyi içeri almasının tek şartı üye kartının(Membership Card) 

mevcut olmasıdır. Bunun dışında üye kartında yer alan detay bilgilerinin iri kıyım kapı görevlisi için 

hiç bir önemi bulunmamaktadır. Söz gelimi kart üzerinde yer alan üyelik numarası, üye adı veya 

üye sahibinin doğum tarihi gibi bilgiler çokda önemli değildir. Geçerli bir kartın olması yeterlidir. Bu 

senaryodaki yaklaşım maç günlerinde sadece kendi üyelerine açık olan klüp fanları içinde 
düşünülebilir. 

İkinci Senaryo; Kimlik bilgisinin üçüncü bir sistem tarafından sağlandığı ve kontrol edildiği 
durumlar. 

 

Bu senaryoda çicek dükkanından kredi kartı ile alışveriş yapmakta olan bir kişi yer almaktadır. 

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kartın üzerinde yer alan bilgiler kasa görevlisi tarafından 

olmasada banka merkezine bağlanan pos cihazı açısından önemlidir. Bu tip bir durumda kartın 

gerçekten kullanan kişiye ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Diğer taraftan kart sahibinin bu 

alışverişi yapması için yeterli hakka sahip olup olmadığıda önemlidir. Eğer bu haklara sahip ise son 

aşamada kart sahibi olduğunu ispat etmek için uzun zamandır ülkemizdede uygulanan pin 

numarasınıda girmesi gerekmektedir. Burada kartın orjinal ve bakiyesinin yeterli olup olmadığını 
banka sistemi tarafından kontrol etmektedir. 

Bu senaryolar kulağa hoş ve mantıklı gelsede, acaba WCF(Windows Communication Foundation) ve 

Windows CardSpace ile aralarında nasıl bir ilişkileri vardır? Burada bahesedilen senaryolar hak-

tabanlı güvenlik (claims-based security) vakkalarına örnek olabilecek gerçek dünya 

yansımalarıdır. Bu tip bir güvenlik sisteminde kişilerin kim olduğundan ziyade, yapılması istenen 

işlemler için ilgili kişinin hakkı olup olmadığının tespit edilmesi önemlidir. İşte WCF mimarisi altında 

geliştirilen uygulamalarda Windows CardSpaceteknolojisini sayesinde hak-tabanlı güvenlik 
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(claims-based security) altyapısı(infrastructure) sağlanabilir. Hak-tabanlı güvenlik(Claim Based 

Security) aslında üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki listede belirtildiği gibidir. 

 Kullanıcı(Subject): Servise erişmek ve fonksiyonelliklerini çalıştırmak isteyen kullanıcı 

veya farklı bir sistem asıl öznenin(subject) kendisidir. Kullanıcı, erişmek istediği servise, 

onun kabul edebileceği haklar sunmakla yükümlüdür. Yukarıdaki senaryolar göz önüne 

alındığında, kredi kartı ile klüp kapısından girmek ne kadar mantıksızsa, klüp kartı ile 

çiçekçiden çiçek satın almakta o kadar mantıksızdır. Bir başka deyişle istemci tarafından 

sunulan hakların, servis tarafında kabul edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. 
 Kimlik Sağlayıcı (Identity Provider): Adındanda anlaşılacağı üzere, haklar için gerekli 

kimliği sağlamakta olan organizasyon veya varlıktır(entity). Yukarıdaki senaryolar göz 

önüne alındığında kredi kartını veren banka veya üye griş kartını veren fan klübü, kimlik 

sağlayıcı konumundadır. 
 Güvenilir Şahıs veya Grup(Relying Party): Koruma altına alınmış hizmeti(Protected 

Service) sunan organizasyon yada varlıktır. Kimlik sağlayıcısına(Identity Provider), 

kullanıcının verdiği kartın, kullanıcının yapmak istediği işlem ile ilişkili haklara sahip olup 

olmadığını sormakla yükümlüdür. Söz gelimi kredi kartı ile alışveriş işlemini tasvir eden 

senaryoda çiçekçi yada bir başka deyişle satıcı(vendor) güvenilir şahıs(Relying 
Party) rolündedir. 

Windows CardSpace kullanılaraktan istemciler farklı bilgiler içeren çeşitli bilgi kartları 

(Information Card) oluşturabilirler. Servis tarafında yer alan uygulamanın kendisi, doğrulayacağı 

kullanıcılardan gelecek olan bilgi kartlarını kendi belirleyeceği politikalara(Policy) göre kontrol 

edebilir. Bilgi kartları içerisinde çok farklı veriler yer alabilir. Kullanıcının adı, email adresi, yaşı, 

doğum tarihi, hatta sürücü belgesi veya pasaportu ile ilgili bilgiler dahi olabilir. Bu 

noktada Windows CardSpace ile hak tabanlı güvenlik(Claim-Based Security) ortamı sunulan 

bir WCF uygulamasında, istemcinin bir servis talebi sonrası neler olacağına bakmakta yarar vardır. 

Aşağıdaki maddelerde, istemci(client) ve WCF servisi(Service) arasında hak-tabanlı güvenlik(Claim-
Based Security) gerçekleştirildiğinde izlenen sürece ait adımlar yer almaktadır. 

 İlk olarak istemci(Client), servisten(WCF Service) bir talepte(Request) bulunur. 
 Sonrasında, istemci uygulama üzerinde çalışan WCF çalışma zamanı(runtime), Windows 

CardSpace içerisinden kimlik seçici uygulamayı(Identity Selector) çağırır. 
 Kimlik seçici(Identity Selector), servisten hak çeşidini(Claim Type) talep eder. Bir başka 

deyişle hakların neye göre doğrulanacağını ister. Örneğin kullanıcının pin numarası, email 

adresi, ev telefonu vb... bir hak çeşidi olarak elde edilebilir. (Bu bilgi elbetteki WCF servis 

uygulaması ve istemci yazılırken konfigursayon içerisinde belirtilir.) 
 İstemci uygulamada çalışan Identity Selector, servisten gelen hak çeşidini bünyesinde 

barındırdan kartları kullanıcıya görsel bir arayüz ile sunar. 
 İstemci uygulamayı çalıştırmakta olan kullanıcı bir kart seçimi gerçekleştirir. (Kullanıcılar 

istemci uygulamanın çalıştığı sistemde Windows CardSpace' i kullanarak istedikleri 

biçimde kart bilgileri oluşturabilirler. Bunu kart seçim aşamasında dahi yapabilirler.) 
 İstemci uygulamada çalışan Identity Selector programı, kimlik sağlayıcı(Identity 

Provider) ile iletişim kurar ve istemciye ait kart bilgisi içinden hak çeşidi(Claim Type) ile 

ilişkili olanını gönderir. 
 Kimlik sağlayıcısı(Identity Provider) gelen metadata bilgisini alır ve bir fiş(token) üreterek 

bunu Kimlik seçiciye(Identity Selector) gönderir. 
 Identity Selector istemci programı çalıştıran kullanıcıya, oluşturulan fişin WCF servisine 

gönderilmesini onaylayıp onaylamadığını sorar. Eğer kullanıcı onaylarsa seçtiği bilgilere göre 

oluşturulan fiş(token) WCF servisine gönderilir. 
 WCF Servisi gelen fiş bilgisini alır ve kullanıcının hakkının doğruluğunu kontrol eder. Eğer 

fiş(token) bilgisi geçerli ise içerisinde yer alan kimlik bilgisine(Identity 

Information) bakarak kullanıcının talepte bulunduğu operasyonu yapıp yapamayacağına 

karar verir. Bir başka deyişle bu adımda yetkilendirme(authorization) durumu ele alınır. 

Eğer yetki verilirse istemcinin talep ettiği fonksiyonellik çalıştırılır. 

Durumu biraz daha görselleştirmek adına aşağıdaki akış diagramından da yararlanılabilir. 
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Bu kadar teorik bilgiden sonra örnek bir senaryo üzerinden hareket etmekte yarar vardır. Örnekte 

servis tarafında basit bir fonksiyonellik sunulmaktadır. Söz gelimi standart toplama fonksiyonunu 

içeren bir WCF servis uygulaması tasarlanabilir. Servis ve istemci uygulamalar aynı makine 

üzerinde yer almaktadır. Bunun dışında servis ve istemcilerin mesaj seviyesinde güvenli 

(Message Level Security) bir şekilde haberleşmeleri önemlidir. Burada mesaj seviyesindeki 

haberleşmenin güvenli olabilmesi için sertifika(Certificate) kullanımı tercih edilmiştir. İlk önce 

işe, istemci tarafında Windows CardSpace teknolojisini kullanarak basit bir bilgi 

kartı(Information Card) hazırlayarak başlamakta yarar vardır. Bu amaçlaWindows 

Vista üzerinde Control Panel içerisinde yer alan Windows CardSpace programının kullanılması 

yeterlidir. (Windows XP tabanlı sistemlerde de Windows CardSpace uygulamasına yine Control 
Panel üzerinde erişilebilir) 

 

Eğer daha önceden yüklenmiş bir bilgi kartı yok ise aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşılacaktır. 
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Buradan Add a Card opsiyonunu işaretlenerek devam edilir. 

 

Sıradaki adımda ise Create a Personel card opsiyonunu seçilir. Şu aşamada, kredi kartı yada 

pasaport bilgisi gibi verileri saklayacak bir bilgi kartı(Information Card) oluşturulmadığından Install 

a Managed Card seçeneğini ele alınmamaktadır. İzleyen adımda personel kart bilgilerinin girilmesi 
gerekmektedir. Bu ekran örnek olarak aşağıdaki gibi doldurulabilir. 
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Hak(Claim) işlemleri email adresi üzerinden yapılacağı için bu bilginin mutlaka girilmesi önemlidir. 
İşlemler tamamlandıktan sonra hazırlanan kartın aşağıdaki gibi eklendiği görülecektir. 
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Test amacıyla Garfi isimli hayali kişi için bir test kartı daha oluşturulmuştur. Bu kişinin email 

adresindeki bilgiye göre, servis üzerinde gerekli fonksiyonelliği çalıştırma yetkisi olmayacaktır. 
Amaç böyle bir durumda servisin nasıl bir davranış sergileyeceğinin izlenmesidir. 

Artık servis tarafı tasarlanmaya başlanabilir. Servis uygulaması web 

üzerinden WsFederationHttpBinding tipini baz alacak şekilde tasarlanacaktır. Burada 

WsHttpBinding tipide göz önüne alınabilir. Federasyon yada birlik(Federation), farklı sistemler 

arasında doğrulama(authentication) ve yetkilendirme(authorization) adına kimlik 

bilgilerinden(örnekteki Windows CardSpace ile oluşturulanlar gibi) yararlanılmasını sağlayan bir 

kavramdır. Federation tarafından göz önüne alınan kimlik(Identity) bilgileri bir bilgisayar yada 

kullanıcıyı işaret edebilir. WsFederationHttpBinding bunun için gerekli olan alt yapıyı sunan hazır 

bir bağlayıcı tiptir(Binding Type) ve WS-Federation protokolünü desteklemektedir. Bu sebepten 

WsFederationHttpBinding tipi iletişim seviyesinde güvenliği(transport level 

security) desteklemez ve HTTP üzerinden iletişimi zorunlu kılar. Tekrardan uygulamaya 

dönülecek olursa; servis kütüphanesi(WCF Service Library) içerisinde basit olarak toplama 

fonksiyonelliği sunulmaktadır. WCF servis kütüphanesindeki tiplerin şematik gösterimi ve kod 
içerikleri aşağıda olduğu gibidir. 

Sınıf Diagramı(Class Diagram); 

 

Sözleşme(IMatematik); 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace MatematikKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Name="Matematik 

Servisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/Matematik/MatematikServisi")] 

    public interface IMatematik 

    { 

        [OperationContract] 

        double Topla(double x, double y); 
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    } 

} 

Matematik.cs; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

// System.IdentityModel.dll referans edilmelidir. 

using System.IdentityModel.Claims; 

using System.IdentityModel.Policy; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace MatematikKutuphanesi 

{ 

    public class Matematik:IMatematik 

    { 

        #region IMatematik Members 

 

        public double Topla(double x, double y) 

        { 

            // Önce talepte bulunan istemcinin ilgili işlem için hakkı olup olmadığı kontrol edilir. 

            if (KontrolEt()) 

                return x + y; 

            else 

                throw new Exception("Doğrulanmadı"); 

        } 

 

        private static bool KontrolEt() 

        { 

            // Doğrulama içeriği çekilir 

            AuthorizationContext ctx = 

OperationContext.Current.ServiceSecurityContext.AuthorizationContext; 

            // Doğrulama içeriğindeki her bir ClaimSets gezilir 

            foreach (ClaimSet cSet in ctx.ClaimSets) 

            { 

                // ClaimSet' ler içerisinde Email hakkını içeren Claim' ler gezilir 

                foreach (Claim clm in cSet.FindClaims(ClaimTypes.Email, 

Rights.PossessProperty)) 

                { 

                    // O anki Claim' in Email değeri selim@bsenyurt.com ise metod geriye true döndürür. 

                    if (clm.Resource.ToString() == "selim@bsenyurt.com") 

                        return true; 

                } 

            } 

            return false; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Bu sınıf içerisinde yer alan Topla metodunu, gönderdiği kart bilgisinde yer alan email adresi 

selim@bsenyurt.com olan kullanıcı çalıştırabilir. Bunun kontrolü için KontrolEt isimli 
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geriye bool değer döndüren bir metod geliştirilmiştir. Bu metod kendi içerisinde, istemciden 

gelen fiş(token) bilgisi ve içerisindeki Claim Set' lerin elde edilmesi işlemlerini gerçekleştirilir. 

İstemciden gelen fiş(token) bilgilerinin içeriğine bakabilmek için elde 

edilen AuthorizationContext referansının ClaimSets koleksiyonuna 

gidilir. ClaimSets koleksiyonu içerisinde yer alanClaimSet bilgilerinden hak tipi(Claim 

Type) email adresi olanların yakalanabilmesi içinde FindClaims metodu kullanılır. FindClaims 

metodunun döndüreceği koleksiyonun her bir elemanıdaClaim tipindendir. Claim 

referanslarının Resource özelliklerinin değerleri object tipindendir. Bunun sebebi hak tipine göre 

gelen verinin farklı tiplerde olabilmesidir. Bunu geçerli bir mail adresi ile kıyaslamak 

için ToString metodu ile string tipine dönüştürme işlemi yapılmıştır. Burada elbetteki email adresi 

kontrolünü bir veritabanı(database) kaynağından yada hakkı olan email adreslerinin tutulduğu bir 

XML dosyasından yapmak çok daha mantıklıdır. Örneğin amacı şu aşamada sadece test olduğundan 

bu işlemler göz ardı edilmiştir. 

 

AuthorizationContext tipi System.IdentityModel.Policy isim 

alanı(Namespace) altında, ClaimSets ve Claim tipleri 

ise System.IdentityModel.Claims isim alanı altındadır. Her iki isim 

alanıda System.IdentityModel.dll assembly' ında yer aldıklarından söz konusu dll 

referansının projeye açıkça eklenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki şekillde 

System.IdentityModel referansının MatematikKutuphanesi isimli WCF Servis 

Kütüphanesine eklenmiş hali görülmektedir. 

 

Artık servis tarafında, ilgili sözleşmeyi ve fonksiyonelliği sunacak olan uygulama tasarlanabilir. 

Burada istemci ve servis arasında kart bilgileri taşınacağından güvenilir bir ortam(Reliable 

Session) hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle servisin kart bilgisi gönderecek olan istemcileri 

ile, sertifika(certificate) aracılığıyla haberleşmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle servis 

uygulamasının taleplerde(requests) kullanacağı ve istemcilerinde referans edeceği bir sertifika 

tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Bu amaçla ilk olarak, servis uygulaması için gerekli test 

sertifikasını üreterek işe başlanabilir. Bu sertifikanın üretimi ve servisin çalıştığı makine hesabına 

kaydı için Visual Studio 2008 Beta 2 Command Prompt üzerinden makecert.exe aracının 

aşağıdaki gibi kullanılması yeterlidir. Makecert aracı X.509 tabanlı test sertifikalarının 
üretilmesinde kullanılmaktadır. 

makecert -sr LocalMachine -ss My -n CN=MatematikServisi -sky exchange 
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sr ile sertifikanın yükleneceği yer(location) belirtilirken, ss sonrasında gelen My ilede Certificate 

Store bilgisi tanımlanır. CN ifadesinden sonra oluşturulacak olan sertifikanın adı belirlenir. sky 

parametresinden sonra gelen değer ilede subject' in anahtar tipinin(Key Type) ne olacağı belirtilir. 

Burada exchange dışında signature değeride verilebilir. (Makecert aracının kullanımı ile ilişkili 

olarak daha detaylı bilgi için http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/bfsktky3(VS.80).aspx adresinden yardım alınabilir.)  Bu komutun çalıştırılmasının 

ardından Microsoft Management Console(MMC) yardımıyla sertifika ayarlarına bakıldığında 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi MatematikServisi isimli test sertifikasının başarılı bir 

şekilde Local Computer altında yer alan Personal kısmı altına eklendiği görülür. 

 

Sertifika tanımlaması yapıldığına göre servis tarafındaki uygulamanın yazılması ile işlemlere devam 

edilebilir. Servis uygulaması IIS üzerinde host edilmek üzere tasarlanmalıdır. Bu amaçla yeni 

bir WCF Service şablonu oluşturulur. Servis uygulaması, MatematikKutuphanesi isimli servis sınıf 

kütüphanesini(WCF Service Library) referans etmelidir. 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bfsktky3(VS.80).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bfsktky3(VS.80).aspx
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Servis tarafında yer alan Matematik.svc dosyasının içeriği aşağıdaki gibidir. 

<%@ ServiceHost Language="C#" 

Debug="true" Service="MatematikKutuphanesi.Matematik" %> 

Servis tarafındaki belkide en önemli kısım konfigurasyon dosyasının içeriğidir. Nitekim burada 

kullanılacak olan sertifikanın bildirimi, hak(Claim) tipinin ne olacağı gibi ayarlamaların yapılması 

gerekmektedir. Bu noktada Microsoft Service Configuration Editor yardımıyla görsel olarak 
hazırlanan web.config dosyasındaki ServiceModel elementinin içeriği aşağıdaki gibidir. 

<system.serviceModel> 

    <bindings> 

        <wsFederationHttpBinding> 

            <binding name="MatematikServisiBindingConf" transactionFlow="true"> 

                <reliableSession enabled="true" /> 

                    <security> 

                        <message issuedTokenType="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"> 

                            <claimTypeRequirements> 

                                <add 

claimType="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

isOptional="false" /> 

                            </claimTypeRequirements> 

                        </message> 

                    </security> 

                </binding> 

            </wsFederationHttpBinding> 

        </bindings> 

    <behaviors> 

        <serviceBehaviors> 

            <behavior name="MatematikServisiBehavior"> 

                <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                <serviceCredentials> 

                    <serviceCertificate findValue="MatematikServisi" 

x509FindType="FindBySubjectName" /> 

                    <issuedTokenAuthentication allowUntrustedRsaIssuers="true" /> 

                </serviceCredentials> 

                <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

            </behavior> 

        </serviceBehaviors> 

    </behaviors> 

    <services> 

        <service behaviorConfiguration="MatematikServisiBehavior" 

name="MatematikKutuphanesi.Matematik"> 

            <endpoint address="http://localhost/MatematikServisi/Matematik.svc" 
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binding="wsFederationHttpBinding" bindingConfiguration="MatematikServisiBindingConf" 

name="MatematikServisiEndPoint" contract="MatematikKutuphanesi.IMatematik" /> 

        </service> 

    </services> 

</system.serviceModel> 

Oluşturulan dosyada dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta vardır. İlk olarak istemci ile servis 

arasında güvenilir bir oturum açılması gerekmektedir. Bu nedenle bağlayıcı tipe ait 

olanrelaiableSession elementinin enabled niteliğinin(attribute) değeri true olarak belirlenmiştir. 

Bir sertifika kullanımı söz konusu olduğundan servis 

davranışlarından serviceCredentialsayarlarının yapılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için 
serviceCredential elementi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

<serviceCredentials> 

                    <serviceCertificate findValue="MatematikServisi" 

x509FindType="FindBySubjectName" /> 

Burada findValue niteliğine verilen değer, daha önceden oluşturulan MatematikServisi isimli 

sertifikadır. Bu X.509 tipindeki sertifikasının bulunabilmesi 

içinde x509FindType niteliğineFindBySubjectName değeri verilmiştir. Buna göre ilgili sertifika, 
nesne adına göre aranacaktır. 

Servis tarafı, istemcinin talepte bulunduğu hizmetler için hakkı olup olmadığını, kart bilgisi ile gelen 

email adreslerine göre yapmaktadır. Burada politika(policy) olarak kart bilgisindeki email 

adresine bakılacağının söylenmesi gerekmektedir. Bu amaçla security elementi içerisinde 
aşağıdaki ayarlamalar yapılmıştır. 

<security> 

    <message issuedTokenType="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"> 

        <claimTypeRequirements> 

            <add claimType="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

isOptional="false" /> 

        </claimTypeRequirements> 

    </message> 

</security> 

Burada en önemli nokta claimType niteliğinin değeridir. Bu niteliğe(attribute) well-known 

URI formatında bir değer atanmıştır. Değerin sonunda yer alan emailaddress, hak için gerekli 
politikayıda(Claim Policy) belirlemektedir. 

 

Burada yazılan URI bilgisi programatik olarak static olarak 

tanımlanmış ClaimTypes sınıfındaki özellikler(properties) üzerindende elde edilebilir. 

ClaimTypes sınıfının üyelerinin bir kısmının sınıf diagramındaki görüntüsü aşağıdaki 

gibidir. ClaimTypes sınıfı static bir sınıftır. Bu nedenle içerisindeki üyelerin tamamı static 

olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu üyelere nesne örneği olmadan tip adı ile 

erişilebilmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 754 
 

 

Söz gelimi çalışma zamanında aşağıdaki kod parçası kulanıldığında, 

Console.WriteLine(ClaimTypes.DateOfBirth); 

Console.WriteLine(ClaimTypes.HomePhone); 

Console.WriteLine(ClaimTypes.PostalCode); 

Console.WriteLine(ClaimTypes.Surname); 

Console.WriteLine(ClaimTypes.Webpage); 

Claim Tipi olarak kullanılabilecek URI bilgileride şu şekilde elde edilecektir. Burada örnek 

olarak doğum günü, ev telefonu, posta kodu, soyadı ve web sayfası gibi bilgiler için 
gereken Well-Known URI bilgileri gösterilmektedir. 

 

Diğer taraftan message elementi 

içerisinde issuedTokenType niteliğinede urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion değeri 

atanmıştır. Bu tanımlamaya göre WCF servisinin, Secure Application Markup Language 

1.0 uyumlu bir fiş(token) beklediği belirtilmektedir. SAML, kimlik sağlayıcı(Identity 

Provider) ile servis sağlayıcı(Service Provider) arasında doğrulama(authentication) ve 

yetkilendirme(authorization) verilerinin değiş tokuş şeklini belirleyen bir XML standardıdır. Örnek 
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uygulamada, aynı bilgisayardaki Windows CardSpace ile hazırlanmış kimlik bilgileri baz 

alınmaktadır. Bir başka deyişle üçüncü parti bir kimlik sağlayıcı(Identity Provider) tarafından 

üretilmiş bir kart mevcut değildir. Bu sebepten servisin güvenilmez(untrusted) kaynaklardan 

gelecek SAML fişlerinş(tokens) kabul edecek şekilde ayarlanması gerekir. Bunu sağlamak 

için serviceCredentials elementi 

altındaki issuedTokenAuthentication elemeninin allowUntrustedRsaIssuers seçeneğine true 
değeri atanmıştır. 

İstemci uygulamaya geçmeden önce servis uygulaması herhangibir tarayıcı penceresinden talep 

edilirse KeySet Does Not Exist mesajlı bir çalışma zamanı istisnası alınabilir. Böyle bir 

durumda WinHttpCertCfg.exe aracı 

kullanılarak NetworkService yada AspNet hesaplarına(accounts), uygulamada kullanılan 

sertifika(Certificate) için kabul edilmiş erişim(grant access) haklarının verilmesi gerekmektedir. 

WinHttpCertCfg aracı http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c42e27ac-3409-

40e9-8667-c748e422833f  adresinde tedarik edilebilir. WinHttpCertCfg aracı aşağıdaki ekran 
görüntüsünde olduğu gibi kullanılmalıdır. 

 

Yukarıdaki komut ifadesine göre NetworkService hesabı için, MatematikServisi üzerine grant access 
hakkı verilmiştir. Artık servis tarafı internet tarayıcısı üzerinden elde edilebilir. 

 

Artık istemci tarafını yazmak için gerekli hazırlıklara başlanabilir. Sistemin çalışabilmesi için, 

üretilen test sertifikasının öncelikli olarak o anki kullanıcı için Trusted People olarak eklenmesi 

gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için Visual Studio 2008 Beta 2 Command 
Prompt üzerinden certmgr aracı aşağıdaki görüldüğü gibi kullanılmalıdır. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c42e27ac-3409-40e9-8667-c748e422833f
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c42e27ac-3409-40e9-8667-c748e422833f
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İlk olarak söz konusu sertifikanın bir kopyası sadece public key değerini içerecek 

şekilde MatematikServisi.cer isimli dosyaya yazdırılır. Sonrasında çalıştırılan komut ilede, güncel 

kullanıcı(Current User) için Trusted People olacak şekilde eklenir. Bu işlemlerin ardından 

Microsoft Management Console programından yararlanılarak Current User altındaki Personel 

bölümüne bakıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi ilgili sertifika bildiriminin 
yapıldığı görülür. 

 

Bu ön hazırlıkları tamamladıktan sonra istemci uygulamanın geliştirilmesine başlanabilir. İstemci 

program basit bir Console uygulaması olarak ele alınmaktadır. Console uygulamasında, geliştirilen 

servisin Add Service Reference seçeneği ile aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi eklenmesi 
gerekmektedir. 
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Sonrasında ise yine üretilen App.config dosyası istenirse görsel olarak istenirse doğrudan yazılarak 
aşağıdaki hale getirilmelidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <endpointBehaviors> 

                <behavior name="ClientEndPointBehavior"> 

                    <clientCredentials> 

                        <serviceCertificate> 

                            <authentication certificateValidationMode="PeerTrust" 

revocationMode="NoCheck" /> 

                        </serviceCertificate> 

                    </clientCredentials> 

                </behavior> 

            </endpointBehaviors> 

        </behaviors> 

        <bindings> 

            <wsFederationHttpBinding> 

                <binding name="MatematikServisiEndPoint" transactionFlow="true"> 

                    <reliableSession enabled="true" /> 

                    <security mode="Message"> 

                        <message algorithmSuite="Default" issuedKeyType="SymmetricKey" 

issuedTokenType="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion" 

negotiateServiceCredential="true"> 

                            <claimTypeRequirements> 

                                <add 

claimType="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

isOptional="false" /> 

                            </claimTypeRequirements> 

                        </message> 

                    </security> 

                </binding> 

            </wsFederationHttpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="http://localhost/MatematikServisi/Matematik.svc" 

behaviorConfiguration="ClientEndPointBehavior" binding="wsFederationHttpBinding" 

bindingConfiguration="MatematikServisiEndPoint" contract="ServiceReference.MatematikServisi" 

name="MatematikServisiEndPoint"> 

                <identity> 
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                    <certificateReference x509FindType="FindBySubjectName" 

findValue="MatematikServisi" /> 

                </identity> 

            </endpoint> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci tarafındaki konfigurasyon dosyasının pek çok özelliği servis referansı eklendikten sonra 

otomatik olarak oluşturulur. Herşeyden önce istemci tarafında da bağlayıcı tip 

olarak wsFederationHttpBinding ele alınmaktadır. Diğer taraftan istemci ile servis 

arasında güvenilir bir oturum için(reliable session) gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Aynen 

servis tarafında olduğu gibi hak tipi(Claim Type) email olacak şekilde belirlenmiş 

ve issuedTokenType niteliğine atanan değer ile SAML standardında bir fiş(token) yayınlanacağı 

bildirilmiştir. Sertifika(Certificate) bildirimi Identity elementi içerisinde yapılmaktadır. Servis 

tarafındakine benzer olarak sertifika adı ve neye göre aranacağı 
belirtilmektedir findValue vex509FindType nitelikleri ile belirtilmektedir. 

Konfigurasyon dosyasında gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Main metodu içerisinde aşağıdaki 
gibi bir kod bloğu geliştirilerek servisin kullanılması sağlanabilir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

namespace CardSpaceIstemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                ServiceReference.MatematikServisiClient cli = 

new CardSpaceIstemci.ServiceReference.MatematikServisiClient(); 

                Console.WriteLine(cli.Topla(3, 4).ToString()); 

            } 

            catch (Exception excp) 

            { 

                Console.WriteLine(excp.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

Servis tarafında includeExceptionDetailsInFaults özelliğinin değerini true olarak belirlenmiş 

olduğundan, servis tarafından fırlatılacak olan istisna mesajları(Exception Messages) istemci 

uygulama üzerinden kolaylıkla ele alınabilecektir. Tüm bu işlemlerin ardından istemci uygulama 

çalıştırıldığında, ekrana kart seçimi yapılması için bir sorgu penceresi açılacaktır. Bu sorgu 

penceresinde var olan kartlardan yararlanılabilir yada yeni bir kart oluşturularak gönderilmesi 
sağlanabilir. 



www.bsenyurt.com Page 759 
 

 

İlk olarak Burak Senyurt Personel Kartı isimli bilgi kartı(Information Card) seçildiğinden, kullanıcıya 

bir soru sorulacaktır. Bu soruda kullanıcının ilgili kart bilgisini servise göndermek isteyip istemediği 

belirtilir. Kullanıcı bunu kabul etmesse bir başka deyişle örneğin Esc tuşu ile arabirimden çıkarsa 

istemci tarafında yine bir çalışma zamanı hatası oluşacak ve bununla ilişkili bilgiler Log dosyasına 
aktarılacaktır. 

 

Send başlıklı düğmeye bastıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi servis tarafında 

yapılan toplama işleminin sonucunun elde edilebildiği görülür. 
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Ancak aynı uygulamada Garfi isimli diğer kart bilgisi gönderildiğinde servis tarafında üretilen 

istisna(Exception) mesajının alındığını görürüz. Bir başka deyişle istemci uygulamadan gönderilen 

kart bilgisi içerisindeki email adresine göre, servis tarafında toplama fonksiyonunun çalıştırılması 
için gereken hak koşulları sağlanamamıştır. 

 

Görüldüğü gibi Windows CardSpace kullanılarak, WCF uygulamalarında hak tabanlı 

güvenliği(Claim Based Security) sağlamak oldukça kullanışlı ve etkili bir yoldur. Burada, teknik 

detaylara çok fazla girilmeyerek adım adım bu tarz bir sistemin nasıl kurulabileceğinden 

bahsedilmeye çalışılmıştır. Nevarki kullanılan sertifika bir test sertifikası olup üçüncü parti bir 

sağlayıcı tarafından üretilen kart bilgileri ele alınmamıştır. Bu tarz gerçek senaryo 
uygulamalarındada sistemin tasarlanması ve kuralları çok fazla değişiklik göstermeyecektir. 

Bu konu ile ilişkili detaylı bilgiyi benimde yakından takip ettiğim ve faydalandığım John 

Sharp imzalı MsPress yayınlarına ait Microsoft Communication Foundation Step by 

Stepkitabından da bulabilirsiniz. Sanılanın aksine Step by Step olarak belirtilmesine rağmen konu 

WCF olunca oldukça zor ve sıkı çalışılması gereken bir kitap olduğunuda vurgulamak isterim. 

Böylece geldik uzun bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 

hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Daha Etkili Profil(Profile) Yönetimi ( 17.10.2007 

) - Asp.Net 2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun süre önce Asp.Net 2.0 ile geliştirilen web uygulamalarında Profile API' sinin nasıl 

kullanıldığını kısa bir makale üzerinden incelemeye çalışmıştık. Geçtiğimiz günlerde Asp.Net 2.0 ile 

ilgili bilgilerimi tazelerken profil yönetiminin daha etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair pek 

çok örnek ile karşılaştım. İşte bu makalemizde temel olarak profil yönetiminin daha etkin hale 

getirilmeye çalışması için uğraşıyor olacağız. İnceleyeceğimiz temel konu başlıklarını aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz. 

 ProfileBase tipinden türetmek(Inherit). 
 Profil bilgilerini kod üzerinden yönetebilmek(ProfileManager). 
 İsimsiz(Anonymous) kullanıcılar için profil bilgilerini kullanabilmek. 

Başlamadan önce profil kavramını kısaca tanımlamakta yarar olduğu kanısındayım. Bir web 

uygulamasına bağlanan kullanıcıların her biri için ortak tanımlanıp değerleri farklı olabilecek 

http://www.microsoft.com/MSPress/books/10022.aspx
http://www.microsoft.com/MSPress/books/10022.aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/WCFCardSpace.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=160
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özellikler topluluğu profil bilgisini oluşturmaktadır. Bu anlamda özellikle, 

bir doğrulama(authentication) ve yetkilendirme(authorization) sistemine sahip olan web 

uygulamalarında her kullanıcı için değerleri farklı olabilecek özelliklerin tutulması ve kullanılması 

mümkün olabilmektedir. Bu tip bir sistemin özellikle Asp.Net 1.1 ile geliştirilmesi ekstra kodlamayı 

gerektirirken Asp.Net 2.0 üzerinde yer alan Profile API sayesinde son derece kolaylaşmıştır. Gelelim 
Profile API yeteneklerini daha etkili bir şekilde nasıl ele alabileceğimize. 

ProfileBase Tipinden Türetmek(Inherit); 

Normal şartlarda bir web uygulaması içerisinde profil bilgilerini kullanabilmek 

için web.config dosyası içerisinde profile elementinin ele alınması gerekmektedir. Nitekim bir web 

uygulamasında kullanılan profil bilgilerinin, başka web uygulamasında(web uygulamalarında) ele 

alınmasının istendiği vakkalarda mevcuttur. Bu tip bir durumda çözüm olarak, ProfileBasetipinden 

türetme yapılaraktan birden fazla web uygulamasında ele alınabilecek bir profil sınıfı geliştirmek 

mümkündür. ProfileBase sınıfının temel üyeleri aşağıdaki sınıf diagramında(Class Diagram) 
görüldüğü gibidir. 

 

PorfileBase tipi sınıf diagramından(class diagram) da görüldüğü gibi SettingBase isimli abstract 

sınıftan(class) türemeketedir. ProfileBase tipine ait üyelerden bazılarının görevleri aşağıdaki tabloda 

belirtildiği gibidir. 
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Metodlar(Methods) Açıklama 

Create Bu metod ile bir kullanıcı için profil nesne örneği oluşturulur. Özel profil 

tiplerinin yazılmasında veya Asp.Net ortamı dışındaki çevrelerde profil 

yönetimi söz konusu olduğunda ele alınmaktadır. Metod 

geriye ProfileBase tipinin taşıyabileceği referansları döndürür. İki farklı 

versiyonu vardır. Her iki versiyonda ilk parametre olarak kullanıcı adını 

alır. İkinci parametre bool bir değerdir ve 

kullanıcının isimsiz(anonymous) yada doğrulanmış(authenticated) ol

up olmadığını belirtir. Metodun dönüş değerinin true olması kullanıcının 

doğrulandığı anlamına gelmektedir. 

Save Profil bilgilerini kaydetmek amacıyla kullanılır. Herhangibir parametre 

almaz ve geriye değer döndürmez(void). Var olan bir ProfileBase nesne 

örneği üzerinden çağrılabildiği için ilgili tipe ait özelliklerde yapılan 

değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Kaydetme işlemi veri 

kaynağına(data source) doğru yapılmaktadır. Bu işlem 

sırasında IsDirty özelliği true değerini alır. İşlem tamamlandıktan sonra 

ise false değerini alır. 

GetPropertyValue Parametre olarak verilen özelliğin değerini object tipinden döndürür. 

SetPropertyValue İki parametre alan bu metodun ilk parametresi değeri verilecek özellik 

adını, ikinci parametresi ise object tipinden ilgili değeri almaktadır. Bu 

metod yardımıyla profil içerisindeki bir özelliğe değer atanabilmesi 

sağlanabilmektedir. 

GetProfileGroup Profil içerisinde yer alan özellikler istenirse grup halinde ayrılabilirler. 

Bunun için profile elementi içerisinde yer 

alan properties elementlerinde, group alt elementi kullanılmaktadır. 

Böyle bir durumda gruplanan özelliklerin listesini elde etmek 

için GetProfileGroup metodu kullanılabilir. Bu metod 

geriye ProfileGroupBase tipinden bir referans döndürmektedir. Bu 

referansın üzerinden hareket ederek grup içerisindeki özelliklere ve 

değerlerine erişmek mümkün olmaktadır. Aşağıdaki sınıf diagramı 

görüntüsünde ProfileGruopBase sınıfının üyeleri görülmektedir. 

 

Özellikler(Properties

) 
Açıklama 

Item Profil içerisinde tanımlanmış olan özellik adlarını parametre olarak alabilen 

indeksleyici sayesinde ilgili özelliğin değerinin verilmesi(set) veya elde 

edilmesi(get) mümkündür. Özellik adı string tipinden verilmekte olup 

indeksleyicinin dönüş değeri object tipindendir. 
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Properties Static olarak tanımlanmış olan bu özellik sayesinde profil özelliklerinin bir 

listesinin SettingsPropertyCollection koleksiyon tipinden elde edilmesi 

mümkündür. Bu koleksiyonun her bir elemanı SettingsProperty sınıfı 

tipindendir. Bu tipin üyeleri ise aşağıdaki sınıf diagramında görüldüğü 

gibidir. Dikkat edilecek olursa bu üyelerden yola çıkarak profilin özelliği 

hakkında detaylı bilgilere ulaşmak veya yönetmek mümkündür. 

 

UserName Profilin sahibi olan kullanıcı adını verir. Eğer isimsiz bir kullanıcı girişi söz 

konusu ise identifier değerini döndürecektir. 

IsDirty Profil özelliklerinden herhangibiri değiştiriliyorken true değerini döndürür. 

Aksi durumda false değerini döndürmektedir. 

IsAnonymous Eğer kullanıcı isimsiz(anonymous) ise true değerini döndürür. Aksi 

durumda false' dur. 

Şimdi örnek bir senaryo üzerinden hareket ederek konuyu biraz daha iyi kavramaya çalışalım. 

Öncelikli olarak hedefimiz birden fazla web uygulamasının kullanabileceği bir Profile tipi 

geliştirmek olduğundan bir sınıf kütüphanesi(class library) geliştirerek işe başlanabilir. Çok 

doğal olarak bu sınıf kütüphanesi içerisinde ProfileBase tipi kullanılacağından ve yeri geldiğinde 

güncel HTTP içeriğine(HttpContext) erişilmesi gerektiğinden System.Web.dll assembly' ının ilgili 
sınıf kütüphanesine referans edilmesi gerekmektedir. 

Özel olarak hazırlanacak sınıfın sağlaması gereken bazı özellikler vardır. İlk olarak bu sınıfın en 

azından XML serileştirilebilir(XML Serializable) olması gerekmektedir. Çok doğal olarak bu sınıf 

içerisinde kullanılacak özelliklerin veri tipleride(data types) serileştirilebilir olmalıdır. (Kendi 

tiplerimizden özellik türleri yazmadığımızda çoğunluklu ilkel tipleri(primitive types) kullanırız. Bu 

tiplerin çoğu zaten serileştirilebilir olduğundan sorun çıkma olasılığı azalmaktadır. Ancak kendi 

tiplerimizi ele aldığımızda serileştirilebilir olmalarına dikkat etmek gerekmektedir.) İkinci olarak özel 

tip içerisinde, web uygulamalarındaki kullanıcılar için gerekli profil bilgisini 

oluşturacaközellikler(property) ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Bu özelliklerin kullanımı sırasında base 

anahtar kelimesi ile üst sınıfa aktarma yapılmasına dikkat edilmelidir. Üçünü olarak elbetteki özel 

sınıfın ProfileBase tipinden türetilmiş olması gerekmektedir. Bu türetmenin doğal sonucu olarak 
ProfileBase sınıfı içerisinde tanımlanmış bazı üyelerin ezilebileceği(override) ortadadır. 
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Hatırlanacağı üzere üst sınıfta(base class) sanal(virtual) olarak tanımlanış olan 

üyelerin, türeyen sınıflarda(derived class) ezilme(override)zorunluluğu yoktur. 

Eğer bir zorunluluk getirilmesi isteniyorsa abstract üyelerin yer alabildiği abstract 

sınıflar veya arayüzler(interface) kullanılmalıdır. 

Aşağıdaki şekilde türeyen sınıf(derived class) içerisinde ezilebilecek üyeler gösterilmektedir. 

Doğal olarak herkes bir Object olduğundan, object sınıfından gelen bazı virtual üyelerde bu listede 
yer almaktadır. 

 

Örnek olarak MyProfile sınıfı aşağıdaki gibi tasarlanabilir. Sınıf içerisinde kontak bilgilerini saklamak 

amacıyla Contact isimli bir sınıf daha kullanılmaktadır. Bu sınıfa ait nesne örneklerini kullanan 

özellikler MyProfile sınıfı içerisinde ele alınarak, kullanıcı tanımlı tiplerin durumuda rahatlıkla 
incelenebilir. 

Contact Sınıfı; 

 

public class Contact 

{ 

    private string _ad; 

    private string _soyad; 

    private string _email; 
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    public string Email 

    { 

        get { return _email; } 

        set { _email = value; } 

    } 

 

    public string Soyad 

    { 

        get { return _soyad; } 

        set { _soyad = value; } 

    } 

 

    public string Ad 

    { 

        get { return _ad; } 

        set { _ad = value; } 

    } 

    public Contact(string ad, string soyad, string mail) 

    { 

        Ad = ad; 

        Soyad = soyad; 

        Email = mail; 

    } 

    // XML Serileştirme kuralı olarak parametresiz bir yapıcı metod(constructor) olması 

gerekmektedir. 

    public Contact() 

    { 

    } 

} 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside Contact sınıfının varsayılan yapıcı 

metodunun(Default Constructor) yazılmış olmasıdır. Profil bilgilerinde kendi tiplerimizi 

kullandığımız durumlarda varsayılan olarak XML serileştirme gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla yine 

varsayılan olarak AspNetDb veritabanındaki aspnet_Profile tablosuna yazılacak olan özellik 

değerlerinin XML formatında serileştirilebilir olması gerekmektedir. Bu sebepten ilgili tipin 

varsayılan yapıcı metoda sahip olması gerekir ki bu XML serileştirmenin kurallarından birisidir. Eğer 

varsayılan yapıcı metodu yazmassak çalışma zamanında profil bilgisini kaydederken aşağıdaki 
ekran görüntüsünde yer alan istisnayı(exception) alırız. 
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MyProfile Sınıfı; 

 

public class MyProfile:ProfileBase 

{ 

    public int SonStokDurumu 

    { 

        get { return Convert.ToInt32(base["SonStokDurumu"]); } 

        set { base["SonStokDurumu"] = value; } 
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    }     

    public DateTime SonGirisZamani 

    { 

        get { return Convert.ToDateTime(base["SonGirisZamani"]); } 

        set { base["SonGirisZamani"] = value; } 

    } 

    public Contact Contact2 

    { 

        get { return (Contact)base["Contact2"]; } 

        set { base["Contact2"] = value; } 

    } 

    public Contact Contact1 

    { 

        get { return (Contact)base["Contact1"]; } 

        set { base["Contact1"] = value; } 

    } 

    public string Bayi 

    { 

        get { return base["Bayi"].ToString(); } 

        set { base["Bayi"] = value; } 

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa sınıf içerisinde tasarlanan özelliklere ait get ve set bloklarında base anahtar 

kelimesi ile ProfileBase sınıfına çıkılmakta ve indeksleyici operatöründen yararlanılarak ilgili 

alanlara erişilmesi sağlanmaktadır. Elbetteki base ile ulaşılan referansın özellikleri object veri türü 

ile çalıştığından set blokları içerisinde uygun tür dönüşümlerinin bilinçli(explicit) olarak yapılması 

şarttır. MyProfile sınıfı içerisinde tanımlanacak özel alanlara(private fields) değer atanması 

durumunda veritabanına herhangibir şekilde bilgi yazılmayacaktır. Böyle bir işlem 
için Save metodunun bu sınıf içerisinde ezilemesi ve kodlanması gerekmektedir. 

Şimdi MyProfile sınıfını test etmek amacıyla basit bir web uygulaması tasarlayalım. Bu web 

uygulamasında standart olarak AspNetDb veritabanı kullanılabilir. Form tabanlı 

doğrulama(Form Based Authentication) sisteminin yer aldığı web uygulamasında standart 

olarak Login.aspx sayfası kullanıcı girişi için kullanılırken, Default.aspx sayfası içerisinde örnek test 

kodları yer almaktadır. Web uygulamasına ait konfigurasyon dosyasının(Web.config) içeriği 
aşağıdaki gibi olmalıdır. 

web.config; 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <compilation debug="true" /> 

        <authentication mode="Forms" /> 

        <authorization> 

            <deny users="?"/> 

        </authorization> 

        <profile enabled="true" inherits="CustomProfileLibrary.MyProfile"/> 

    </system.web> 

</configuration> 
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profile elementi içerisinde inherits niteliğine(attribute) atanan değer ile Profile tipinin ne olduğu 

söylenir. Burada İsimAlanıAdı.TipAdı(NamespaceName.TypeName) notasyonu kullanılarak 

profile bilgilerinin yönetiminin MyProfile sınıfı tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Form tabanlı 

doğrulama(Form Based Authentication) 

kullanıldığındanauthentication elementinin mode niteliğine Forms değeri atanmıştır. İsimsiz 

kullanıcıların(anonymous users) siteye giriş yapması istenmediğinden authorization elementi 

içerisinden söz konusu kullanıcılar ? karakteri ile deny edilmiştir. Gelelim uygulamanın örnek web 
sayfasına. Sayfanın tasarımı aşağıda görüldüğü gibidir. 

Default.aspx sayfası; 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Untitled Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

                <asp:LoginName ID="LoginName1" runat="server" /><asp:LoginStatus 

ID="LoginStatus1" runat="server" /> 

                <br /> 

                <table> 

                    <tr> 
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                        <td colspan="2" valign="top">Profil Özellikleri&nbsp;<asp:Button ID="btnGetir" 

runat="server" OnClick="btnGetir_Click" Text="Bilgileri Getir" /></td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 164px" valign="top">Bayi</td> 

                        <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtBayi" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                    </tr> 

                    <tr>     

                        <td style="width: 164px" valign="top">Kontak 1</td> 

                        <td style="width: 100px"> 

                        <table> 

                            <tr> 

                                <td style="width: 100px">Ad</td> 

                                <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtKontak1Ad" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <td style="width: 100px">Soyad</td> 

                                <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtKontak1Soyad" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <td style="width: 100px">Email</td> 

                                <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtKontak1Email" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                            </tr> 

                        </table> 

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 164px" valign="top">Kontak 2</td> 

                        <td style="width: 100px"> 

                        <table> 

                            <tr> 

                               <td style="width: 100px">Ad</td> 

                                <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtKontak2Ad" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <td style="width: 100px">Soyad</td> 

                                <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtKontak2Soyad" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                            </tr> 

                            <tr> 

                                <td style="width: 100px">Email</td> 

                                <td style="width: 100px"><asp:TextBox ID="txtKontak2Email" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                            </tr> 

                        </table> 

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 164px; height: 10px" valign="top">Son Giriş Zamanı</td> 

                        <td style="width: 100px; height: 10px"><asp:Label ID="lblSonGirisZamani" 

runat="server" Text="Label"></asp:Label></td> 
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                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 164px; height: 26px" valign="top">Stok Durumu</td> 

                        <td style="width: 100px; height: 26px"><asp:TextBox ID="txtStokDurumu" 

runat="server"></asp:TextBox></td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td colspan="2" valign="top"><asp:Button ID="btnKaydet" runat="server" 

OnClick="btnKaydet_Click" Text="Bilgileri Kaydet" /></td> 

                    </tr> 

                </table> 

                <br /> 

                <br /> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Default.aspx.cs; 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using CustomProfileLibrary; 

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected void btnGetir_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Getir(); 

    } 

 

    protected void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Kaydet(); 

    } 

 

    private void Getir() 

    { 

        try 

        { 

            txtBayi.Text = Profile.Bayi; 

            txtKontak1Ad.Text = Profile.Contact1.Ad; 

            txtKontak1Email.Text = Profile.Contact1.Email; 

            txtKontak1Soyad.Text = Profile.Contact1.Soyad; 

            txtKontak2Ad.Text = Profile.Contact2.Ad; 

            txtKontak2Email.Text = Profile.Contact2.Email; 

            txtKontak2Soyad.Text = Profile.Contact2.Soyad; 

            lblSonGirisZamani.Text = Profile.SonGirisZamani.ToString(); 
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            txtStokDurumu.Text = Profile.SonStokDurumu.ToString(); 

        } 

        catch (Exception excp) 

        { 

            Response.Write(excp.Message); 

        } 

    }  

 

    private void Kaydet() 

    { 

        Profile.Bayi = txtBayi.Text; 

        Contact kontak1 = new Contact(txtKontak1Ad.Text, txtKontak1Soyad.Text, 

txtKontak1Email.Text); 

        Profile.Contact1 = kontak1; 

        Contact kontak2 = new Contact(txtKontak2Ad.Text, txtKontak2Soyad.Text, 

txtKontak2Email.Text); 

        Profile.Contact2 = kontak2; 

        Profile.SonGirisZamani = DateTime.Now; 

        int stok = 1; 

        Int32.TryParse(txtStokDurumu.Text, out stok); 

        Profile.SonStokDurumu = stok; 

        Profile.Save(); 

    } 

} 

Sayfa basit olarak profil bilgilerinin getirilmesi veya kaydedilmesi için gereken kodları içermektedir. 

Dikkat edilirse Profile tipi kullanılmaktadır. Nitekim web.config dosyasındaki bildirim nedeni 

ileProfile özelliği üzerinden MyProfile içerisinde tanımlanmış olan özelliklere erişilebilmektedir. 
Aşağıdaki şekilde bu durum daha net bir şekilde görülebilir. 

 

Çok doğal olarak daha önceden bir profil bilgisi oluşturulmaması durumuna karşılık bilgiler 

getirilirken Null Reference Exception alınma olasılığı vardır. Bu nedenle profil bilgileri ortama 

çekilirken bir try...catch bloğu kullanılması yararlı olabilir. Sayfa üzerinde test bilgilerinin 

kaydedilmesi sonrasında aspnet_profile tablosunun içeriğine bakılırsa profil bilgisinin başarılı bir 
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şekilde kaydedildiği görülebilir. Dikkat edileceği üzere bilgiler XML serileştirmeye uygun olacak 

şekilde XML formatında PropertyValueString alanına yazılmıştır. 

 

Çalışma zamanında(run-time) Bilgileri Getir başlıklı düğmeye basıldığında ise söz konusu verilerin 

ilgili kontrollere doldurulduğu görülecektir. Aşağıda bu duruma ait örnek bir ekran çıktısı yer 
almaktadır. 

 

Profil Bilgilerini Kod Üzerinden Yönetebilmek; 

Bazı durumlarda çalışma zamanında(run-time) uygulamada kullanılan profil bilgilerinin yönetilmesi 

istenebilir. Söz gelimi profilde kayıtlı bilgilerin gösterilmesi, belirli bir tarihten öncekilerin 

kaldırılması, bir kullanıcının profil bilgisinin silinmesi, aktif olmayan profillerin elde edilmesi vb... 

işlemler yapılabilir. Bu aslında basit olarak veritabanına ulaşmak ve ilgili tablonun alanlarına 

bakmaktan başka bir şey değildir. Ne varki Asp.Net Profile API içerisinde söz konusu yönetsel 

işlemlerin daha kolay yapılmasını sağlayan ProfileManager sınıfı mevcuttur. Bu sınıfın diagram 

görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
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Dikkat edileceği üzere ProfileManager, static bir sınıftır(static class). 

 

Static sınıf kavramı C# 2.0 ile birlikte gelmiştir. Static sınıflar sadece static üyeler(static 

members) içerebilir, türetme(Inheritance) amacıyla kullanılamaz veya 

örneklenemezler. Normal sınıflara göre daha hızlı ve performanslı çalıştıkları ortadadır. 

Bununla birlikte C# 3.0 ile birlikte gelen extension methods kavramında önemli bir 

yerede sahiptir. 

Sınıfın önemli metodları ve yaptığı işler ise aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Metodlar(Methods) Açıklama 

GetAllProfiles İki versiyonu olan bu metod sayesinde bir uygulamadaki 

profil bilgilerinin tamamı ProfileInfoCollection tipi 

içerisinde olacak şekilde elde edilebilir. Her iki 

versiyonda ProfileAuthenticationOption enum sabiti 

tipinden bir parametre almaktadır. Bu parametrenin 

alabileceği değerler All, Anonymous, Authneticated' dır. 

Bir başka deyişle tüm kullanıcıların, sadece isimsiz 

kullanıcıların veya sadece doğrulanmış kullanıcıların profile 

bilgilerinin elde edilmesi sağlanabilir. Ayrıca bu metod ile 

sayfalamalara uygun olacak şekilde veri çekilmeside 

sağlanabilmektedir. 

GetNumberOfProfiles Veritabanında kayıtlı olan profil sayısının elde edilmesini 

sağlayan bu metod yine ProfileAuthenticationOption enum 

sabiti tipinden bir parametre alır. Buna göre sadece isimsiz 

kullanıcıların(anonymous users), doğrulanmış 

kullanıcıların(authenticated users) yada tüm 

kullanıcıların(all users) kayıtlı olan profil sayıları elde 

edilebilir. 



www.bsenyurt.com Page 774 
 

GetAllInactiveProfiles Profil sahibi kullanıcıların LastActivityDate özelliklerinin 

değerlerine göre parametre olarak verilen tarih ve 

öncesindeki tüm profillerin elde edilmesini sağlayan 

metoddur. İki versiyonu vardır ve her ikisinin ilk parametresi 

aynıdır. İlk parametrede ProfileAuthenticationOption değeri 

ikincisinde ise tarih bilgisi belirlenir. 

GetNumberOfInactiveProfiles Profil sahibi kullanıcıların LastActivityDate özelliklerinin 

değerlerine göre parametre olarak verilen tarih ve 

öncesindeki tüm profillerin sayısının integer olarak elde 

edilmesini sağlayan metoddur. 

FindProfilesByUserName Belirlenen kullanıcı adıyla eşleşen profil 

bilgilerinin ProfileInfoCollection tipinden döndürülmesini 

sağlamaktadır. İki farklı versiyonu vardır. Her ikiside ilk iki 

parametresinde sırasıyla ProfileAuthenticationOption ve 

kullanıcı adı bilgilerini almaktadır. Sayfalama yapılmasıda 

sağlanabilmektedir. Burada kullanıcı adı 

girilirken % karakteri kullanılarak Like benzeri bir sorgulama 

yapılabilmektedir. 

FindInactiveProfilesByUserName Profil sahibi kullanıcıların LastActivityDate özelliklerinin 

değerlerine göre belirtilen tarih ve öncesinde olanların 

parametre olarak verilen kullanıcı adı ile eşleşenlerinin 

bulunmasını sağlayan metoddur. Burada kullanıcı adı 

girilirken % karakteri kullanılarak Like benzeri bir sorgulama 

yapılabilmektedir. Örneğin kullanıcı adı içerisinde ma 

geçenlerin elde edilip belirtilen bir tarhiten öncesine kadar 

aktivitesi olmayanlar listelenebilir. 

DeleteProfile Parametre olarak  verilen kullanıcıya ait profile bilgisinin 

silinmesini sağlamaktadır. Bu metod silme işlemi başarılı 

ise true değerini döndürür. 

DeleteProfiles Bu metodun iki farklı versiyonu vardır. Bunlardan 

birisi ProfileInfoCollection tipinden diğeri ise string dizisi 

tipinden parametre almaktadır. Dolayısıyla profile bilgilerinin 

silinmesi istenen kullanıcı tipleri iki farklı şekilde yüklenebilir.  

DeleteInactiveProfiles Profil sahibi kullanıcıların LastActivityDate özelliklerinin 

değerlerine göre belirtilen tarih ve öncesinde olanların 

silinmesini sağlayan metod ProfileAuthenticationOption enum 

sabiti tipinden değerde almaktadır. 

Şimdi bu sınıfın kullanıldığı örnek bir web sayfasını projeye dahil edelim. Sayfanın tasarım 

zamanındaki(design-time) görüntüsü ve kodları aşağıdaki gibidir. 
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ProfilYoneticisi.aspx; 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ProfilYoneticisi.aspx.cs" 

Inherits="ProfilYoneticisi" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Profil Yönetim Ekranı</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

                Doğrulama Tipi :<asp:DropDownList ID="ddlDogrulamaTipi" 

runat="server"></asp:DropDownList> 

                <asp:Button ID="btnTumProfiller" runat="server" OnClick="btnTumProfiller_Click" 

Text="Tüm Profilleri Getir" /><br /> 

                Kullanıcı Adı(Benzeri) : 

                <asp:TextBox ID="txtKullaniciAdi" runat="server"></asp:TextBox> 

                <asp:Button ID="btnIsmeGoreGetir" runat="server" OnClick="btnIsmeGoreGetir_Click" 
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Text="İsme Göre Getir" /><br /> 

                Aktivite Tarihi : 

                <br /> 

                <asp:Calendar ID="dtTarih" runat="server"></asp:Calendar> 

                <br /> 

                <asp:Button ID="btnPasifleriGetir" runat="server" OnClick="btnPasifleriGetir_Click" 

Text="Pasifleri Getir" /><br /> 

                Bulunan : 

                <asp:Label ID="lblKullaniciSayisi" runat="server" Text="Label"></asp:Label><br /> 

                <br /> 

                <asp:GridView ID="grdTumProfiller" runat="server" 

OnRowCommand="grdTumProfiller_RowCommand" 

OnRowDeleting="grdTumProfiller_RowDeleting"> 

                    <Columns>  

                        <asp:CommandField ButtonType="Button" DeleteText="Sil" 

ShowCancelButton="False" ShowDeleteButton="True" /> 

                    </Columns> 

                </asp:GridView> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

ProfilYoneticisi.aspx.cs; 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Collections; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Web.Profile; 

 

public partial class ProfilYoneticisi : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (!Page.IsPostBack) 

        { 

            // ProfileAuthenticationOption enum sabitinin içeriğini Enum sınıfın GetNames metodu ile 

alarak DropDownList kontrolüne dolduruyoruz. 

            ddlDogrulamaTipi.DataSource 

= Enum.GetNames(typeof(ProfileAuthenticationOption)); 

            ddlDogrulamaTipi.DataBind(); 

        } 

    } 

 

    // Bu metod var olan tüm profil bilgilerini getirmek üzere tasarlanmıştır 

    private void TumProfilleriGetir() 

    { 

        // DropDownList kontrolünden seçilen doğrulama kriterinin enum sabitindeki karşılığı 
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seçiliyor. 

        ProfileAuthenticationOption 

dogrulamaKriteri=(ProfileAuthenticationOption)Enum.Parse(typeof(ProfileAuthenticatio

nOption), ddlDogrulamaTipi.SelectedValue); 

        // GetAllProfiles metodu ile doğrulama kriterine uygun olan profil bilgileri ProfileInfoCollection 

tipinden bir koleksiyona aktarılır. 

        ProfileInfoCollection tumProfiller = 

ProfileManager.GetAllProfiles(dogrulamaKriteri); 

        grdTumProfiller.DataSource = tumProfiller; 

        grdTumProfiller.DataBind(); 

        // Söz konusu doğrulama kriterine uyan profillerin sayısı elde edilir. 

        lblKullaniciSayisi.Text = 

ProfileManager.GetNumberOfProfiles(dogrulamaKriteri).ToString(); 

    } 

 

    // GridView kontrolünde Delete işlemi gerçekleştirildiğinde çalışan olay metodudur. 

    protected void grdTumProfiller_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 

    { 

        if (e.CommandName == "Delete") 

        { 

            int rowIndex=Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 

            string userName=grdTumProfiller.Rows[rowIndex].Cells[1].Text; 

            // DeleteProfile metodu ile seçilen satırdaki UserName bilgisine ait Profil silinir. 

            ProfileManager.DeleteProfile(userName); 

            TumProfilleriGetir(); 

        } 

    } 

    protected void btnTumProfiller_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        TumProfilleriGetir();  

    } 

 

    // TextBox içerisine girilen kullanıcı adına benzer olanların Profil bilgilerini getirir. 

    protected void btnIsmeGoreGetir_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        ProfileAuthenticationOption dogrulamaKriteri = 

(ProfileAuthenticationOption)Enum.Parse(typeof(ProfileAuthenticationOption), 

ddlDogrulamaTipi.SelectedValue); 

        // % kullanılması sayesinde içerisinde TextBox' taki bilgi geçen kullanıcı adlarını elde ederiz. 

        ProfileInfoCollection profiller = 

ProfileManager.FindProfilesByUserName(dogrulamaKriteri, "%" + txtKullaniciAdi.Text + 

"%"); 

        grdTumProfiller.DataSource = profiller; 

        grdTumProfiller.DataBind(); 

        lblKullaniciSayisi.Text = profiller.Count.ToString();  

    } 

    protected void grdTumProfiller_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) 

    { 

         

    } 

 

    /* aspnet_Users tablosunda LastActivityDate değeri, seçilen tarihten daha önce olanların elde 

edilmesini sağlar. Bunun için GetAllInactiveProfiles metodunun ikinci parametresi kullanılır. */ 

    protected void btnPasifleriGetir_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        ProfileAuthenticationOption dogrulamaKriteri = 
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(ProfileAuthenticationOption)Enum.Parse(typeof(ProfileAuthenticationOption), 

ddlDogrulamaTipi.SelectedValue); 

        grdTumProfiller.DataSource=ProfileManager.GetAllInactiveProfiles(dogrulamaKriteri, 

dtTarih.SelectedDate); 

        grdTumProfiller.DataBind(); 

        lblKullaniciSayisi.Text=ProfileManager.GetNumberOfInactiveProfiles(dogrulamaKriteri

, dtTarih.SelectedDate).ToString(); 

    } 

} 

Söz konusu örnekte profil yönetimi adına basit işlemler yapılmaktadır. Örnek olması açısında var 

olan tüm profillerin elde edilmesi, seçilen profillerden herhangibirinin silinmesi, içerisinde belirtilen 

ada benzer olan profillerin çekilmesi veya belirli bir tarihten öncesine kadar aktivitesi olmayan 

profillerin getirilmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Örneğin tüm profillerin listelenmesi istendiğinde 

aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 
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Kullanıcı adı benzer olanların listelenmesine örnek olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
içerisinde ma kelimesi geçenler listelenebilir. 



www.bsenyurt.com Page 780 
 

 

Belirli bir süreden öncesine kadar pasif olan kullanıcıların profil listesini elde etmek istediğimizde 

ise aspnet_User tablosunda yer alan LastActivityDate değeri baz alınır. Bir başka deyişle 

aktivite durumuna göre hareket eden ProfileManager sınıfı metodları tarih parametresinin 

değerlerini, söz konusu tablodaki alan ile kıyaslayarak çalışmaktadır. Bu tabloya ait örnek bir ekran 

görüntüsü aşağıda görüldüğü gibidir. 
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Çalışma zamanında örneğin 16.09.2007 tarihi ve öncesindeki profil bilgileri elde edilmek 

istendiğinde aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 

 

İsimsiz(Anonymous) kullanıcılar için profil bilgilerini kullanabilmek; 

Bazı durumlarda siteyi ziyaret eden isimsiz kullanıcılar(anonymous users) içinde profil 

bilgilerinin tutulması ve saklanması istenebilir. Profile API, isimsiz kullanıcılar için oldukça güçlü 

bir hizmet sağlamaktadır. Sistemin çalışması aslında son derece basittir. Gerekli konfigurasyon 

ayarlarının yapılmasının ardından siteye bağlanan isimsiz kullanıcılar için 

birer GUID üretilmektedir. Bu GUID(Global Unique IDentifier) değerleri 

bir çerez(cookie) yardımıyla istemcinin bilgisayarında saklanırlar. Böylece isimsiz kullanıcıların 

sunucu tarafında tespit edilebilmesi kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken 

durumlardan birisi istemcilerin oturum(session) açışları arasında farklı tarayıcılar kullanabilecek 

olmasıdır. Bu durumu ilerleyen kısımlarda analiz etmeye çalışacağız. İsimsiz kullanıcılara destek 

sağlayabilmek için web.config dosyası içerisindeanonymousIdentification elementinin ilgili 

özelliklerinin değerlerinin atanması gerekmektedir. Bir önceki örnek ile karışmaması açısından bu 

kez yeni bir web uygulaması ile devam edelim. Bu seferki örnekte profil 
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özelliklerini web.config dosyası içerisinde tanımlıyor olacağız. Bu amaçla web.config dosyasının 

içeriğini aşağıdaki gibi tasarladığımızı varsayalım. 

Web.config; 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <compilation debug="true"/> 

        <authentication mode="Forms"/> 

        <authorization> 

            <allow users="*"/> 

        </authorization> 

        <anonymousIdentification enabled="true" cookieSlidingExpiration="true" 

cookieTimeout="3"/> 

        <profile enabled="true"> 

            <properties> 

                <add name="SonGirisZamani" type="System.DateTime" allowAnonymous="true"/> 

                <group name="Urun"> 

                    <add name="UrunAdi" type="System.String" allowAnonymous="true"/> 

                    <add name="UrunFiyati" type="System.Double" allowAnonymous="true"/> 

                </group> 

            </properties> 

        </profile> 

    </system.web> 

</configuration> 

anonymousIdentification elementi içerisinde tanımlanabilecek pek çok nitelik(attribute) yer 

almaktadır. Bu niteliklerden bazıları yukarıdaki örnekte 

kullanılmıştır.cookieSlidingExpiration niteliğine true değeri atandığı için istemciler, timeout 

süresi içerisinde talepte bulundukça çerezlerin(cookies) istemci bilgisayarda kalma süresi uzamaya 

devam edecektir. (Bu tipik olarak Caching mimarisinde kullanılan Sliding Expiration çalışma sistemi 

ile aynıdır.) Bununla birlikte cookieTimeout niteliğine atanan 3 değeri ile çerezin istemci 

bilgisayarda 3 dakika süreyle saklanacağı belirtilmektedir. (Uygulamanın doğrulanmış 

kullanıcılar(authenticated users) ile birlikte isimsiz kullanıcılarada(anonymous 

users) hizmet vermesi için authorization elementi içerisinde bilinçli olaraktan tüm 
kullanıcılar(*) allow edilmiştir.) 

İlk olarak isimsiz kullanıcılara ait profil bilgilerinin saklandığını ispat etmeye çalışalım. Bu amaçla 
default.aspx sayfasının içeriğini ve kodlarını aşağıdaki gibi tasarladığımızı düşünelim. 
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Default.aspx; 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Untitled Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

                <asp:LoginName ID="LoginName1" runat="server" /> 

                <asp:LoginStatus ID="LoginStatus1" runat="server" /> 

            <br /> 

            <br /> 

            Son Giriş Zamanı :<asp:Label ID="lblSonGirisZamani" runat="server" 

Text="Label"></asp:Label><br /> 

            <br /> 

            Urun Adı :<asp:TextBox ID="txtUrunAdi" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

            <br /> 

            Urun Fiyatı :&nbsp;<asp:TextBox ID="txtUrunFiyati" runat="server"></asp:TextBox> 

            <br /> 

            <br /> 

            <asp:Button ID="btnProfilGetir" runat="server" OnClick="btnProfilGetir_Click" 

Text="Profil Getir" /> 

            <asp:Button ID="btnProfilKaydet" runat="server" OnClick="btnProfilKaydet_Click" 

Text="Profil Kaydet" /></div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Default.aspx.cs; 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 
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using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected void btnProfilGetir_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        try 

        { 

            lblSonGirisZamani.Text = Profile.SonGirisZamani.ToString(); 

            txtUrunAdi.Text = Profile.Urun.UrunAdi; 

            txtUrunFiyati.Text = Profile.Urun.UrunFiyati.ToString("C2"); 

        } 

        catch (Exception exp) 

        { 

            Response.Write(exp); 

        } 

    } 

    protected void btnProfilKaydet_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Profile.SonGirisZamani = DateTime.Now; 

        Profile.Urun.UrunAdi = txtUrunAdi.Text; 

        double urunFiyati = 1; 

        Double.TryParse(txtUrunFiyati.Text, out urunFiyati); 

        Profile.Urun.UrunFiyati = urunFiyati; 

        Profile.Save(); 

    } 

} 

Uygulamayı çalıştırdığımızda isimsiz bir kullanıcı ile default.aspx sayfasını açabildiğimizi görürüz. Bu 

aşamada örnek bir kaç veri girip Profil Kaydet başlıklı düğmeye bastığımızda ise bilgilerin başarılı 

bir şekilde kaydedildiğini görebiliriz. Örneğin aşağıdaki veriler girildiğinde 
veritabanındaki aspnet_profile tablosunada bir satır eklendiği görülecektir. 
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Dahası kullanıcı siteye 3 dakikalık süre zarfı içerisinde yeni bir talepte(request) bulunduğunda ve 

Profil Getir başlıklı düğmeye bastığında ilgili bilgileri elde edebiliecektir. 

 

Çok doğal olaraktan timeout süresi sona erdikten sonra profil bilgileri getirilmek istenirse aşağıdaki 
gibi bir ekran görüntüsü alınacaktır. 
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Bir başka deyişle istemci bilgisayardaki çerez(cookie) silindiğinden sunucuda eşleşen 

bir GUID bulunamamaktadır. (GUID' in bulunamaması isimsiz kullanıcının aspnet_users 

tablosundan silindiği anlamına gelmemektedir) Buda istenen bilgilerin elde edilemeyeceği anlamına 

gelir. Elbetteki veriler aspnet_profile tablosunda durmaya devam edecektir. Bu 

noktadaProfileManager sınıfının ilgili metodlarından yararlanarak belirli periyodlarda söz konusu 
verilerin temizlenmesi sağlanabilir. 

Gelelim kullanıcının aynı uygulamaya isimsiz olarak farklı tarayıcılar ile erişmesi durumuna. Bu 

amaçla örneği önce Internet Exlplorer ile açıp profil bilgilerini kaydediyor olacağız. Sonrasında ise 

3 dakikalık zaman dilimi sona ermeden Firefox ile aynı sayfayı yeniden talep edeceğiz. Örnek 

olarak ürün adını Vazo, ürün fiyatını 4.5 olarak girdiğimizi düşünelim. 
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Dikkat edileceği üzere Internet Explorer kullanılıp kaydedilen profil bilgilerine 3 dakikalık süre 

zarfı içerisinde başka bir tarayıcı program olan Firefox Mozilla içerisinde erişilememiştir. Tersi 

durumda söz konusudur. Buna göre farklı tarayıcı pencereleri ile gelen taleplerde(request) 

sunucunun farklı bir GUID üreteceğini ve istemci bilgisayara çerez olarak yazacağını göz önüne 

almalıyız. 

İsimsiz kullanıcılar(anonymous users) ile ilgili bir diğer durumda var olan doğrulanmış bir 

kullanıcı ile birleştirilmeleridir(Migration). Bu durumu daha kolay anlayabilmek 

içinamazon.com sitesinin işleyiş şeklini göz önüne alabiliriz. Bu siteye giren kayıtlı bir kullanıcı 

login olmadan sepete ürünler ekleyebilmektedir. Diğer taraftan kullanıcı alışveriş safhasına geçip 

sayfaya Login olduğunda, isimsiz kullanıcı olarak sepete attığı bilgiler var olan kullanıcı hesabındaki 

sepet bilgilerine eklenebilmektedir. Asp.Net 2.0 mimarisinde bu tarz bir işlemi belirli bir ölçüde 

kontrollü olarak gerçekleştirebilmek için 

için Global.asax.cs dosyasında Profile_OnMigrateAnonymous olay metodunun yüklenmesi 

yeterlidir. Bu metodun aldığı ProfileMigrateEventArgs tipinden parametre sayesinde isimsiz 

http://www.amazon.com/
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kullanıcı(anonymous user) için üretilen GUID değerine erişilebilir ve ilgili değerlerin alınarak, login 

olan kullanıcıya aktarılması sağlanabilir. Yanlız bu noktada daha öncede login olup profil bilgisi 

kaydedilmiş bir kullanıcının bilgileri üzerine yazılmamaya çalışılmasına özen gösterilmelidir. Bu 

durumu analiz edebilmek için global.asax.cs dosyasına aşağıdaki kod parçasını eklediğimizi göz 

önüne alabiliriz. 

<%@ Application Language="C#" %> 

 

<script runat="server"> 

 

    void Profile_OnMigrateAnonymous(object sender, ProfileMigrateEventArgs e) 

    { 

        /* Önce isimsiz kullanıcının profile bilgisi elde ediliri. GetProfile metodunun dönüş değeri 

ProfileCommon tipinden olacağı için buna göre bir atama yapılır. */ 

        ProfileCommon isimsizProfil = Profile.GetProfile(e.AnonymousID); 

        /* Login olan doğrulanmış kullanıcının halen aktiv olup olmadığı öğrenilir. Eğer aktiv ise profil 

bilgileri mevcut demektir ve üstüne yazılması istenmez. Bu nedenle LastActivityDate değerine 

bakılarak bir kontrol yapılması gerekmektedir. */ 

        if (Profile.LastActivityDate.Date == DateTime.MinValue.Date) 

        { 

            // İsimsiz kullanıcının profil özelliklerinin değerleri ile login olan doğrulanmış kullanıcının 

profil özellikleri eşleştirilir 

            Profile.SonGirisZamani = isimsizProfil.SonGirisZamani; 

            Profile.Urun.UrunAdi = isimsizProfil.Urun.UrunAdi; 

            Profile.Urun.UrunFiyati = isimsizProfil.Urun.UrunFiyati; 

            Profile.Save(); // Login olan kullanıcı için değiştirilen profil değerleri kaydedilir. 

        } 

        AnonymousIdentificationModule.ClearAnonymousIdentifier();// isimsiz kullanıcı için 

üretilen çerezin silinmesi sağlanırki bu olay tekrar tetiklenmesin 

        ProfileManager.DeleteProfile(e.AnonymousID); //isimsiz kullanıcıya ait profil değerleri 

veritabanından silinir. 

    } 

 

</script> 

Yukarıdaki örnek kod parçasında öncelikli olarak isimsiz kullanıcının profil bilgileri elde edilmektedir. 

Bu amaçla GetProfile metodu kullanılmıştır. Sonrasında ise, o an Login olmuş kullanıcının bir profil 

bilgisi olup olmadığı tespit edilir. Bu kontrolde LastActivityDate özelliğinden yararlanılır. Burada 

amaç isimsiz kullanıcının(anonymous users) profil bilgilerini, login olmuş kullanıcının var olan profil 

bilgileri üzerine yazmamaktır. (Burada global bir kontrol yapılıp istemciden bilgilerin üstüne yazmak 

isteyip istemeyeceği ele alınaraktanda ilerlenebilir. Bu tamamen uygulamanın veya sürecin 

ihtiyaçları doğrultusunda verilebilecek bir karardır.) Sonrasında login olan kullanıcının profile 

kaydettiği bir bilgi yoksa isimsiz kullanıcı için oluşturulan değerlerin ataması yapılır ve kaydetme 

işlemi(save) gerçekleştirilir. Son olarak olay metodunun tekrardan tetiklenmemesi amacıyla 

isimsiz kullanıcıya ait bilgi veritabanından silinir. Ayrıca istemcideki çerez 

bilgiside AnonymousIdentificationModule sınıfının static ClearAnonymousIdentifier metodu 

ile geçersiz kılınır. Sonuç olarak isimsiz kullanıcı giriş yapıp profil bilgisini kaydettikten sonra daha 

önceden profil bilgisi bulunmayan bir kullanıcı gibi Login olursa, var olan bilgileri doğrulanmış 

kullanıcınınkine aktarılacaktır. 

Böylece geldik uzun bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde profile yönetimini biraz daha 

güçlü ve esnek hale getirmek için neler yapabileceğimizi incelemeye çalıştık. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın (Dosya boyutunun küçük olması amacıyla Aspnetdb veritabanları ve 
log dosyaları çıkartılmıştır) 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ProfileManagement.rar
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WPF - Sayfa(Page) Kavramı, Navigasyon 

İşlemleri ve XBAP ( 04.10.2007 ) - WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yıllardır ister büyük çaplı ister küçük çaplı olsun pek çok proje web tabanlı olarak geliştirilmektedir. 

Projelerde bu tip bir seçime gitmenin en büyük nedenlerinden biriside web 

uygulamalarındaki dağıtım modelinin(Deployment Model) Windows tabanlı olanlara göre çok 

daha kolay olmasıdır. Her ne kadar .Net 2.0 ile birlikte gelen ClickOnce veya daha öncesinden beri 

var olan ActiveX gibi dağıtımı kolaylaştırabilecek teknolojiler var olsada bunlar Web 

uygulamalarına olan yönelimi azaltamamıştır. Sonuç itibariyle web tabanlı uygulamalarda, yazılan 

parçaları yorumlayacak bir tarayıcı penceresinin(Browser) olması yeterlidir. Geriye kalan, söz 

konusu tarayıcı pencerelerinin yorumlayacağı HTMLiçeriklerinin oluşturulmasıdır. Bu amaçlada son 

derece gelişmiş sunucu(Server-Side) veya istemci taraflı(Client-Side) uygulama geliştirme 

modelleri mevcuttur. Asp.Net bu modellerden yanlızca birisidir. Ancak web tabanlı uygulamalarda 

tarayıcı tarafından bakıldığında dağıtım dışında sağlanan başka avantajlarda vardır. Örneğin, 

tarayıcı penceresi yardımıyla uygulama(Application) alanı içerisinde bir sayfadan diğerine geçmek 

bir başka deyişle navigasyon işlemleri ile dolaşmak çok kolaydır. Bu tip bir kullanım kolaylığını 
Windows uygulamalarına kazandırmak ekstra kodlamayı gerekirmektedir. 

Microsoft, .Net Framework 3.0 ile birlikte Windows uygulamalarının tarayıcı pencereleri içerisinde 

çalıştırılabilmesini sağlayacak bir yenilik getirmektedir. Kısacası XBAP(XAML Browser 

Applications) olarak adlandırılan bu modelde, kısıtlamaları ile birlikte bir WPF(Windows 

Prensetation Foundation) uygulamasını bir tarayıcı penceresinde açmak mümkündür. Yazı 

dizimizde bu konuyada değiniyor olacağız. Ama öncesinde bunların temelini oluşturan 
sayfa(Page) kavramını anlamak gerekmektedir. 

WPF uygulamalarını sayfa tabanlı(Page-Based) olacak şekilde tasarlayabilmekteyiz. Burada 

sayfadan kasıt Page tipinden bir nesnedir. WPF mimarisinde sayfa tabanlı uygulamalarda kendi 

içlerinde iki ana parçaya ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi XBAP uygulamaları, diğeri ise kendi 

başına çalışan(Stand-Alone) uygulamalardır. Sayfalar(Pages) aslında daha önceki 

makalelerimizde de incelediğimiz Window tipine benzetilebilir. Lakin arada çok önemli bir fark 

vardır. Window tipi temel olarak bir taşıyıcı(Container) görevini üstelenebilmektedir. Bu 

sebeptende ContentControl tipinden türetilmiştir. Ne varki Page tipi 

doğrudan FrameworkElement tipinden türemektedir. Dolayısıyla Page tiplerinin kullanılabilmesi 

için bunu servis edecek bir sunucuya(Host) ihtiyaç vardır. Söz konusu özet bilgilere göre sayfa 

bazlı(Page-Based) uygulamaları aşağıdaki gibi kategorize edebiliriz. 

Standalone (Kendi 

başına  

çalışan uygulamalar) 

NavigationWindow içerisinde kullanılabilen sayfalar. 

Bir pencerede(Window) yer alan Frame veya Frame' ler 

içerisinde kullanılabilen sayfalar. 

Başka bir sayfa(Page) içerisindeki Frame veya Frame' lerde 

kullanılabilen sayfalar. 

XBAP(Xaml Browser 

Applications) 

Uygulamaları 

Internet Explorer veya destek veren başka bir tarayıcı(Browser) 

üzerinde çalışabilen sayfalar. Lightweightolarakta adlandırılan 

basit web tabanlı dağıtım modeli için uygun bir yapı sunmaktadır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Sayfa tabanlı(Page-Based) uygulamalarda kullanılan genel tipler aşağıdaki sınıf diagramında(Class 

Diagram) görüldüğü gibidir. 

 

Yukarıdaki sınıf diagramında sayfa-tabanlı(Page-Based) uygulamalarda başrol oynayan 

sınıflardan(class) bazıları yer almaktadır. Window sınıfı daha önceki windows programlamada yer 

alan Form sınıfının karşılığı olarak düşünülebilir. Bir içerik kontrolüdür(ContentControl). Bu 

nedenle kendi içerisinde başka elementleride barındırmaktadır. Söz gelimi Window içerisinde 

bir Frame tanımlanıp bu Frame içerisinde de farklı sayfalar(Page) yer alabilir. Frame tipi aslında bir 

sayfa içerisinde bağımsız bir parça olaraktanda düşünülebilir. Frame' leri 

bir Page veya Windows elementi içerisinde kullanabiliriz. Temel görevleri aslında web 

uygulamalarından bilinen benzeri ile aynıdır. Bir başka deyişle taşıyıcı kontrol içerisinde başka 

sayfaların(Page) gösterilebilmesini sağlamaktadır. Bu taşıyıcı özelliği nedeni ilede tahmin edileceği 

gibi ContentControl sınıfından türemektedir. NavigationWindow, içerisinde Page elementlerini 

içerebilen bir tiptir. Varsayılan olarak Page elementi içeren bir XAML içeriği code-behind dosyası ile 

birlikte çalıştırıldığında çalışma zamanında otomatik olarak bir NavigationWindow nesnesi 

örneklenmektedir. NavigationWindow nesneleri çalışma zamanında dinamik olaraktanda 
örneklenebilir ve sayfa içeriklerini göstermesi sağlanabilir. 

Bu kısa teorik bilgilerden sonra dilerseniz basit örnekler yardımıyla konuyu daha iyi anlamaya 

çalışalım. Eğer aynı pencere üzerinde yer alacak ve aralarında geçişler yapılabilecek sayfalardan 

bahsediyorsak doğal olaraktan bunların arasında dolaşabilmek gerekmektedir. Dolaşma işlemleri 
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için kullanılabilecek en basit kontrol Hyperlink bileşenidir. Bu bileşenin NavigateUri özelliğinden 

yararlanılarak başka bir sayfaya geçilmesi, aynı sayfa içerisinde veya başka bir sayfa içerisinde yer 

alan bir noktaya gidilmesi(burada anchor benzeri bir kullanımdan bahsediyoruz), başka 

bir NavigationWindow içerisinde bir sayfaya ve hatta var olan geçerli bir Url adresine gidilmesi 

sağlanabilir. Dolayısıyla ilk örneğimizde bu durumu analiz etmeye çalışıyor olacağız. Bu 

amaçla Visual Studio 2008 Beta 2 sürümünde yeni bir WPF uygulaması açıp XAML içerikleri 
başlangıçta aşağıdaki gibi olan iki sayfa(Page) tasarlamamız yeterlidir. 

 

Page tiplerini bir WPF uygulamasına eklerken öğelerden(Item) yararlanılabilir. Bunun 

için projeye sağ tıklayıp Add New Item penceresinden yada, doğrudan sağ tıklayınca 

çıkan menülerden Add->Page ile gerçekleştirebiliriz. 

 

 

MainPage.xaml 

<Page x:Class="PageKullanimi.MainPage" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Ana 
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Sayfa"WindowHeight="250" WindowWidth="400" WindowTitle="Azon Giriş 

Sayfası" Loaded="Page_Loaded"> 

    <Page.Background> 

        <ImageBrush ImageSource="Iceberg.jpg" Opacity="0.4"/> 

    </Page.Background> 

    <Grid> 

        <Label Foreground="Black" FontSize="15" FontWeight="Bold" Height="30" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" Width="113" Margin="9,21,0,0"> 

            <Hyperlink NavigateUri="PageX.xaml" ToolTip="Bir sonraki sayfaya geçmenizi 

sağlar">Sonraki Sayfa</Hyperlink> 

        </Label> 

        <Button Name="btnBilgiSayfasi" Background="LightGray" Width="120" Height="30" 

FontSize="12" FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Left" Margin="9,107,0,0" 

VerticalAlignment="Top"> 

            <Hyperlink Foreground="Red" NavigateUri="Page2.xaml">Bilgi Giriş 

Sayfası</Hyperlink> 

        </Button> 

        <TextBox Name="txtHosgeldinMesajim" Margin="9,60,33,0" Height="21" 

VerticalAlignment="Top" /> 

    </Grid> 

</Page> 

MainPage içerisinde ilk dikkati çeken noktalardan birisi Page elementi ve 

özellikleridir. WindowHeight ve WindowWidth özellikleri ile çalışma 

zamanındaki NavigationWindow penceresinin boyutları set edilmektedir. WindowTitle özelliği ile 

sayfanın NavigationWindow içerisinde gösterilirken sahip olacağı başlık değeri 

verilmektedir. Title özelliği ise, navigasyon işlemlerinin yapıldığı Combobox içerisindeki başlık 

bilgisini belirlemektedir. Aşağıdaki şekil çalışma zamanındaki bir ekran görüntüsü olup bahsedilen 
özellikleri ifade etmektedir. 
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Page sınıfının Window sınıfında olduğu gibi Show veya Hide gibi metodları 

bulunmamaktadır. Bunun en büyük nedeni Page sınıflarına ait nesne örnekleri aralarında 

gezinirken navigasyon kontrollerinden yararlanılabilmesidir. Dolayısıyla klasik windows 

programcılığından bildiğimiz Show veya Hide gibi işlemlere gerek kalmamaktadır. 

Bunların dışında MainPage içerisinde Label ve Button kontrollerine ait elementler içerisinde 

Hyperlink alt elementleri kullanılmıştır. Hyperlink bileşeni bağımsız bir element olarak 

kullanılamamaktadır. Dolayısıyla Inline-Flow tipinden bir kontroldür. Diğer taraftan bu 

elementin NavigateUri özelliği ile gidilmek istenen sayfalar belirtilmektedir. 

 

Hyperlink elementi Page yerine bir Window içerisinde kullanılmak istendiğinde 

belirtilen adrese otomatik olarak gidilemeyecektir. Böyle bir durumda Window 

sınıfınınRequestNavigate olayının bilinçli olarak ele alınması ve yönlendirme işleminin 

manuel olarak yapılması gerekmektedir. 

Label kontrolünde yer alan Hyperlink elementinde kasıtlı olarak projede yer almayan PageX.xaml' e 

gidilmeye çalışılmaktadır. Burada amaç olmayan bir adrese gidilmek istendiğinde ne olacağının 

analiz edilmesidir. Button kontrolü içerisinde yer alan Hyperlink elementinde ise, XAML içeriği 

aşağıda yer alan Page2 isimli sayfaya gidilmektedir. 

 

Page2.xaml 

<Page x:Class="PageKullanimi.Page2" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" WindowTitle="Bilgi Giriş Sayfası" 

Title="Bilgi Girişi" Loaded="Page_Loaded"> 

    <Grid> 

        <Label FontSize="12" FontWeight="Bold" Height="25" HorizontalAlignment="Left" 

VerticalAlignment="Top" Width="85" Margin="0,24,0,0">Tc Kimlik No</Label> 

        <Label FontSize="12" FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Left" Width="85" 

Margin="0,83,0,0" Height="25" VerticalAlignment="Top">Semt</Label> 

        <Label FontSize="12" FontWeight="Bold" Height="25" HorizontalAlignment="Left" 

VerticalAlignment="Top" Width="85" Margin="0,46,0,0">Aranan Hat</Label> 

        <Button FontSize="14" Margin="125,117,62,0" Name="btnKontrolSayfasi" 

Click="btnKontrolSayfasi_Click" Height="24" VerticalAlignment="Top"> 

            Kontrol Sayfası 

        </Button> 

        <TextBox Name="txtTcNo" Height="21" Margin="120,27,60,0" VerticalAlignment="Top" /> 

        <TextBox Name="txtArananHat" Height ="21" Margin="120,57,60,0" 

VerticalAlignment="Top" /> 

        <TextBox Name="txtSemt" Height ="21" Margin="120,89,60,0" VerticalAlignment="Top" /> 

    </Grid> 
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</Page> 

İlk olarak örneği çalışma zamanında test ederek işe başlayalım. Uygulamanın yürütülmeye 

başlaması halinde MainPage.xaml sayfasının örneklenmesi için App.xaml' e ait Application 

elementi içerisindeki StartupUri özelliğinin değeri MainPage.xaml olarak ayarlanmıştır. Aşağıdaki 

Flash görselinde ilk çalışma hali gösterilmektedir. 

 

Dikkat edilecek olursa çalışma zamanında(Run-Time) otomatik olarak bir navigasyon çubuğu 

oluşturulmuştur. İlk aşamada bu çubuk üzerindeki düğmeler pasiftir. Aktif olmaları için sayfalar 

arasında geçiş yapılması gerekmektedir. Sayfalar arası geçiş yapıldıktan sonra navigasyon 

düğmeleri ile ileri ve geri yönlü hareketler yapılabilir. Bununla birlikte Combobox kontrolünden 

yararlanılaraktanda diğer sayfalara daha kolay bir şekilde geçiş yapılmasıda sağlanabilir. Bu 

örnekte PageX.xaml sayfasına geçiş yapılmasını sağlayan Label kontrolüne basılmamıştır. Bu 

yapıldığı takdirde söz konusu sayfa olmadığı için aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan bir çalışma 
zamanı istisnası(exception) alınacaktır. 

 

Görüldüğü gibi basit bir IOException alınmıştır. Elbetteki programatik olarak uygulamayı 

tasarlarken olmayan sayfalara gidilmemesini sağlamak geliştiricinin görevidir. LakinNavigateUri ile 

var olan bir sayfa dışında geçerli bir URL adresinede gidilebilmesi sağlanabilmektedir. Bir başka 

deyişle var olan bir web sayfasını çalışma zamanında oluşturulanNavigationWindow içerisinde bir 

sayfa olarak göstermek mümkündür. Bu gibi durumlarda gidilmek istenen URL veya Sayfa 

bilgisinin geçerli olmaması halinde programın istem dışı bir şekilde sonlanmasının önüne geçmek 
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için Application nesnesinin NavigationFailed olayını ele almak ve içerisinde istisna bilgisini 

kontrollü bir şekilde yakalamak en doğru yaklaşım olacaktır. Yukarıdaki örnekte bunu uygulamak 
istediğimiz App.xaml ve App.xaml.cs içeriklerinin aşağıdaki gibi tasarlanması yeterlidir. 

App.xaml; 

<Application x:Class="PageKullanimi.App" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"StartupUri="MainPage.xaml" 

NavigationFailed="Application_NavigationFailed"> 

    <Application.Resources> 

    </Application.Resources> 

</Application> 

App.xaml.cs; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Configuration; 

using System.Data; 

using System.Windows; 

 

namespace PageKullanimi 

{ 

    public partial class App : Application 

    { 

        private void Application_NavigationFailed(object 

sender, System.Windows.Navigation.NavigationFailedEventArgs e) 

        { 

            if (e.Exception != null) 

            { 

                MessageBox.Show(e.Uri.ToString() + " adresi bulunamadı"); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

    } 

} 

Örnekte basit olması açısında sadece hataya neden olsan sayfanın Uri bilgisi 

bir MessageBox içerisinde gösterilmektedir. Olay metoduna 

gelen NavigationFailedEventArgs tipinden e parametresinin Handled özelliğine true değeri 

atanmasının sebebi hatanın kontrollü bir şekilde ele alındığının belirtilmesidir. Aksi durumda 

program yine hata sonrası, kullanıcıya oluşan hatanın gönderilip gönderilmeyeceğini soran 

hepimizin yakından tanıdığı mesaj kutusu ile sonlandırılacaktır. Burada yakalanan hatalar çok doğal 

olarak başka amaçlarlada değerlendirilebilir. Örneğin Log' lanarak, oluşan hatalar ile ilişkili genel 
istatistik ve analizlerin yapılması sağlanabilir. 

Hyperlink kontrolünü kullanarak web sayfalarınada gidilebildiğinden bahsetmiştik. Bunun dışında bir 

sayfa içerisinde yer alan herhangibir konuma gidilmeside sağlanabilirki bu durumparçalı 

navigasyon(Fragment Navigation) olarak adlandırılmaktadır. Şimdi bu iki kullanım şeklini ele 

alacağımız bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bu amaçla projemize Page3.xaml ve Page4.xaml 
sayfalarını aşağıdaki içerikleri ile eklediğimizi düşünebiliriz. 
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Page3.xaml; 

<Page x:Class="PageKullanimi.Page3" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" WindowTitle="Doğrulama Sayfası" 

Title="Doğrulama" WindowHeight="250" WindowWidth="400"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnCSHarpNedir" FontSize="14" FontWeight="Bold" Height="25" 

Margin="20,36,30,0" VerticalAlignment="Top"> 

            <TextBlock> 

                <Hyperlink Foreground="Red" 

NavigateUri="http://www.csharpnedir.com">C#Nedir?</Hyperlink>Sayfasına Gider. 

            </TextBlock> 

        </Button> 

        <Button Name="btnIceberg" FontSize="14" FontWeight="Bold" Height="25" 

VerticalAlignment="Top" Margin="20,90,30,0"> 

            <TextBlock> 

                <Hyperlink NavigateUri="Page4.xaml#txtBilgi" 

Foreground="Red">Iceberg</Hyperlink>  

            </TextBlock> 

        </Button> 

    </Grid> 

</Page> 

Sayfanın içerisinde kullanılan iki adet Hyperlink kontrolü bulunmaktadır. Bunlardan 

birisi C#Nedir? sitesine, diğeri ise Page4.xaml sayfası içerisinde txtBilgi isimli bileşenin olduğu 

yere yönlendirme yapmaktadır. İkinci navigasyon işlemi aslında parçalı navigasyon(Fragment 

Navigation) işlemi için bir örnektir. Öyleki Page4.xaml sayfası içerisinde yer alan txtBilgi isimli 

kontrol sayfanın alt kısmında yer almaktadır. Bu nedenle sayfa içerisindeki bu yere navigasyon 
işlemi ile gidilmesi ve odaklanılması mümkün olabilmektedir. 
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Page4.xaml; 

<Page x:Class="PageKullanimi.Page4" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Antartika Iceberg" 

WindowTitle="Iceberg"> 

    <Grid> 

        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Visible"> 

            <Canvas Height="299" Width="284"> 

                <Image Canvas.Left="18" Canvas.Top="51" Height="104" Name="image1" 

Width="150" Source="Iceberg.jpg" /> 

                <Label Canvas.Left="18" Canvas.Top="26" Height="23" Name="label1" 

Width="120">Antartika Hakkında</Label> 

                <Label Canvas.Left="18" Canvas.Top="166" Height="23" Name="label2" 

Width="120"> 

                    <Hyperlink NavigateUri="Page4.xaml#txtBilgi">Genel Bilgi</Hyperlink> 

                </Label> 

                <TextBox Height="25" Name="txtBilgi" Canvas.Left="18" Canvas.Top="274" 

Width="249" /> 

            </Canvas> 

        </ScrollViewer> 

    </Grid> 

</Page> 

Page4.xaml içerisinde de bu sayfadaki txtBilgi kontrolüne odaklanılmasını sağlayan 

bir Hyperlink bileşeni bulunmaktadır. Dikkat edilecek olursa parçalı navigasyon 

işlemlerindeNavigateUri özelliğinde # işaretinden sonra bir bilgi yer almaktadır. Bu bilgi gidilmek 

istenen kontrolün Name özelliğinin(Property) değeridir. Örneğin çalışma zamanındaki işleyişi 

aşağıdaki Flash animasyonunda olduğu gibidir. 
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Görüldüğü gibi Page3.xaml içerisinde yer alan düğme kontrollerine basıldığında C#Nedir? sayfasına 

veya Page4.xaml içerisindeki txtBilgi isimli TextBox kontrolünün olduğu yere gidilmektedir. 

Herhangibir internet veya intranet adresine gidilmesini sağlayan teknikte mutlaka hata kontrolü 

yapılmalıdır. Diğer taraftan bir web sayfasına gidildiğinde sayfada görünen kısım klasik windows 

programlamadan tanıdığımız WebBrowser kontrolünün sunduğu ortama benzemektedir. Bu 

sebepten dolayı elde edilen sayfa içerisinde arama yapmak, dinamik kod çalıştırmak gibi işlemler 

yapılamamaktadır. 

 

Parçalı navigasyon(Fragment Navigation) işleminin olabilmesi için, söz konusu sayfa 

içerisinde aşağı yukarı hareket edilebilmesi bir başka deyişle scrolling olması 

gerekmektedir. Bu amaçla ScrollViewer kontrolünden yararlanılabilir. Söz konusu 

kontrolün VerticallScorllBarVisibility ve HorizontalScrollBarVisibility özelliklerine 

ilgili değerler atanarak dikey veya yatay yönde kaydırma çubuklarının(Scroll Bar) 

gösterilmesi(yada tam tersi) sağlanabilir. 

Navigasyon işlemleri istenirse manuel olarak kod tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu 

noktada NavigationWindow içerisinde üst kısımda görünen navigasyon kontrolleri ve menünün 

yaptığı işlerin kod yardımıylada gerçekleştirilmesi mümkündür. Bunun 

için NavigationService tipinden ve üyelerinden(Members) yararlanılabilir. Sıradaki örnekte yeni 

bir sayfaya geçiş işlemini kod ile nasıl yapabileceğimize bakıyor olacağız. Page2.xaml içerisindeki 

btnKontrolSayfasi isimli Button düğmesine tıklandığında Page3.xaml sayfasına geçilmesini 
sağlamak için ilgili olay metodunda aşağıdaki kodları yazmak yeterli olacaktır. 

private void btnKontrolSayfasi_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    this.NavigationService.Navigate(new Page3()); 

} 

NavigationService referansını Button bileşenine ait Click olay metodu içerisine yakaladıktan 

sonra Navigate fonksiyonuna parametre oalrak Page3 tipinin yeni bir nesne örneği verilmektedir. 

Böylece Page3 nesne örneği oluşturulup NavigationWindow içerisinde gösterilmesi 

sağlanmaktadır. Buna göre örneğin çalışma zamanındaki durumu aşağıdaki Flash görselindeki gibi 

olacaktır. 

http://www.csharpnedir.com/
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İstenirse çalışma zamanında yeni bir NavigationWindow oluşturulması ve bir sayfanın bu örnek 

üzerinde açılması sağlanabilir. Aşağıdaki örnek kod parçası ile, düğmeye basıldığı zaman Page3 

isimli sayfanın yeni bir pencere içerisinde açılması sağlanmaktadır. 

private void btnKontrolSayfasi_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    NavigationWindow nvgWnd = new NavigationWindow(); 

    Page3 pg3 = new Page3(); 

    pg3.WindowTitle = "Yeni Pencerede Açılan Doğrulama Sayfası"; 

    pg3.Title = "Doğrulama(Yeni)"; 

    pg3.WindowWidth = 300; 

    pg3.WindowHeight = 240; 

    //pg3.ShowsNavigationUI = false; 

    nvgWnd.Content = pg3; 

    nvgWnd.Show(); 

} 

İlk olarak yeni bir NavigationWindow nesne örneği oluşturulmaktadır. Sonrasında ise bu 

pencerede gösterilmek istenen sayfa örneklenir. Sayfanın WindowTilte, Title, WindowWidth, 

WindowHeight gibi özellikleri set edildikten sonra NavigationWindow nesne 

örneğinin Content özelliğine oluşturulan Page3 nesne örneği atanır. Son olarak Show metodu ile 

yeni pencerenin gösterilmesi sağlanmaktadır. Buradaki yorum satırı açılırsa eğer, yeni pencerede 

navigasyon kontrollerinin gösterilmemesi sağlanmış olur. Uygulamayı bu şekilde test ettiğimizde 

aşağıdaki Flash görselindeki etkiler görülecektir. 
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Sayfalar istenirse Frame' ler içerisinde gösterilebilirler. Böylece bir NavigationWindow içerisinde 

birden fazla Frame kullanılarak birden fazla sayfanın aynı anda gösterilmesi sağlanabilir. Örneğin, 

içerisinde harici bir web sitesini, uygulamanın kendisi, yardım dökümanını barındıracak şekilde bir 

pencere geliştirilebilir. Frame tipi kendi içerisinde çeşitli elementler barındırabilmektedir ancak 

genel kullanım amacı Page tiplerini taşımasıdır. Bu tanımlamalar Frame tipinin webdeki kullanım 

şeklini tam olarak andırdığınıda göstermektedir. Konuyu daha net anlayabilmek için bir örnek 

üzerinden ilerlemekte fayda olacağı kanısındayım. Bu amaçla projeye aşağıdaki XAML içeriğine 
sahip yeni bir pencere(Window) eklediğimizi düşünelim. 

<Window x:Class="PageKullanimi.FrameKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Frame Kullanimi" Height="400" 

Width="300"> 

    <Grid Margin="2"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <Frame NavigationUIVisibility="Automatic" Grid.Row="0" BorderBrush="Black" 

BorderThickness="3" Source="Page3.xaml"/> 

        <Frame Grid.Row="1" BorderBrush="Gold" BorderThickness="3" 

Source="Page2.xaml"/> 

    </Grid> 

</Window> 

Frame kullanımını kolaylaştırmak için pencere içerisinde iki satırdan oluşan bir Grid kontrolü 

konulmuştur. Bu amaçla Grid kontrolü içerisine RowDefinition elementleri ile iki satır eklenmiştir. 

Hangi Frame' in hangi satırda gösterileceğini belirlemek için Grid.Row elementlerinden 

yararlanılmaktadır. Her Frame elementinin Source niteliklerine(attribute) atanan değerler ile 

içlerinde gösterecekleri sayfalar belirlenmektedir. NavigationUIVisibility niteliğine atanan değer 

ile navigasyon kontrolünün Frame içerisinde gösterilip gösterilmeyeceği veya örnekteki gibi bunun 

otomatik olarak set edilip edilmeyeceği belirlenebilir. Söz konusu Frame' ler dikkat edilecek olursa 
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Page yerine bir Window elementi içerisinde kullanılmıştır. Örnek yürütüldüğünde aşağıdaki Flash 

animasyonunda olduğu gibi bir çalışma zamanı sonucu elde edilir. 

 

Flash animasyonundan görülebileceği gibi ilk etapta navigasyon kontrolleri gösterilmemektedir. 

Ancak Frame' ler içerisinde yer alan sayfalar üzerindeki kontroller yardımıyla hareket edildikten 

sonra navigasyon kontrolleri görülmektedir. Tabi 

istenirse NavigationUIVisibility özelliğine Visible değeri atanarak navigasyon kontrolünün 

başlangıçta çıkmasıda sağlanabilir. Yukarıdaki örnekte meydana gelen işlemler aşağıdaki grafikle 

daha net anlaşılabilir. 

 

İstenirse sayfalar başka sayfaların içerisinde de kullanılabilir. Böyle bir durumda iç içe 

sayfalar(Nested-Page) söz konusu olmaktadır. Aşağıdaki XAML içeriğinde bir nested-page 
tasarımı örneği görülmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 802 
 

 

XAML içeriği; 

<Page x:Class="PageKullanimi.NestedPageKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Nested Page Orneği" 

WindowWidth="300" WindowHeight="300"> 

    <Grid> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="89" /> 

            <RowDefinition Height="211" /> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <StackPanel Grid.Row="0"> 

            <Label Foreground="Red" FontSize="14" FontWeight="Bold">Arama</Label> 

            <TextBox Text="Aranacak kelimeyi giriniz"/> 

            <Button Name="btnAra" Content="Ara" FontSize="12" FontWeight="Bold" 

Background="Gold" Foreground="Black"/> 

        </StackPanel> 

        <Frame NavigationUIVisibility="Automatic" Grid.Row="1" BorderBrush="Black" 

BorderThickness="3" Source="Page3.xaml"/> 

    </Grid> 

</Page> 

Dikkat edilecek olursa Page elementi içerisinde normal elementler dışında birde Frame elementi 

kullanılmaktadır. Bu element içerisinde Source niteliği ile gösterilecek olan sayfa belirtilmektedir. 

Böylece çalışan sayfa içerisinde birbirlerine bağlı başka sayfalarında gösterilebilmesi 
sağlanmaktadır. Olayı aşağıdaki grafik ile daha net kavrayabiliriz. 

 

Uygulamanın çalışma zamanındaki görüntüsü aşağıdaki Flash animasyonunda olduğu gibidir. 
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Burada dikkat çekici noktalardan biriside Frame içerisinde sayfalar arasında gezinirken navigasyon 

kontrolünün sayfanın üst kısmında çıkmış olmasıdır. Bu durumda Frame' lerin kendi navigasyon 

çubuklarına sahip olması sağlanabilir. Bunun için Frame elementinin JournalOwnerShip adı 

verilen niteliğinden yararlanılır. Bu 

nitelik Automatic, OwnsJournal veUsesParentJournal olmak üzere üç farklı değerden birisini 

alabilir. OwnsJournal değeri seçildiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Frame' in 

navigasyon kontrolü kendi içerisinde çıkacak, sayfanın kendi navigasyon kontrolü ise en üst tarafta 
yer alacaktır. Doğal olarak bunlar birbirleriylede karışmayacak şekilde çalışmaktadır. 

 

UsesParentJournal değerinin seçilmesi halinde ise, Frame elementinin navigasyon kontrolü bu 

örneğin ilk versiyonunda olduğu gibi üst tarafta yer alacaktır. Aslında burada analiz edilmesi 



www.bsenyurt.com Page 804 
 

gereken bir durum daha vardır. Buda sayfanın kendisinin navigasyon işlemlerine sahip olması 

halidir. Yani aşağıdaki grafikteki gibi bir senaryo olduğunu düşünelim. 

 

Dikkat edileceği üzere Frame içerisinden başka iki sayfaya daha geçilebilmektedir. Diğer taraftan 

sayfanın kendiside(yani Frame' ide içeren Page) Page2.xaml sayfasına geçiş yapabilmektedir. Bu 

tip bir durumda UsesParentJournal değerinin seçilmesi özellikle XBAP uygulamalarında oldukça 

işe yarayacaktır. Söz konusu kullanımda sayfalar çok fazla parçalandığından zaman zaman takibin 

zorlaştığıda görülmektedir. Dolayısıyla Nested-Page tekniğinin bir alternatif olarak bilinmesinde ve 
uygun vakkalar bulunduğunda ele alınmasında yarar vardır. 

Yazımızın içerisinde belirttiğimiz gibi navigasyon işlemlerini manuel olarak kod tarafından da 

yapabiliriz. Burada önemli olan nokta NavigationService özelliği ile elde edilecek referans 

olacaktır.Bununla birlikte bir sayfanın navigasyon süreci içerisinde talep edilmesi halinde neler 

olduğunun bilinmesinde de yarar vardır. Bir başka deyişle, navigasyon sürecindeki yaşam 

döngüsünü bilmekte yarar vardır. Temelde süreç bir sayfanın talep edilmesi ile başlar. Bu talep 

işlemi basit bir Hyperlink kontrolü ile olabileceği 

gibi, NavigationService sınıfının Navigate metodu ilede olabilir. Sonrasında talep edilen sayfanın 

yeri tespit edilir. Tahmin edileceği üzere burada bir sorun olması halinde çalışma zamanı istisnası 

oluşacaktır. Sayfa yeri tespit edildikten sonra bilgileri getirilir. Örneğin talep edilen sayfa bir 

internet sayfası ise download işlemi gerçekleşir. Bu arada eğer sayfanın indirilmesi sırasında ilişkili 

kaynaklar var ise bunlarında getirilmeside söz konusudur. Takip eden adımda sayfa için 

bir ayrıştırma(parsing) işlemi uygulanır ve sayfanın nesne ağacı(Object Tree)oluşturulur. Bu 

işlemi takiben sayfaya ait Initialized ve Loaded olaylarıda sırasıyla tetiklenir. Son aşamada 

sayfa Render işlemine tabi tutulur ve gösterilir. Bu noktada eğer parçalı navigasyon(Fragment 

Navigation) işlemi yapılmışsa ilgili kontrole gidilmesi sağlanır. Aşağıdaki temsili grafik bu işleyişi 
kısaca özetlemektedir. 
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Birde bu süreç içerisinde tetiklenen bazı olaylar söz konusudur. Bu 

olaylar Application, Frame, NavigationWindow yada NavigationService' in kendisi tarafından 

ele alınabilir. Daha çok tercih edilen, söz konusu olayları Application nesnesi seviyesinde ele 

almaktır. Böylece uygulama içerisinde yer alabilecek tüm sayfalar için ortak bir noktada olayların 

kontrol edilebilmesi sağlanmış olur. Burada bahsedilen olaylar Navigating, Navigated, 

NavigationProgress, LoadCompleted, FragmentNavigation, 

NavigationStopped ve NavigationFailed' dır. Bu olayların işleyiş sırası aşağıdaki şekildeki 

gibidir. 
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İlk olarak süreç bir sayfanın talep edilmesi ile başlar. Sonrasında ise ilgili olaylar tetiklenir. 
Aşağıdaki tabloda söz konusu olaylar ile ilişkili bilgiler verilmektedir. 

Olay(Event) Olay Hakkında Kısa Bilgi 

Navigating Yeni bir navigasyon talebi geldiğinde çalışan olaydır. 

Navigated 
Navigasyon başlamıştır ve talep edilen sayfa ile ilgili bilgiler gelmektedir. 

Ancak sayfanın tamamı henüz gelmemiştir. 

NavigationProgres

s 

Bu olaya ilişkin metod yazıldığında, sayfanın yüklenmesi tamamlanıncaya 

kadar bilgilendirme yapılması sağlanabilir. Örneğin sayfanın yüzde olarak 

kaçının tamamlandığı bilgisi gösterilebilir. Aslında bu olay klasik windows 

programlamadaki BackgroundWorker kontrolünün ProgressChange olayı

nınkine benzer bir görev üstlenmektedir. NavigationProgress olayı, talep 

edilen sayfa ile ilgili her 1Kb bilgi geldiğinde tetiklenmektedir. 

LoadCompleted 
Talep edilen sayfanın ayrıştırma(Parse) işlemi tamamlanmıştır. Ancak ilgili 

sayfanın Initialized ve Loaded olayları henüz çalışmamıştır. 

FragmentNavigati

on 
Eğer parçalı navigasyon(Fragment Navigation) söz konusu ise bu olay 

tetiklenir. Bu olay ilgili kontrole doğru gidilirken çalışmaktadır. 

NavigationStoppe

d 

NavigationService sınıfının static StopLoading metoduna yapılan çağrı 

sonucu tetiklenen olaydır. Bazı durumlarda uzun süren navigasyon 

işlemlerinde(örneğin bir web sayfası talebinde) kullanıcı tarafından işlemin 

durdurulması istenebilir. Böyle bir durumda StopLoading metoduna 

başvurulması halinde bu olay tetiklenmektedir. (StopLoading' i çalışma 
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zamanında çağırmak son derece kolaydır. Nitekim WPF mimarisinde 

navigasyon işlemleri asenkron olarak yürütülmektedir.) 

NavigationFailed 

Navigasyon işlemi sırasında bir hata oluşursa tetiklenen olaydır. Bu olay 

içerisinde oluşan hata ile ilişkili detaylı bilgiye ulaşılabilir ve söz konusu 

bilgiler örneğin loglama amacı ile kayıt altına alınabilir yada kullanıcı farklı bir 

şekilde yönlendirilerek uygulamanın sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanabilir. 

Doğal olarak bu olayların tetiklenmesi belirli koşullara bağlıdır. Söz gelimi bir sayfaya doğru 

navigasyon işleminin başlatılabilmesi için Hyperlink kontrolünün NavigateUriözelliğinden 

yada NavigationService sınıfının Navigate metodundan yararlanılır. Navigate metodunun aşırı 

yüklenmiş olan versiyonları kullanılarak yukarıda bahsi geçen olaylara veri aktarımıda söz konusu 

olabilmektedir. Söz gelimi navigasyonun başladığı sürenin gönderilip ilgili olaylarda güncel süre ile 

arasındaki fark hesap edilerek işlemlerin ne kadar sürdüğü ortalama olarak tespit edilebililir. Yada 

navigasyon işleminin başlatıldığı sayfanın içerisinde bulunduğu NavigationWindow referansının 
gönderilmesi sağlanarak, Application seviyesindeki olaylarda ele alınması sağlanabilir. 

Burada manuel olarak navigasyon işlemleri adına ismini sıkça 

duyduğumuz NavigationService sınıfının başka güçlü metodlarıda vardır. Söz gelimi navigasyon 

sürecinde yer alan sayfalar arasında ileri veya geri doğru gidilebilmesini sağlamak 

amacıyla GoBack ve GoForward metodlarından yararlanılabilir. Yanlız bu metodlar yardımıyla 

hareket edilirken herhangibir sebeple hedef sayfa bulunamassa çalışma 

zamanında InvalidOperationException alınır. Bunun önüne geçmek 

içinse CanGoBack ve CanGoForward özelliklerinin değerlerine bakılabilir. Bu konu ile ilişkili bir 

örneği denemenizi şiddetle tavsiye ederim. (Yazımızı çok fazla uzatacağından bu tarz bir örneği şu 

an için geliştirmeyeceğiz. Bu konuyu başka bir makalede detaylı bir şekilde incelemeye çalışcağız.) 

XBAP Hakkında 

Gelelim sayfalar ile ilgili bir diğer konuya. Yazımızın başında sayfa bazlı(Page-

Based) uygulamaların geliştirilmesinde kullanılan modellerden bahsederken XBAP(Xaml Browser 

Applications) tekniğinede değinmiştik. XBAP uygulamalarında sayfalar tarayıcı 

pencerede(browser) gösterilmektedir. Şu an için Internet Exploere 6.0 ve üstü ile Mozilla Firefox' 

un son sürümünde XBAP uygulamaları çalıştırılabilmektedir. (En azından makaleyi yazdığım 
sıralarda bu tarayıcılar ile yapılan testlere göre...) 

Varsayılan olarak XBAP uygulamalarında bazı kısıtlamalar(Restrictions) vardır. Bunlar tahmin 

edileceği gibi Code Access Security kurallarının uygulanmasınında bir sonucudur. Örneğin XBAP 

uygulamalarında istemci taraflı olaraktan dosyalara yazmak, veritabanlarına bağlanmak, registry 

işlemleri yapmak yada başka pencereleri tarayıcı penceresi içerisinde popup şekline açmak 

varsayılan olarak yasaklanmıştır. Bu tarz ihtiyaçların olması durumunda WPF uygulamasını normal 

bir windows uygulaması olarak yazmak ve ClickOnce gibi bir dağıtım modeli ile yaymak daha 

doğru bir yaklaşımdır. Yinede kısıtlama(Restriction) ayarları ile proje özellikleri üzerinden 

oynanarak istenirse söz konusu işlemlerin yapılması sağlanabilir. 

XBAP uygulamaları varsayılan olarak istemci bilgisayardaki tarayıcı penceresine ait 

tampona(Cache) atılırlar. Bir başka deyişle ilk talep edildiklerinde istemci bilgisayara 

indirilirler(Download). Burada bir yükleme(install) işlemi söz konusu değildir. Fakat yine proje 

ayaları ile oynayaraktan uygulamanın istemciye install edilmesi sağlanabilir. Diğer taraftan install 

edilmemesinin avantajları vardır. Öyleki, uygulamadaki değişiklikler istemci tarafından otomatik 

olarak algılanıp son sürümün herhangibir sorgu penceresine gerek kalmadan indirilmesi ve 
çalıştırılması söz konusudur. 

Çok doğal olarak XBAP uygulamalarının çalışabilmesi için indirildikleri bilgisayar sisteminde 

Microsoft .Net Framework 3.0 sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer yüklü değilse ilgili 
uygulama çalıştırıldığında .Net Framework 3.0 indirilmeye çalışılacaktır. 
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Visual Studio 2008 Beta 2 ile bir XBAP uygulaması oluşturmak son derece basittir. Tek 

yapılması gereken proje şablonlarından aşağıdaki resimde görüldüğü gibi WPF Browser 
Application öğesini seçmektir. 

 

Bu işlemin sonucunda içerisinde varsayılan olarak bir sayfa(Page) içeren bir uygulama oluşturulur. 

Test olması amacıyla uygulamaya ikinci bir sayfa(Page) daha ekleyip bu sayfalar 

arasındaHyperlink ile geçişler yapmaya çalıştığımızı düşünelim. Bu amaçla Page1.xaml ve 
Page2.xaml içeriklerinin aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim. 

Page1.xaml; 

<Page x:Class="MerhabaXBAP.Page1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Ana Sayfa" 

WindowTitle="Giriş Sayfası" Background="LightGray" WindowHeight="250" 

WindowWidth="250" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left"> 

    <Grid> 

        <Label Height="33" HorizontalAlignment="Left" Name="label1" VerticalAlignment="Top" 

Width="120" FontSize="14" FontWeight="Bold"> 

            <Hyperlink NavigateUri="Page2.xaml">Sayfa 2</Hyperlink>  

        </Label>  

    </Grid> 

</Page> 

Page2.xaml; 

<Page x:Class="MerhabaXBAP.Page2" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="İkinci Sayfa" 

WindowTitle="Sayfa 2" Background="Gold" Loaded="Page_Loaded" VerticalAlignment="Top" 

HorizontalAlignment="Left" WindowHeight="250" WindowWidth="250"> 

    <Grid> 

        <Label Height="35" Name="label1" VerticalAlignment="Top" FontSize="14" 

FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Left" Width="120">  

            <Hyperlink NavigateUri="Page1.xaml">Sayfa 1</Hyperlink>  

        </Label> 

    </Grid> 

</Page> 
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Uygulamayı çalıştırdığımızda yada derleme sonucu ortaya çıkan XBAP uzantılı dosyayı 

örneğin Internet Explorer 7.0 üzerinde açtığımızda aşağıdaki Flash görselinde yer alan sonuçları 
elde ederiz. 

 

Dikkat edileceği üzere sayfaların WindowTitle niteliklerine atanan değerler otomatik 

olarak Tab'  da ve tarayıcı penceresinin başlık kısmında görülmektedir. Diğer taraftan burada 

navigasyon kontrolleri oluşturulmamış otomatik olarak tarayıcının navigasyon kontrolleri işin 

içerisine dahil edilmiştir. Şimdi güvenlik ile ilişkili kısıtlamaları test etmek amacıyla Page2.xaml 

sayfasının Loaded olayını yükleyelim ve içerisine aşağıdaki kodları yazdığımızı düşünelim. 

Page2.xaml.cs; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.IO; 

 

namespace MerhabaXBAP 

{ 

    public partial class Page2 : Page 

    { 

        public Page2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            using (FileStream stream = new FileStream("C:\\Test.txt", FileMode.Append, 

FileAccess.Write)) 

            { 
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                using (StreamWriter writer = new StreamWriter(stream)) 

                { 

                    writer.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " ek bilgi"); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

Bu durumda uygulamayı çalıştırıp Page2 isimli sayfaya geçmeye 

çalıştığımızda SecurityException tipinden bir istisna aldığımızı görürüz. Aşağıdaki ekran 
görüntüsünde bu durum ifade edilmektedir. 

 

Daha öncedende belirttiğimiz gibi bu istisnanın sebebi varsayılan Code Access Security ayarlarıdır. 

Hata mesajındanda görüleceği gibi FileIOPermission yetkisi olmadığından söz konusu kodlar 

çalışmayıp istisna vermiştir. Ancak proje özelliklerine girip ilgili izni(Permission) aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibi vererek dosyaya yazma işleminin gerçekleştirilebilmesi sağlanabilir. 
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Bu ayarlardan sonra uygulama tekrardan test edilirse Test.txt isimli dosyanın C dizini altında 

oluşturulduğu ve içerisine bilgi yazıldığı görülür. Buradaki seçeneklerden bir diğeri olan This is a 

full trust application seçilerek, istenirse tüm kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve istemci 
tarafından yürütülebilmesi sağlanabilir. Ancak bu XBAP uygulamalarının birincil amacı değildir. 

Bir XBAP uygulamasını dağıtırken(Deploye) uygulamaya 

ait exe, manifesto ve xbap dosyalarının üçünün birden istemci uygulamaya kopyalanması yeterli 

bir seçenektir. Elbette söz konusu dosyalar bir intranet sisteminde ortak bir yola(Path) 

konularaktanda istemcilerin buradan başlatma işlemini gerçekleştirmesi sağlanabilir. Sonuçta 

varsayılan olarak uygulama, istemci bilgisayarın tarayıcı programının kullandığın ön bellek alanına 

indirilecektir. Yukarıda geliştirimiş olduğumuz XBAP örneğine baktığımızda Debugklasörü altında 

aşağıdaki şekilde görülen dosyaların oluşturulduğunu görürüz. 

 

Burada yer alan dosyalardan exe uzantılı olan, XBAP uygulamasının derlenmiş halini içermektedir. 

Bir başka deyişle assembly' ın kendisidir e ILDASM, Metadata, manifesto gibi bilgileri içermektedir. 

Ne varki söz konusu exe tek başına çalıştırılabilen bir dosya değildir. Bu sebepten üzerinde çift 

tıklandığında hiç bir etkileşim olmayacaktır. Asıl çalıştırıcı dosya XBAP uzantılı olan XML dosyasıdır. 

Bu dosyanın içeriğinde, uygulamanın giriş noktasını işaret eden bilgi vardır. Açıkçası bu dosya 

çalıştırıldığında istemci bilgisayardaki varsayılan tarayıcı uygulaması devreye girecek ve exe 

yürütülmeye başlanacaktır. XBAP uzantılı dosyası içerisinde aynı zamanda program yazılırken 

üretilen dijital imzada yer almaktadır. Bu imza özellikle güncelleme işlemlerinde önem 
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kazanmaktadır. (Elbette istenirse uygulamanın proje özelliklerine gidilip Signing kısmında başka bir 

imza üretilip kullanılabilir.) Manifesto dosyasında ise, uygulamanın çalışması için gerekli olan diğer 

programlara ait bilgiler yer almaktadır. Söz gelimi uygulamanın çalışması için gerekli .Net 

Framework versiyonu, bağlı olan diğer assmebly(Class Library gibi)' lar veya uygulamadaki 

kodların neler yapabileceğini belirten izin(Permission) yetkileri gibi bilgiler yer almaktadır. Ne 

varki dağıtım işlemi özellikle ilgili uygulamalarda güncellemeler yapıldığı takdirde tekrarlanmak 

zorunda olabilir. Bu vakkaClickOnce ile ilgilide olduğundan ve makalemizin konusunu aştığından 
bu yazı dizimizde ele alınmayacaktır. Umuyorumki ilerleyen zamanlarda ele alabiliriz. 

Bu makalemizde WPF(Windows Presentation Foundation) ile birlikte hayatımıza giren yeni 

kavramlardan birisi olan sayfa-tabanlı(Page-based) uygulamaları tanımaya çalıştık. Konunun 

detayları için sizlere 1000 sayfalık Pro WPF: Windows Presentation Foundation in .NET 
3.0 kitabı tavsiye ederim. 

Böylece geldik uzun bir makalemizin daha sonuna. Bu cümleye kadar sabırla okuduğunu için son 
teşekkür ederim. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF - Temel Animasyon İşlemleri - 2 ( 

01.10.2007 ) - WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde Windows Prensetation Foundation(WPF) uygulamalarında animasyon 

işlemlerinin temel animasyon tipleri(Basic Animation Types) yardımıyla nasıl 

gerçekleştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. Bu makalemizde animasyon işlemleri üzerindeki 

yönetimin biraz daha fazla olmasını sağlamak için farklı teknikleri göz önüne alıyor olacağız. Her 

zaman olduğu gibi konuyu daha iyi kavrayabilmek adına örnekler üzerinden ilerlemekte fayda 

olduğu kanısındayım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk örneğimiz ile başalayım. Hatırlanacağı 

üzere, WPF uygulamalarında bileşenlerin rotasyon işlemleri 

için RotateTransform, ScaleTransform ve benzeri tiplerin kullanıldığını görmüştük. Bu tip 

transformasyon işlemlerini animasyon tipleri ile birlikte kullanmak isteyebiliriz. Söz gelimi bir 

Button kontrolünün 3 saniye içerisinde kendi ekseninde 360 derece dönmesini ve bu sırada 

boyutlarınında 2 katına çıkarak tekrardan eski haline dönmesini istediğimizi düşünelim. Bu tip bir 

animasyon işleminin Buttton kontrolünün üzerine mouse ile gelindiğinde başlatılmasını ve 3 

saniyelik zaman dilimi içerisinde mouse ile kontrolün terk edilmesi halinde de durmasınıda 

sağlayabiliriz. Burada temel animasyon tiplerinden olan DoubleAnimation oldukça işe 

yarayacaktır. Herşeyden önce animasyon tipinin RotateTransform ve ScaleTransform tiplerindeki 

uygun özellikleri kontrol edecek şekilde ayarlanması gerekir. Bu senaryoyu gerçekleştirmek 

için XAML içeriği aşağıda verilen bir pencere(Window) oluşturulması yeterli olacaktır. 

http://www.amazon.com/Pro-WPF-Windows-Presentation-Foundation/dp/1590597826/ref=pd_bbs_sr_1/104-7292682-3175941?ie=UTF8&s=books&qid=1191519692&sr=8-1
http://www.amazon.com/Pro-WPF-Windows-Presentation-Foundation/dp/1590597826/ref=pd_bbs_sr_1/104-7292682-3175941?ie=UTF8&s=books&qid=1191519692&sr=8-1
http://www.bsenyurt.com/makale/images/PageKullanimi.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.RotateAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Rotate ve Sacle Animasyon" 

Height="220" Width="289"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="75" Height="40" Content="Merhaba" 

Background="Gold" Foreground="Black" FontSize="14" FontWeight="Bold"> 

            <Button.LayoutTransform> 

                <TransformGroup> 

                    <RotateTransform x:Name="RTrans" Angle="0"/> 

                    <ScaleTransform x:Name="STrans" CenterX="0" CenterY="0" ScaleX="1" 

ScaleY="1"/> 

                </TransformGroup> 

            </Button.LayoutTransform>  

            <Button.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard Name="strBrd"> 

                            <Storyboard> 

                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="RTrans" 

Storyboard.TargetProperty="Angle" To="360" Duration="0:0:3"/> 

                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="STrans" 

Storyboard.TargetProperty="ScaleX" To="2.5" Duration="0:0:1.5"/> 

                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="STrans" 

Storyboard.TargetProperty="ScaleY" To="2.5" Duration="0:0:1.5"/> 

                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="STrans" 

Storyboard.TargetProperty="ScaleX" To="1" Duration="0:0:3"/> 

                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="STrans" 

Storyboard.TargetProperty="ScaleY" To="1" Duration="0:0:3"/> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseLeave"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <StopStoryboard BeginStoryboardName="strBrd"/> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Button.Triggers> 
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        </Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi, RotateTransform ve ScaleTransform elementlerinin DoubleAnimation tiplerinde 

kullanılabilmesi için x:Name nitelikleri ile isimlendirilmiş olmalarıdır. Diğer 

taraftan RotateTransform, Button bileşenin verilen açı kadar döndürülmesini sağlamaktadır. Buna 

göre ilk DoubleAnimation elementi 3 saniyelik zaman çizgisi(TimeLine) içerisinde açının 

değerinin 360 derece olmasını sağlamaktadır. Sonrasında gelen dört DoubleAnimation tipi ise ilk 

1.5 saniyelik zaman dilimi içerisindeScaleTransform elementinin ScaleX ve ScaleY değerlerini 

önce iki buçuk katına çıkarmakta sonrasında ise tekrar eski haline döndürmektedir. Söz konusu 

animasyon işlemleriMouseEnter olayı tetiklendiğinde başlatılmaktadır. Diğer 

taraftan MouseLeave olayı tetiklendiğinde, bir başka deyişle mouse ile Button kontrolü üzerinden 

çıkıldığında animasyon işlemi durdurulmaktadır. Durdurma işlemi için StopStroyboard elementi 

kullanılır. Bu elementin hangi animasyon işlemini durduracağını belirtmek 

içinBeginStroyboardName niteliğine(attribute) ilgili değerin atanması gerekir. Örneğimizde bu 

değer, BeginStroyboard elementindeki Name niteliğinin değeri olan strBrd' dir. Buna göre 

istersek birden fazla Storyboard' un olduğu bir senaryoda Name niteliğinden yararlanarak 

hangisinin durdurulacağını, duraksatılacağını(Pause) yada çıkartılacağını(Remove) belirleyebiliriz. 

 

WPF(Windows Presentation Foundation) mimarisinde farklı Storyboard tipleri vardır. 

 BeginStoryboard : Storyboard' un başlatılmasını sağlar. 
 PauseStoryboard : Storyboard duraksatılır. 
 ResumeStoryboard : Duraksatılan storyboard kaldığı yerden devam eder. 
 RemoveStoryboard : Storyboard kaldırılır. 
 SetStoryboardSpeedRatio : Storyboard içerisinde animasyonların hız oranı 

değiştirilebilir. 
 SkipStoryboardToFill : Eğer Stroyboard içerisinde tanımlanmış bir Fill periyodu 

varsa animasyonun otomatik olarak buraya atlaması sağlanır. 

Örneği yürüttüğümüzde çalışma zamanında(Run-time) aşağıdaki Flash görselinde yer alan etkileri 

izleyebiliriz. (Flash dosyasının boyutu 264 Kb olduğundan yüklenmesi zaman alabilir. 

Dosyanın boyutunun küçük olması için kalitesi düşürülmüştür. Bu nedenle kitap animasyon hareketi 
sırasında iz bırakmaktadır. Gerçek uygulamada elbetteki böyle bir iz yoktur.) 

 

Benzer işlemleri kod tarafında yapmakta oldukça kolaydır. Bunun için aşağıdaki kodlara ve XAML 
içeriğine sahip pencereyi ele alabiliriz. 
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XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaRotateAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Kodla Rotate Animasyon" 

Height="250" Width="325"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="75" Height="40" Content="Merhaba" 

Background="Black" Foreground="Gold" FontSize="14" FontWeight="Bold"> 

            <Button.LayoutTransform> 

                <TransformGroup> 

                    <RotateTransform x:Name="RTrans" Angle="0"/> 

                    <ScaleTransform x:Name="STrans" CenterX="0" 

CenterY="0" ScaleX="1" ScaleY="1"/> 

                </TransformGroup> 

            </Button.LayoutTransform> 

        </Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerinin yer aldığı isim 

alanıdır(Namespace) 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaRotateAnimasyon : Window 

    { 

        private void AnimasyonuOlustur() 

        { 

            // Storyboard oluşturulur 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

 

            // Birinci DoubleAnimation tipi oluşturulur. 

            // İlk parametre To değeridir ve burada 360 dereceyi işaret etmektedir. İkinci parametre 

ise Duration değeridir. 

            DoubleAnimation dblAni1 = new DoubleAnimation(360, new 

Duration(TimeSpan.FromSeconds(3)));  

            // Animasyon tipinin RTrans adına sahip elementin AngleProperty özelliğine uygulanacağı 

belirtilir. 

            Storyboard.SetTargetName(dblAni1, "RTrans"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblAni1, new 

PropertyPath(RotateTransform.AngleProperty)); 
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            // Animasyon tipi Storyboard' a eklenir. 

            strBrd.Children.Add(dblAni1); 

 

            // İkinci DoubleAnimation tipi oluşturulur. 

            // İlk parametre To değeridir ve burada 2.5 katını işaret etmektedir. İkinci parametre ise 

Duration değeridir. Buna göre zaman çizgisinin ilk 1.5 saniyesi içerisinde Button bileşeninin ScaleX 

değeri 2.5 kat artmaktadır. 

            DoubleAnimation dblAni2 = new DoubleAnimation(2.5, new 

Duration(TimeSpan.FromSeconds(1.5))); 

            // Animayonun STrans isimli ScaleTransform elementi içerisindeki ScaleX özelliğine 

uygulanacağı belirtilir. 

            Storyboard.SetTargetName(dblAni2, "STrans"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblAni2, new 

PropertyPath(ScaleTransform.ScaleXProperty)); 

            // Animasyon tipi Storyboard' a eklenir. 

            strBrd.Children.Add(dblAni2); 

 

            // Üçüncü DoubleAnimation tipi oluşturulur. 

            // İlk parametre To değeridir ve burada 2.5 katını işaret etmektedir. İkinci parametre ise 

Duration değeridir. Buna göre zaman çizgisinin ilk 1.5 saniyesi içerisinde Button bileşeninin ScaleY 

değeri 2.5 kat artmaktadır. 

            DoubleAnimation dblAni3 = new DoubleAnimation(2.5, new 

Duration(TimeSpan.FromSeconds(1.5))); 

            // Animayonun STrans isimli ScaleTransform elementi içerisindeki ScaleY özelliğine 

uygulanacağı belirtilir. 

            Storyboard.SetTargetName(dblAni3, "STrans"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblAni3, new 

PropertyPath(ScaleTransform.ScaleYProperty)); 

            // Animasyon tipi Storyboard' a eklenir. 

            strBrd.Children.Add(dblAni3); 

 

            // Zaman çizgisinin 3ncü saniyesine gelindiğinde Button kontrolünün ScaleX değeri ilk 

haline döner. 

            DoubleAnimation dblAni4 = new DoubleAnimation(1, new 

Duration(TimeSpan.FromSeconds(3))); 

            Storyboard.SetTargetName(dblAni4, "STrans"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblAni4, new 

PropertyPath(ScaleTransform.ScaleXProperty)); 

            // Animasyon tipi Storyboard' a eklenir. 

            strBrd.Children.Add(dblAni4); 

 

            // Zaman çizgisinin 3ncü saniyesine gelindiğinde Button kontrolünün ScaleY değeri ilk 

haline döner. 

            DoubleAnimation dblAni5 = new DoubleAnimation(1, new 

Duration(TimeSpan.FromSeconds(3))); 

            Storyboard.SetTargetName(dblAni5, "STrans"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblAni5, new 

PropertyPath(ScaleTransform.ScaleYProperty)); 

            // Animasyon tipi Storyboard' a eklenir. 

            strBrd.Children.Add(dblAni5); 

     

            // Mouse ile Button alanı üzerinde gelindiğinde animasyon başlatılır.  

            btnMerhaba.MouseEnter += delegate(object sender, MouseEventArgs e) 

                                                    { 

                                                        /* İkinci parametre Storyboard' un kontrol edilebileceğini 

gösterir. Bir başka deyişle programatik olarak animasyonun durdurulması, duraksatılması ve 
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benzeri işlemlerin yapılabilmesi sağlanır. */ 

                                                        strBrd.Begin(this,true); 

                                                    }; 

 

            btnMerhaba.MouseLeave += delegate(object sender, MouseEventArgs e) 

                                                    {     

                                                        // Storyboard' un başlattığı animasyon çıkartılır. Dolayısıyla 

Button açısal konum ve büyüklük olarak ilk değerlerine döner. 

                                                        strBrd.Stop(this);  

                                                    }; 

        } 

 

        public KodlaRotateAnimasyon() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuOlustur(); 

        } 

    } 

} 

Kod yapısında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi, MouseLeave olayının 

gerçekleşmesi halinde var olan amimasyonun durdurulması(Stop) işleminin Storyboard nesne 

örneğine ait Stop metodu ile gerçekleştirimiş olmasıdır. Lakin burada Stop metodunun işe 

yarayabilmesi için animasyon Begin metodu ile başlatılırken ikinci parametrenin true olarak 

verilmesi şarttır. Bu parametrenin true olarak verilmesi halinde yanlızca Stop metodu 

değil, Pause, Resume, Remove gibi yönetsel fonksiyonelliklerinde kullanılabilir hale gelmesi 

sağlanmaktadır. 

Animasyon işlemlerinde zaman çizgileri (Timeline) içerisinde yer alan KeyFrame' lerin yönetilmesi 

ve bu sayede daha güçlü hareketlerin sağlanabilmeside mümkündür. Bu amaçla WPF yapısı 

içerisine 3 temel KeyFrame tipi konulmuştur. 

Bunlar LinearDoubleKeyFrame, DiscreteDoubleKeyFrame, SplineDoubleKeyFrame tipleridir. 

Söz konusu tiplerin ne şekilde kullanıldıklarını örnekler ile incelediğimizde konuyu daha rahat 

kavrayabiliriz. Sıradaki örneğimizde LinearDoubleKeyFrame tipini kullanıyor olacağız. Bu amaçla ilk 
olarak aşağıdaki XAML çıktısını içeren bir pencere (Window) hazırladığımızı düşünelim. 

XAML içeriği; 
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<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.MerhabaKeyFrameAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Merhaba Key Frame Animasyon" 

Height="300" Width="300"> 

    <Canvas> 

        <Rectangle Name="Dortgen" Canvas.Top="0" Canvas.Left ="100" Height="125" 

Width="93"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

            <Rectangle.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Rectangle.MouseEnter"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard RepeatBehavior="Forever" AutoReverse="True"> 

                                <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="Dortg

en" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"> 

                                    <LinearDoubleKeyFrame Value="160" KeyTime="0:0:2"/> 

                                    <LinearDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:4"/> 

                                    <LinearDoubleKeyFrame Value="100" KeyTime="0:0:6"/> 

                                    <LinearDoubleKeyFrame Value="40" KeyTime="0:0:8"/> 

                                    <LinearDoubleKeyFrame Value="80" KeyTime="0:0:10"/> 

                                </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Rectangle.Triggers> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 

</Window> 

Dikkat edileceği üzere örnekte 

kullanılan LienarDoubleKeyFrame elementleri DoubleAnimationUsingKeyFrames elementi 

içerisinde yer almaktadır. Buna göre KeyFrame tiplerininTipAdıUsingKeyFrames notasyonu ile 

tanımlanmış tipler içerisinde olması gerektiği ortadadır. Peki burada yer alan 
LinearDoubleKeyFrame elementleri ne işe yaramaktadır? 

Value özelliği ile tahmin edileceği gibi DoubleAnimationUsingKeyFrames elementinde belirtilen 

kontrol ve ilgili özelliğin yeni değeri belirlenir. KeyTime niteliği ilede, özelliğin zaman çizelgesi 

içerisinde belirtilen anda değerini alması sağlanır. Bir başka deyişle örnekte kullanılan Dortgen 

isimli Rectangle elementinin pencerenin(Window) üst kısmından olan uzaklığı, zaman 

çizelgesi(timeline) içerisinde Frame noktalarında farklı değerlere set edilmektedir. Aslında durumu 

daha iyi kavramak için pencerenin çalışma zamanındaki çıktısına bakmakta fayda vardır. Aşağıdaki 

Flash animasyonunda bu durum işaret edilmektedir.(Flash dosyasının boyutu 322 Kb 

olduğundan yüklenmesi zaman alabilir.Dosyanın boyutunun küçük olması için kalitesi 

düşürülmüştür. Bu nedenle kitap animasyon hareketi sırasında iz bırakmaktadır. Gerçek 

uygulamada elbetteki böyle bir iz yoktur.) 
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Görüldüğü gibi dörtgenimiz zaman çizelgesinin 2nci saniyesinde pencerenin üst kenarının 160 

piksel, 4ncü saniyesinde tekrardan 0 piksel, 6ncı saniyesinde 100 piksel, 8nci saniyesinde 40 

piksel, 10ncu saniyesinde ise 80 piksel uzağına gelmektedir. Sonrasında ise bu animasyon 

hareketini tersine doğru yapmaktadır. Bunun 

için Storyboard elementininAutoReverse özelliğine true değerinin atanması yeterli olmaktadır. 
Durumu aşağıdaki şekil ile daha net bir şekilde anlayabiliriz. 

 

Aynı örneği kod yardımıylada gerçekleştirebiliriz. Bunun için aşağıdaki XAML içeriğine ve kodlarına 
sahip bir pencere(Window) geliştirmemiz yeterli olacaktır. 
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XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaMerhabaKeyFrameAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Kodla Merhaba KeyFrame 

Animasyon" Height="241" Width="218"> 

    <Canvas x:Name="Bolge"> 

        <Rectangle Name="Dortgen" Canvas.Top="0" Canvas.Left="65" Height="65" 

Width="55"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaMerhabaKeyFrameAnimasyon : Window 

    { 

        private void AnimasyonuHazirla() 

        { 

            // DoubleAnimationKeyFrames nesnesi örneklenir. 

            DoubleAnimationUsingKeyFrames dblKeyFrames = new 

DoubleAnimationUsingKeyFrames(); 

            // Animasyon tipi, kontrol ve özelliğini ilişkilendirecek olan StoryBoard oluşturulur. 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            // Animasyon sona erdiğinde aynı rotadan geriye doğru dönmesi için AutoReverse 

özelliğine true değeri atanır 

            strBrd.AutoReverse = true; 

            // Animasyonun sürekli olması için RepeatBehavior özelliğine Forever değeri atanır. 

            strBrd.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever; 

            // Hedef kontrol olarak Rectangle tipinden olan Dortgen seçilir 

            Storyboard.SetTargetName(dblKeyFrames, "Dortgen"); 

            // Animasyon değerlerinin uygulanacağı özellikl olarak Canvas' ın Top özelliği seçilir. 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblKeyFrames, new 

PropertyPath(Canvas.TopProperty)); 

            // KeyFrame değerleri belirlenir. 

            // İlk 1 saniyede Canvas dikeylemesine 120 pikselinci uzaklığa gelecektir 

            dblKeyFrames.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(120, 
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KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 1)))); 

            // 2nci saniyede Canvas dikeylemesine 0 pikselinci uzaklığa gelecektir 

            dblKeyFrames.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(0, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 2)))); 

            // 3ncü saniyede Canvas dikeylemesine 100 pikselinci uzaklığa gelecektir 

            dblKeyFrames.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(100, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 3)))); 

            // 4ncü saniyede Canvas dikeylemesine 50 pikselinci uzaklığa gelecektir 

            dblKeyFrames.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(50, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 4)))); 

            // 5nci saniyede Canvas dikeylemesine 75 pikselinci uzaklığa gelecektir. 

            dblKeyFrames.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(75, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 5)))); 

            // 6nci saniyede Canvas dikeylemesine 25 pikselinci uzaklığa gelecektir. 

            dblKeyFrames.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(25, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 6)))); 

            // Animasyon tipi StoryBoard nesnesine eklenir 

            strBrd.Children.Add(dblKeyFrames); 

            // Animasyonun, Mouse ile Dortgen in üzerine gelindiğinde başlaması sağlanır. 

            Dortgen.MouseEnter += delegate(object sender, MouseEventArgs e) 

                                                { 

                                                    strBrd.Begin(this); 

                                                }; 

        } 

        public KodlaMerhabaKeyFrameAnimasyon() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuHazirla(); 

        } 

    } 

} 

Kod tarafında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi LinearDoubleKeyFrame nesne 

örneklerinin DoubleAnimationUsingKeyFrames tipinin KeyFrames koleksiyonunda tutuluyor 

olmasıdır.KeyFrames özelliği üzerinden çağırılan Add metodu ile ilgili nesnelerin koleksiyona 

eklenmesi sağlanır. Oldukça eğlenceli değil mi? Gelin LinearDoubleKeyKeyFrame nesnelerinin 

kullanıldığı başka bir örnek ile devam edelim. Bu yeni örnekte bir öncekinden farklı olarak Canvas' 

ın Top ve Left özelliklerini rastegele oranlarda değiştiriyor olacağız. İşte örnek XAML içeriği ve 
kodlarımız. 

 

XAML içeriği; 
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<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaKeyFrameAnimasyon2" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="KodlaKeyFrameAnimasyon2" 

Height="400" Width="400" Background="LightBlue"> 

    <Canvas x:Name="alan"> 

        <Rectangle Name="dortgenim" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Height="65" 

Width="55"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaKeyFrameAnimasyon2 : Window 

    { 

        Random rnd = new Random(); 

        Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

 

        public void AnimasyonuYurut() 

        { 

            double randomT = rnd.Next(1, 250); 

            double randomL = rnd.Next(1, 250); 

            Title=String.Format("İlk nokta {0}:{1} İkinci Nokta 

{2}:{3}",randomT.ToString(),randomL.ToString(),(randomT - 25).ToString(),(randomL - 

25).ToString()); 

 

            strBrd.AutoReverse = false; 

            strBrd.RepeatBehavior = new RepeatBehavior(1); 

 

            DoubleAnimationUsingKeyFrames keyFrm1 = new 

DoubleAnimationUsingKeyFrames(); 

            keyFrm1.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(randomT, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 3)))); 

            keyFrm1.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(randomT-25, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 5)))); 

 

            Storyboard.SetTargetName(keyFrm1, "dortgenim"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(keyFrm1, new 
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PropertyPath(Canvas.TopProperty)); 

            strBrd.Children.Add(keyFrm1); 

     

            DoubleAnimationUsingKeyFrames keyFrm2 = new 

DoubleAnimationUsingKeyFrames(); 

            keyFrm2.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(randomL, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 3)))); 

            keyFrm2.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(randomL-25, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 5)))); 

         

            Storyboard.SetTargetName(keyFrm2, "dortgenim"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(keyFrm2, new 

PropertyPath(Canvas.LeftProperty)); 

            strBrd.Children.Add(keyFrm2); 

         

            strBrd.Begin(this); 

        } 

     

        void dortgenim_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            AnimasyonuYurut(); 

        } 

 

        public KodlaKeyFrameAnimasyon2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dortgenim.MouseEnter += new MouseEventHandler(dortgenim_MouseEnter); 

        } 

    } 

} 

Tahmin edileceği üzere dortgenin Top ve Left özelliklerini animayon içerisinde kullanmak 

istediğimizden iki farklı DoubleAnimationUsingKeyFrames nesne örneği kullanılması 

gerekmektedir. Bu nesne örnekleride kendi içlerinde farklı LinearDoubleKeyFrame nesnelerine 

sahiptir. Örneğin çalışma zamanındaki(run-time) çıktısı aşağıdaki Flash görselindeki gibi 

olacaktır. (Flash dosyasının boyutu 454 Kb olduğundan yüklenmesi zaman 

alabilir. Dosyanın boyutunun küçük olması için kalitesi düşürülmüştür. Bu nedenle kitap 

animasyon hareketi sırasında iz bırakmaktadır. Gerçek uygulamada elbetteki böyle bir iz yoktur.) 
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LinearDoubleKeyFrame tipi söz konusu değerlere ulaşılırken akıcı bir görselliğin olmasını sağlar. 

Bunun dışında DiscreteDoubleKeyFrame tipi kullanılaraktan nesnenin belirtilen animasyonda bir 

sonraki değerine sıçrayarak geçmesi sağlanabilir. Aslında bu durumu anlamanın en iyi yolu örnek 

bir senaryo üzerinde ilerlemektir. Bu amaçla aşağıdakiXAML çıktısına sahip 
bir pencere(Window) tasarladığımızı düşünelim. 

 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.DiscreteKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="DiscreteDoubleKeyFrame ile 

Animasyon" Height="400" Width="400"> 

    <Canvas> 

        <Rectangle Name="Dortgen" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Height="75" Width="55"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

            <Rectangle.Triggers> 
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                <EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"> 

                                <DoubleAnimationUsingKeyFrames 

Storyboard.TargetName="Dortgen" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1" Value="150"/>  

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2" Value="30"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3" Value="120"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:4" Value="60"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:5" Value="90"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:6" Value="75"/> 

                                </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

                                <DoubleAnimationUsingKeyFrames 

Storyboard.TargetName="Dortgen" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:1.5" Value="150"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:2.5" Value="30"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3.5" Value="120"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:4.5" Value="60"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:5.5" Value="90"/> 

                                    <DiscreteDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:6.5" Value="75"/> 

                                </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Rectangle.Triggers> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 

</Window> 

Örnekte iki adet DoubleAnimationUsingKeyFrames elementi kullanılmıştır. Bunlardan 

birisi Canvas tipinin Top özelliği üzerinde diğeri ise Left özelliği üzerinden animasyon işlemlerinin 

yürütülmesini olanaklı kılmaktadır. Her biri kendi içerisinde birden 

fazla DiscreteDoubleKeyFrame tipi içermektedir. DiscreteDoubleKeyFrame 

elementleri KeyTimeniteliğinde belirtilen anda, animasyon uygulanan kontrolün ilgili 

özelliğinin value niteliği ile belirtilen değerde olmasını sağlamaktadır. Söz gelimi animasyondaki 

zaman çizelgesinin 2nci saniyesinde Top değeri 30 piksel, 1.5nci saniyesinde Left değeri 150 

piksel olacak şekilde belirlenmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi kontrolün söz konusu koordinat 

noktalarına ulaşması sırasında akıcı bir efekt yerine sıçrama(Jump) efekti uygulanmaktadır. Her 

halde bir yerden bir yere ışınlanmanın WPF' cesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu 

aşağıdaki Flash görselinden daha net bir şekilde analiz edebiliriz. 



www.bsenyurt.com Page 826 
 

 

Elbetteki aynı örneği kod yardımıylada gerçekleştirebiliriz. Bunun için aşağıdaki XAML içeriğine ve 
kodlara sahip bir pencere hazırlamamız yeterli olacaktır. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaDiscreteKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Kod ile Discrete Kullanimi" 

Height="300" Width="300"> 

    <Canvas> 

        <Rectangle Name="Dortgen" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Height="75" 

Width="55"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini içeren isim alanıdır 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 
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    public partial class KodlaDiscreteKullanimi : Window 

    { 

        private void AnimasyonuHazirla() 

        { 

            // Storyboard nesnesi örneklenir 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            // Animasyonun sürekli tekrar edeceği belirtilir 

            strBrd.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever; 

            // Animasyonun zaman çizgisini tamamladığında aynı yoldan geriye dönmesi sağlanır 

            strBrd.AutoReverse = true; 

 

            // Dortgen nesnesinde Canvas' ın Top özelliği üzerinde Frame bazlı animasyon yapılmasını 

sağlayacak şekilde DoubleAnimationUsingKeyFrames nesnesi örneklenir 

            DoubleAnimationUsingKeyFrames dblA1 = new 

DoubleAnimationUsingKeyFrames(); 

            Storyboard.SetTargetName(dblA1, "Dortgen"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblA1, new PropertyPath(Canvas.TopProperty)); 

     

            // Frame' lerdeki Top özelliğinin değerleri belirtilir. Bunun için DiscreteDoubleKeyFrame 

nesneleri örneklenerek KeyFrames koleksiyonuna eklenir. 

            dblA1.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(150, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 1)))); 

            dblA1.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(30, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 2)))); 

            dblA1.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(120, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 3)))); 

            dblA1.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(60, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 4)))); 

            dblA1.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(90, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 5)))); 

            dblA1.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(75, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 6)))); 

            // DoubleAnimationUsingKeyFrames nesne örneği Storyboard' a alt element olarak eklenir. 

            strBrd.Children.Add(dblA1); 

     

            DoubleAnimationUsingKeyFrames dblA2 = new DoubleAnimationUsingKeyFrames(); 

            Storyboard.SetTargetName(dblA2, "Dortgen"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblA2, new PropertyPath(Canvas.LeftProperty)); 

             

            dblA2.KeyFrames.Add(new 

DiscreteDoubleKeyFrame(150, KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0,0, 0, 1,500)))); 

            dblA2.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(30, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0,0, 2,500)))); 

            dblA2.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(120, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0,0, 3,500)))); 

            dblA2.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(60, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0,0, 4,500)))); 

            dblA2.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(90, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 0,5,500)))); 

            dblA2.KeyFrames.Add(new DiscreteDoubleKeyFrame(75, KeyTime.FromTimeSpan(new 

TimeSpan(0, 0, 0,6,500)))); 

            strBrd.Children.Add(dblA2); 

     

            // Pencere yüklendikten sonra 

            Loaded += delegate(object sender, RoutedEventArgs e) 

                            { 
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                                // Animasyon başlatılır 

                                strBrd.Begin(this); 

                            }; 

         

        } 

        public KodlaDiscreteKullanimi() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuHazirla(); 

        } 

    } 

} 

Frame tabanlı animasyon 

işlemlerinde LinearDoubleKeyFrame ve DiscreteDoubleKeyFrame tipleri dışında kullanılabilen 

bir diğer sınıfta SplineDoubleKeyFrame' dir. Bu tip sayesinde, animasyon işlemi sırasındaki ileri 

ve geri yönlü hareketlerde, hızlanma ve yavaşlama oranları daha net bir şekilde belirlenebilir. Söz 

konusu hızlanma verilerini belirlemek için, sadece 0.0 ile 1.0 arasında değerler 

alabilen KeySpline özelliğinden yararlanılır. Aşağıdaki XAML içeriğine sahip örnekte 

SplienDoubleKeyFrame tipi kullanılmaktadır. 

 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.SplineKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Spline Kullanimi" Height="422" 

Width="181"> 

    <Canvas> 

        <Rectangle Name="Dortgen" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Height="75" Width="55"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

            <Rectangle.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Window.Loaded"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"> 

                                <DoubleAnimationUsingKeyFrames 

Storyboard.TargetName="Dortgen" Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"> 

                                    <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:3" Value="200" 

KeySpline="0.3,0.0 0.9,0.3"/> 
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                                </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Rectangle.Triggers> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 

</Window> 

Bu örneğin çalışma zamanındaki çıktısı aşağıdaki Flash animasyonunda olduğu gibidir.(Flash 

dosyasının boyutu 298 Kb olduğundan yüklenmesi zaman alabilir.) 

 

Dikkat edilecek olursa düşey düzlemde hareket eden resim 3 saniyelik zaman dilimi içerisinde 

pencerenin üst noktasından 200 piksel aşağıya gelmektedir. Ancak bu hareketi 

sırasındaKeySpline niteliğinde belirtilen değerler nedeni ile düşey olarak hızlanarak ve ters yönde 

de yavaşlayarak ilerlemektedir. KeySpline niteliğindeki değerler ile oynayarak daha farklı etkiler de 

elde edilebilir. Hatta bu değerler ile oynayarak farklı etkilerin nasıl oluşturulabileceğini incelemenizi 
şiddetle tavsiye ederim. Aynı örnek kod yardımıylada aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaSplineKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Kod ile Spline Kullanimi" 

Height="397" Width="181"> 

    <Canvas> 

        <Rectangle Name="Dortgen" Canvas.Top="0" Canvas.Left="0" Height="75" 

Width="55"> 

            <Rectangle.Fill> 

                <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg"/> 

            </Rectangle.Fill> 

        </Rectangle> 

    </Canvas> 
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</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini içeren isim alanıdır 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaSplineKullanimi : Window 

    { 

        private void AnimasyonuHazirla() 

        { 

            // Storyboard nesnesi örneklenir, animasyonun tekrarlı ve geriye dönüşlü olacak şekilde 

çalışacağı belirlenir 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            strBrd.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever; 

            strBrd.AutoReverse = true; 

 

            DoubleAnimationUsingKeyFrames dblA = new 

DoubleAnimationUsingKeyFrames(); 

     

            // SplineDoubleKeyFrame nesnesi eklenir. Üçüncü parametre ile hızlanma ve yavaşlama 

değerleri belirlenir. 

            dblA.KeyFrames.Add(new SplineDoubleKeyFrame(200, 

KeyTime.FromTimeSpan(new TimeSpan(0, 0, 3)), new KeySpline(0.3, 0, 0.9, 0.3))); 

            // Animasyonun Dortgen isimli nesneye ve içinde bulunduğu Canvas' ın Top özelliğine 

uygulanacağı belirlenir 

            Storyboard.SetTargetName(dblA, "Dortgen"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblA, new PropertyPath(Canvas.TopProperty)); 

     

            // Animasyon nesnesi Storyboard' a alt element olarak eklenir 

            strBrd.Children.Add(dblA); 

         

            // Pencerenin yüklenmesi tamamlandıktan sonra 

            Loaded += delegate(object sender, RoutedEventArgs e) 

                            { 

                                // Animasyon başlatılır 

                                strBrd.Begin(this); 

                            }; 

        } 

        public KodlaSplineKullanimi() 

        {     

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuHazirla(); 

        } 
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    } 

} 

Bu örneklerdende anlaşılacağı üzere farklı veri tipleri için yazılmış olan Frame bazlı animasyon 

tipleri olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirilen örnekler double tipi ile çalışan özellikler üzerinde Frame 

bazlı animasyonlar geliştirilebilmesi için DoubleAnimationUsingKeyFrames tipini kullanmaktadır. 

Ancak bu tip 

dışında ColorAnimationUsingKeyFrames,PointAnimationUsingKeyFrames, ByteAnimationU

singKeyFrames vb... sınıflarda yer almaktadır. Tüm bu Frame bazlı animasyon 

tipleri LinearTipAdıKeyFrame, DiscreteTipAdıKeyFrame ve SplineTipAdıKeyFrame sınıflarına 

ait nesne örnekleri ile çalışabilmektedir. Tabiki bu durum her veri türü için geçerli değildir. Söz 

gelimiStringAnimationKeyFrames tipi sadece DiscreteStringKeyFrame sınıfına ait nesne 

örneklerini taşıyabilir. Dolayısıyla enterpoasyon(Interpolation) efektleri gerçekleştirilemez. 

Sıradaki örnekte bir Button kontrolünün Text özelliğinin içeriğini Frame bazlı animasyon işleminde 

nasıl ele alabileceğimizi inceleyeceğiz. Bu amaçla XAML içeriği aşağıdaki gibi olan bir pencere 
tasarladığımızı düşünelim. 

 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.StringKeyFrameAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="StringKeyFrameAnimasyon" 

Height="149" Width="278"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="140" Height="40" FontSize="12" 

FontWeight="Bold"> 

            <Button.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard RepeatBehavior="Forever"> 

                                <StringAnimationUsingKeyFrames 

Storyboard.TargetName="btnMerhaba" Storyboard.TargetProperty="Content" 

Duration="0:0:6"> 

                                <!-- Eğer Duration süresi belirtilmesse DiscreteStringKeyFrame 

elementlerinden sonuncusu gösterilmiyor. Sonuncusununda gösterilmesi için Duration süresi son 

DiscreteStringKeyFrame' inkinden fazla verilmelidir.--> 

                                    <DiscreteStringKeyFrame Value="WPF" KeyTime="0:0:1"/> 

                                    <DiscreteStringKeyFrame Value="ile" KeyTime="0:0:2"/> 

                                    <DiscreteStringKeyFrame Value="Temel" KeyTime="0:0:3"/> 

                                    <DiscreteStringKeyFrame Value="Animasyon" 

KeyTime="0:0:4"/> 

                                    <DiscreteStringKeyFrame Value="İşlemleri" KeyTime="0:0:5"/> 
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                                </StringAnimationUsingKeyFrames> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Button.Triggers> 

        </Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Bu örneğin çalışma zamanındaki işleyişi aşağıdaki Flash görselinde olduğu 

gibidir. DiscreteStringKeyFrame elementlerine ait Value nitelikleri tahmin edileceği üzere, 

animasyonun bağlandığı kontrolün ilgili özelliğindeki string bilginin t anında ne olacağını belirtmekte 
kullanılmaktadır. KeyTime niteliğine verilen değerler ile söz konusu t anları belirtilir. 

 

Elbetteki bu örnekteki animasyon etkisi kod yardımıylada geliştirilebilir. Aşağıdaki kod parçalarında 
bu duruma bir örnek verilmektedir. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaStringKeyFrameAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

Title="KodlaStringKeyFrameAnimasyon" Height="144" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="140" Height="40" FontSize="12" 

FontWeight="Bold"/> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; 
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namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaStringKeyFrameAnimasyon : Window 

    { 

        string slogan = "CSharp az keyword ile çok iş yapmamızı sağlayan bir dildir"; 

 

        private void AnimasyonuHazirla() 

        { 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            strBrd.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever; 

     

            StringAnimationUsingKeyFrames strA = new StringAnimationUsingKeyFrames(); 

            string[] kelimeler = slogan.Split(' '); 

            strBrd.Duration = TimeSpan.FromSeconds(kelimeler.Length + 1); 

            for(int i=1;i<=kelimeler.Length;i++) 

            { 

                strA.KeyFrames.Add(new DiscreteStringKeyFrame(kelimeler[i-

1],KeyTime.FromTimeSpan(TimeSpan.FromSeconds(i)))); 

            } 

            Storyboard.SetTargetName(strA, "btnMerhaba"); 

            Storyboard.SetTargetProperty(strA, new 

PropertyPath(Button.ContentProperty)); 

            strBrd.Children.Add(strA); 

            btnMerhaba.MouseEnter += delegate(object sender, MouseEventArgs e) 

                                                    { 

                                                        strBrd.Begin(this); 

                                                    }; 

        } 

        public KodlaStringKeyFrameAnimasyon() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuHazirla(); 

        } 

    } 

} 

Bu kez, bir slogan cümle içerisindeki kelimeler boşluk karakterine göre Split metodu ile 

ayrıştırılmakta ve elde edilen string dizisindeki her bir kelime 

için DiscreteStringKeyFrame temelli, saniyede bir artan animasyon uygulanmaktadır. Bu örnek 
kod parçasının çalışma zamanındaki çıktısı ise aşağıdaki Flash görselindeki gibi olacaktır. 

 

Makalemizde son olarak bir bileşenin belirli bir rota üzerinde hareket etmesinin animasyon 

teknikleri ile nasıl gerçekleştirilebileceğini incelemeye çalışacağız. Önceki makalelerimizden 

hatırlayacağınız gibi, Path ve PathGeometry tiplerini kullanarak birbirlerine bağlı yayların 

çizilmesi mümkündür. Bu tip bir elementin oluşturacağı rotayı takip eden bir bileşen söz konusu 
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olduğunda, animasyon tiplerinden TipAdıAnimationUsingPath isimlendirmesi ile 

tanımlananlardan yararlanbiliriz. Örneğin bir PathGeometry ile tanımlanan rotada hareket edecek 

bir nesnenin içinde bulunduğu Canvas' ın Top ve Left özellikleri söz konusu 

ise DoubleAnimationUsingPath tipini kullanabiliriz. Aşağıdaki XAML çıktısında bu durum 

örneklenmeye çalışılmaktadır. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.PathFrameKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="PathFrameKullanimi" 

Height="300" Width="300"> 

    <Window.Resources> 

        <PathGeometry x:Key="YolGeometrisi"> 

            <PathFigure> 

                <BezierSegment Point1="0,0" Point2="10,120" Point3="70,40"/> 

                <ArcSegment Point="150,125" SweepDirection="Clockwise" Size="50,50" 

IsLargeArc="True" RotationAngle="60"/> 

                <ArcSegment Point="200,200" SweepDirection="Counterclockwise" Size="50,50" 

IsLargeArc="True" RotationAngle="60"/> 

            </PathFigure> 

        </PathGeometry> 

    </Window.Resources> 

    <Canvas> 

        <Path Data="{StaticResource YolGeometrisi}" Stroke="LightGray" 

StrokeThickness="2"/> 

            <Rectangle Height="65" Name="Dortgen" Width="55"> 

                <Rectangle.Fill> 

                    <ImageBrush ImageSource="Kitap.jpg" /> 

                </Rectangle.Fill> 

                <Rectangle.Triggers> 

                    <EventTrigger RoutedEvent="Rectangle.MouseEnter"> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"> 

                                <DoubleAnimationUsingPath Storyboard.TargetName="Dortgen" 

Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)" PathGeometry="{StaticResource 

YolGeometrisi}" Source="Y" Duration="0:0:6" /> 

                                <DoubleAnimationUsingPath Storyboard.TargetName="Dortgen" 

Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)" PathGeometry="{StaticResource 

YolGeometrisi}" Source="X" Duration="0:0:6" /> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger> 

                </Rectangle.Triggers> 

            </Rectangle> 

        </Canvas> 

</Window> 

Söz konusu örnekte, Storyboard elementi içerisinde DoubleAnimationUsingPath alt elementi 

kullanılmaktadır. Bu elementlerden iki adet tanımlanmasının sebebi, Dortgen isimli nesnenin Top ve 

Left özelliklerinin ayrı ayrı değiştirilmesi gerekliliğidir. DoubleAnimationUsingPath tipinde yer alan 

niteliklerden Storyboard.TargetName ile animasyonun hangi kontrole uygulanacağı belirtilir ki bu 

örnekte söz konusu kontrol Dortgen isimli Rectangle dır. Storyboard.TargetProperty nitelikleri 

ise Rectangle' ın içerisinde bulunduğu Canvas' ın Top ve Left özelliklerinin değerleri üzerinde 

hareketlendirmeler yapılacağını belirtir. PathGeometry nitelikleri tahmin edileceği üzere rota 

bilgisini içeren pencere kaynağını (Windows Resource) işaret etmektedir. MSDN 
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kaynakları Resource olarak yapılan bu tip tanımlamaların animasyon işlemlerinde performans 

yönünden olumlu katkı yapacağını belirtmektedir. Static kaynak olarak tanımlanan YolGeometrisi 

isimli veri kümesi yardımıyla Path elementinin rota bilgiside verilmektedir. Bunun 

içinde Path elementinin Data niteliğine değer ataması yapılmıştır. Bu örneğin çalışma zamanındaki 

çıktısı aşağıdaki Flash animasyonunda olduğu gibidir. (Flash dosyasının boyutu 352 kb 
olduğundan yüklenmesi zaman alabilir.) 

 

Görüldüğü gibi WPF mimarisinde gerek XAML tarafında gerekse kod tarafında animasyon işlemleri 

için son derece etkili yollar kullanılabilmektedir. Bence burada önemli olan noktalardan biriside 

işaretleme dili içerisinde bu tip gelişmiş fonksiyonelliklerin geliştirilebilmesidir. İlerleyen 

makalelerimizde WPF ile ilgili farklı konularada değinmeye çalışacağız. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF - Temel Animasyon İşlemleri ( 26.09.2007 ) 

- WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows uygulamalarında kullanıcılara görsel bir şölen sunmak için animasyon işlemlerinden 

yararlanılır. Ne varki söz konusu animasyonları gerçekleştirebilmek amacıyla zorlu olan bazı 

süreçlerin aşılması gerekmektedir. Burada aslında, GDI+(Graphics Device Interface) alt 

yapısını(Infrastructure) daha etkili kullanmak adına daha çok ve daha karmaşık kodların yazılması, 

form üzerinde animasyonun zaman çizelgesine göre Timer bileşenleri ile Interval özelliği 

ve Tick olayı(event) gibi üyelerlerle uğraşılması ve hatta yeri geldiğinde ana iş parçasının(Main 

Thread) bozabileceği durumların önüne geçmek için özel tedbirler alınması söz konusudur. Hele 

birde işin içerisine üç boyutlu(3D) nesneler girdiğinde ve bunların üzerinde kullanıcı etkileşimli 

olayların tetiklenebilmesi de istendiğinde programıcının geliştirme süreci hem zorlaşacak hemde 

uzayacaktır. Tabiki günümüzde bu tip işlemleri gerçekleştirmek için ele alına pek çok kolaylaştırıcı 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AnimasyonIslemleri.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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yazılım vardır. Ancak bir olaya .Net Windows programcısı olarak bakıyor olacağız. Durumun 

zorluğunu daha net anlayabilmek adına, basit olarak form üzerinde yer alan bir Button 

kontrolünün yükseklik(Height) ve genişlik(Width) özelliklerinin sürekli olarak belirli oranlarda 

büyüyüp küçüldüğünü düşünelim. Bunu Windows programlamada nasıl yapmamız gerektiğini hayal 

edin. Her şeyden önce sürenin söz konusu olduğu bu senaryoda bir Timer bileşenin var olması 

ve Tick olayının uygun şekilde ele alınması(Handle) gerekmektedir. Oysaki WPF (Windows 

Presentation Foundation)mimarisinde bu ve benzeri animasyon işlemleri çok daha kolay, hızlı ve 

güçlü bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İşte bu makalemizde söz konusu durumu incemeleye 

başlayacak ve WPF mimarisinde temel animasyon işlemlerine değineceğiz. WPF mimarisinin söz 

konusu animasyon geliştirme işlerini nasıl kolaylaştırdığını görmek adına aşağıdaXAML(eXtensible 

Application Markup Language) çıktısı aşağıda görülen örnek ile hızlı bir şekilde başlamakta 
yarar olacağı kanısındayım. 

 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Merhaba Animasyon 

(DoubleAnimation)" Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="100" Height="40" Content="Merhaba" 

FontSize="12" Foreground="Blue" FontWeight="Bold"> 

            <Button.Background> 

                <LinearGradientBrush> 

                    <LinearGradientBrush.GradientStops> 

                        <GradientStop Color="Red" Offset="0.5"/> 

                        <GradientStop Color="White" Offset="0.5"/> 

                    </LinearGradientBrush.GradientStops> 

                </LinearGradientBrush> 

            </Button.Background> 

            <Button.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard> 

                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="btnMerhaba" 

Storyboard.TargetProperty="Width" By="5" RepeatBehavior="Forever" From="100" 

To="150" Duration="0:0:1" AutoReverse="True"/> 
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                                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="btnMerhaba" 

Storyboard.TargetProperty="Height" From="40" To="60" Duration="0:0:1" 

RepeatBehavior="Forever" AutoReverse="True"/> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Button.Triggers> 

        </Button>  

    </Grid> 

</Window> 

XAML içeriğinde yer alan elementler ve nitelikleri(attributes) hakkında konuşmadan önce bu 

pencerenin çalışma zamanına bir bakalım. Aşağıdaki Flash animasyonunda çalışma 

zamanındaki(run-time) durum görülmektedir. Dikkat edilecek 

olursa pencere(Window) üzerindeki Button kontrolünün Width ve Height özelliklerinde 

genişlemeler olmaktadır. Dikkat çekici bir diğer noktada animasyonun, mouse ile Button kontrolü 

üzerine gelindiğinde başladığıdır. Bununla birlikte söz konusu aminasyon sürekli olarak devam 
etmektedir. 

 

Gelelim XAML içeriğinde neler yapıldığına. Daha önceki makalelerimizden de hatırlanacağı gibi 

Button bileşeninin arka planında LinearGradientBrush elementi ile geçişli renklerden oluşan bir 

dolgu efekti kullanılmaktadır. Button elementinin içerisinde animasyon özelliklerinin belirtildiği 

yer Button.Triggers alt elementi ile başlamaktadır. Hemen altta yer 

alanEventTrigger elementinin RoutedEvent niteliğine atanan değer ile animasyonun hangi olayın 

tetiklenmesi sonrası başlatılacağı belirtilmektedir. Örneğimizde MouseEnter olayı bu amaçla 

kullanılmaktadır. Burada olay adı 

belirtilirken tipAdı.Özellikadı (örneğin Button.MouseEnter gibi) şeklinde olmasına dikkat 

edilmelidir. Aksi durumda bir istisna(Exception) alınması muhtemeldir. Dolayısıyla temel anlamda 

animasyonların başlatılabilmesi için olaylardan yararlanılabildiğini ve bunların ilgili kontrollere birer 

tetikleyici(Trigger) ile bağlandığını söyleyebiliriz. 

 

Bir kontrolün animasyon işlemlerinde kullanılabilmesi için IAnimatable arayüzünü 

uyarlamış(Implement) olması gerekmektedir. Söz gelimi Button bileşeninin sınıf 

diagramındaki(Class Diagram) görüntüsüne bakıldığında IAnimatable arayüzünü 

uyarladığı açık bir şekilde görülebilir. 
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Animasyon işlemlerinde önemli olan noktalardan birisi kontrolün veya şeklin hangi özelliğinin 

değerinin, ne şekilde değiştirileceğidir. İlk örnekte Button 

kontrolünün Width veHeight özelliklerinin değerlerinin her ikisi birden değiştirilmektedir. Peki WPF 

mimarisinde hangi kontrolün hangi özelliğinin değerinin, ne şekilde değiştirileceği nasıl 
belirlenmektedir? İşte bu noktada devreye StoryBoard tipi ve alt elementleri girmektedir. 

 

StoryBoard tipi hangi kontrolün hangi özelliği üzerinde nasıl bir animasyon 

uygulanacağını belirleyip bunu başlatmak ve belirli bir tetikleyici(Trigger) olaya bağlamak 

için kullanılan önemli bir sınıftır. 

Örnek XAML içeriğinde dikkat edilecek olursa StoryBoard elementi altında iki 

adet DoubleAnimation elementi tanımlanmıştır. 

 

WPF içerisinde yer alan temel animasyon tipleri(Basic Animation Types) uygun veri 

türleri ile çalışacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu tiplerin 

adları DoubleAnimation,ColorAnimation, PointAnimation, 

VectorAnimation örneklerinde olduğu gibi TürAdıAnimation kelimelerinden 

oluşmaktadır. Animasyon tipleride IAnimatable arayüzünü uyarlamaktadır. Söz gelimi 
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örnekte kullanılan DoubleAnimation tipinin sınıf diagramındaki(Class Diagram) görüntüsü 

aşağıdaki gibidir. 

 

Ayrıca söz konusu animasyon tipleri Animatable isimli abstract sınıfdan da 

türemektedir. Buna göre ilgili abstract sınıfı ve arayüzü kullanarak kendi animasyon 

tiplerimizde yazabiliriz. WPF içerisinde temel animasyon tipleri dışında yer alan 

animasyon tipleride vardır. ColorAnimationUsingKeyFrames gibi. Bu tipleri ilerleyen 

makalelerimizde incelemeye çalışıyor olacağız. 

Burada animasyon tipinin kullanımı ve özellikleri hakkında biraz konuşmakta yarar vardır. Örnekte 

yer alan Button kontrolünün animasyon etkisi oluşturan özellikleri Width ve Height üyeleridir. Bu 

özellikler Double tipinden değerler alabilmektedir. Bu nedenle StoryBoard içerisinde tanımlanan 

animasyon tipleri DoubleAnimation tipindendir. Dolayısıyla animasyon işleminde kullanılacak olan 

kontrol özelliği için, uygun olan animasyon tipinin seçilmesi gerekmektedir. DoubleAnimation tipi 

içerisinde oldukça önemli nitelik(attribute) tanımlamaları yer almaktadır. 

Bunlardan StoryBoard.TargetName niteliği ile animasyonun uygulanacağı kontrol seçilmektedir 

ki örnekte bu btnMerhaba isimli Button kontrolüdür. Diğer 

taraftanStoryBoard.TargetProperty niteliği ile kontrolün hangi özelliğinin animasyon işleminde 

kullanılacağı belirtilir. From niteliği ile hedef özelliğin hangi değerden başlayacağı, Toniteliği ilede 
hedef özelliğin ilgili değerinin hangi değere kadar gelebileceği belirtilir. 

Bir başka deyişle Button kontrolünün genişliği 100 değerinden 150 değerine gelecekse From 

niteliğine 100, To niteliğine ise 150 değerleri atanır. Burada istenirse By niteliği kullanılarak 

değerin artış oranıda belirtilebilir. Çok doğal olarak animasyonun ne kadar süre devam edeceği 



www.bsenyurt.com Page 840 
 

bilgisinin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu amaçla DoubleAnimation tipinin Durationniteliği 

kullanılmaktadır. Duration niteliği temelde saat:dakika:saniye şeklinde bir değer almaktadır. 

Buna göre örnek XAML içeriğinde yer alan 0:0:1 değeri animasyondaki zaman çizgisinin (Timeline) 

1 saniye olacağını belirtmektedir. RepeatBehavior niteliği ile animasyonun tekrar sayısı belirtilir. 

Örnekte verilen Forever değerine göre animasyon sürekli olarak devam edecektir. Son 

olarak AutoReverse değerine true atanarak, 1 saniyelik animasyon sona erdiğinde işlemlerin 

tekrar başlangıç haline tersten bir animasyon ile gitmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle Flash 

animasyonunda görüldüğü gibi kontrol büyüdükten sonra aynı animasyon etkisi ile tersten 

küçülmüş ve ilk haline gelmiştir. 

İlk örnekte söz konusu animasyon işlemleri için XAML elementlerinden ve 

niteliklerinden(attributes) yararlanılmıştır. Çok doğal olarak kod ile dinamik olarak aynı etkiler 

oluşturulabilir. Sıradaki örneğimizde kod tarafında animasyon işlemlerinin nasıl yapılabileceğini 

incelemeye çalışacağız. Bu amaçla penceremize(Window) ait XAML içeriğini ve kodlarını 

aşağıdaki gibi hazırladığımızı düşünelim. 

 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaMerhabaAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Kodla Merhaba Animasyon" 

Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="100" Height="50" Foreground="Gold" 

Background="Black" Content="Merhaba" FontSize="14" FontWeight="Bold"> 

        </Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 
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using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini barındıran isim alanıdır 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaMerhabaAnimasyon : Window 

    { 

        private void AnimasyonuHazirla() 

        { 

            // Button kontrolünün Width özelliği üzerinde animasyon işlemi yaptıracağımızdan ve 

Width özelliği Double tipinden değerler aldığından DoubleAnimation tipi kullanılmaktadır. 

            // İlk parametre From 

            // İkinci parametre To 

            // Üçüncüd parametre animasyonun süresi 

            DoubleAnimation dblAnmtr = new DoubleAnimation(100, 150, new Duration(new 

TimeSpan(0, 0, 0, 3))); 

            // Animasyonun tekrar sayısı belirtilir. 

            dblAnmtr.RepeatBehavior = new RepeatBehavior(2); 

 

            // Yeni bir StoryBoard oluşturulur 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            // DoubleAnimation tipi bu storyBoard' a eklenir 

            strBrd.Children.Add(dblAnmtr); 

            // Hedef kontrol belirlenir 

            Storyboard.SetTargetName(dblAnmtr, btnMerhaba.Name); 

            // Animasyon işleminde Button kontrolünün hangi özelliğinin değiştirileceği belirtilir. 

            Storyboard.SetTargetProperty(dblAnmtr,new 

PropertyPath(Button.WidthProperty)); 

            // Animasyon Begin metodu ile Button üzerine Mouse ile gelindiğinde başlatılır 

            btnMerhaba.MouseEnter += delegate(object sender, MouseEventArgs e) 

                                                    {     

                                                        strBrd.Begin(this); 

                                                    }; 

        } 

     

        public KodlaMerhabaAnimasyon() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuHazirla(); 

        } 

    } 

} 

Bu kez animasyon işlemleri kod tarafında gerçekleştirilmektedir. Örnekte ilk 

olarak DoubleAnimation tipinden bir örnek oluşturulmuş ve yapıcı metodu içerisinde bazı ilk 

değerlerin(From, To, Duration gibi) verilmesi sağlanmıştır. Sonrasında 

ise RepatBehavior özelliği ile tekrar sayısı belirtilmektedir. Bu örnekte bir öncekinden farklı 

olarak Forever değeri yerine 2 kullanılmıştır. Buna göre söz konusu animasyon sadece iki kere 

tekrar edecektir. Sonrasında ise her zamanki gibi animasyonu, kontrol ve kontrolün özelliği ile 

ilişkilendirecekStoryBoard nesne örneği oluşturulur. Animasyonun başlatılması için yine 
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kontrolün MouseEnter olayı göz önüne alınmıştır. Animasyon işlemi için StoryBoard nesne 

örneğinin Begin metodunu kullanmak yeterlidir. Ancak bu metodun uygun olay için tetiklenmesini 

sağlamak gerekmektedir. Bu amaçlada isimsiz bir metod(anonymous method) yazılarak hem 

Button kontrolünün MouseEnter olayı tanımlanmış hemde gerçekleştiğinde işletilmesi istenen kodlar 

belirlenmiştir. Örneğin çalışma zamanındaki çıktısı aşağıdaki Flash animasyonunda olduğu gibidir. 

 

Gelelim bir diğer örneğe. Önceki örneklerde Button kontrolonün boyutlarını ele alan animasyon tipi 

kullanılmıştır. Sıradaki örnekte ise ColorAnimation tipi başrolü oynamaktadır. Tahmin edileceği 

gibi bu tip, bir rengin başka bir renge dönüşümünün animasyon olarak gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır. Örneğin XAML içeriği aşağıdaki gibidir. 

 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.RenkliAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Renkli 

Animasyon(ColorAnimation)" Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 
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        <Button Name="btnMerhaba" Foreground="White" Content="Merhaba" FontSize="12" 

FontWeight="Bold" Width="100" Height="50"> 

            <Button.Background> 

                <SolidColorBrush x:Name="DolguRengi" Color="Red"/> 

            </Button.Background> 

            <Button.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Button.MouseEnter"> 

                    <EventTrigger.Actions> 

                        <BeginStoryboard> 

                            <Storyboard> 

                                <ColorAnimation Storyboard.TargetName="DolguRengi" 

Storyboard.TargetProperty="(SolidColorBrush.Color)" From="Red" To="Blue" 

AutoReverse="True" Duration="0:0:6" RepeatBehavior="Forever"/> 

                            </Storyboard> 

                        </BeginStoryboard> 

                    </EventTrigger.Actions> 

                </EventTrigger> 

            </Button.Triggers> 

        </Button> 

    </Grid> 

</Window> 

ColorAnimation tip olarak kullanıldığında kontrollerin renk değeri alabilen özelliklerinin animasyon 

işlemlerinde kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Örnekte Button kontrolünün arka plan dolgusu 

animasyon içerisine katılmaktadır. Bu nedenle ColorAnimation kontrolünün ele alacağı kontrol ve 

özellik DoubleAnimation tipinin kullanıldığı örneklerdekinden biraz daha farklıdır. Dikkat edilecek 

olursa SolidColorBrush elementi içerisinde DolguRengi ismi x:Name niteliği yardımıyla 

tanımlanmıştır. Bu isim StoryBoard.TargetNameniteliğinde kullanılmaktadır. Bir başka deyişle 

StroyBoard tipinin XAML içeriğindeki SolidColorBrush elementini bulması kolaylaştırılmaktadır. 

Bunun en büyük nedenlerinden birisi SolidColorBrush elementinin Button elementinin altında kalmış 

olması ve Button tipine isim ile erişilebiliyor olmasına rağlem aynı işin söz konusu SolidColorBrush 

için sağlanamıyor olmasıdır. Diğer taraftan animasyonda kullanılacak özellik 

değeride StoryBoard.TargetProperty elementi içerisinde ele 

alınırken (SolidColorBrush.Color) yazım stili kullanılmaktadır. Animasyona göre, Button 

kontrolünün arka plan rengi kırmızından maviye doğru değişecek ve sonrasında tekrardan maviden 

kırmızıya dönecektir(AutoReverse=true olduğu için). Animasyondaki zaman 

çizelgesinin(Timeline) süresi 6 saniyedir. Aşağıdaki Flash animasyonunda uygulamanın çalışma 

zamanındaki(Run-time) görüntüsü yer almaktadır. 
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Aynı etki aşağıdaki kod parçası yardımıyla dinamik olaraktan da gerçekleştirilebilir. 

XAML İçeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaRenkliAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="KodlaRenkliAnimasyon" 

Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Button Name="btnMerhaba" Width="100" Height="50" Content="Merhaba" 

Foreground="White" FontSize="14" FontWeight="Bold"> 

            <Button.Background> 

                <SolidColorBrush x:Name="firca" Color="Red"/> 

            </Button.Background> 

        </Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod İçeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini içeren isim 

alanıdır(Namespace) 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 
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    public partial class KodlaRenkliAnimasyon : Window 

    { 

        private void AnimasyonuAyarla() 

        { 

            // Animasyon tipi oluşturulur. 

            // İlk parametre başlangıç rengini işaret eder (From) 

            // İkinci parametre bitiş rengini işaret eder (To) 

            // Üçüncü parametre zaman çizgisinin süresidir 

            ColorAnimation clrAnmtr = new ColorAnimation(Colors.Red, Colors.Blue, new 

Duration(new TimeSpan(0, 0, 6))); 

            // Animasyonun sürekli tekrar edeceği belirtilir 

            clrAnmtr.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever; 

     

            // Animasyonu kontrol ve özelliği ile ilişkilendirecek StoryBoard nesnesi örneklenir. 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            strBrd.Children.Add(clrAnmtr); 

            Storyboard.SetTargetName(clrAnmtr, "firca"); // SolidColorBrush kontrolünün 

x:name niteliğinin değeri ile animasyon uygulanacak kontrol belirtilmiş olur. 

            Storyboard.SetTargetProperty(clrAnmtr, new 

PropertyPath(SolidColorBrush.ColorProperty)); // SolidColorBrush kontrolünün Color özelliği 

üzerinde animasyonun uygulanacağı belirtilir. 

 

            // Animasyon yine MouseEnter olay metodunda Begin metodu ile başlatılır. 

            btnMerhaba.MouseEnter += delegate(object sender, MouseEventArgs e) 

                                                    { 

                                                        strBrd.Begin(this); 

                                                    }; 

        } 

        public KodlaRenkliAnimasyon() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuAyarla(); 

        } 

    } 

} 

Yukarıdaki kodun yer aldığı pencere çalıştırıldığında, bir önceki örnekteki ile aynı etkinin oluştuğu 

görülecektir. 

Yazımıza PointAnimation tipini ele alacağımız son bir örnek ile devam edelim. PointAnimation tipi 

adındanda anlaşılacağı üzere Point tipinden değerler alabilen kontrol özellikleri(Control Property) 

üzerinde animasyon işlemleri gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanılır. Örnek olarak 
aşağıdaki XAML içeriğini ele alabiliriz. 

 

XAML içeriği; 
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<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.NoktaAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Nokta Animasyon" 

Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Path Name="Daire" Fill="Red" Stroke="Black" StrokeThickness="1"> 

            <Path.Data> 

                <EllipseGeometry x:Name="daireGeo" Center="15,15" RadiusX="10" 

RadiusY="10" /> 

            </Path.Data> 

            <Path.Triggers> 

                <EventTrigger RoutedEvent="Path.Loaded"> 

                    <BeginStoryboard> 

                        <Storyboard> 

                            <PointAnimation Storyboard.TargetName="daireGeo" 

Storyboard.TargetProperty="Center" From="15,15" To="285,15" Duration="0:0:1.75" 

AutoReverse="true" RepeatBehavior="Forever"/> 

                        </Storyboard> 

                    </BeginStoryboard> 

                </EventTrigger> 

            </Path.Triggers> 

        </Path> 

    </Grid> 

</Window> 

Burada örnek olarak Path tipinden bir şekil(Shape) kullanılmış ve EllipsGeometry tipinden 

yararlanılarak bir daire oluşturulmuştur. Burada Point tipinden değer alan üye Centerözelliğidir. 

Bu anlamda PointAnimation tipinin hedef aldığı kontrol aslında EllipseGeometry nesnesidir. Bu 

işaretlemeyi yapabilmek için yine x:Name niteliğinden yararlanılmıştır. Diğer taraftan 

EllipsGeometry nesne örneğinin Center özelliği animasyon işlemine tabi 

tutulacağından StoryBoard.TargetProperty niteliğine Center değeri verilmiştir. PointAnimation 

tipi basit olarak kontrolün bir zaman çizgisi(Timeline) içerisinde belirli bir koordinata doğru hareket 

etmesini sağlamaktadır. Buna göre örnekteki daire şekli, 15:15 noktasından 285:15 noktasına 

doğru 1.75 saniyelik zaman dilimi içerisinde hareket edecek 

ve AutoReverse özelliğine true değerinin atanması nedeniylede bu süre sonunda tekrardan geriye 

ilk konumuna gidecektir. Tahmin edileceği üzere RepeatBehavior niteliğinin değerinin true olması 

bu işlemi sürekli kılacaktır. Burada diğer örneklerden farklı olarak animasyon işleminin tetiklendiği 

olay olarak Path.Loaded seçilmiştir. Buna göre Path, söz konusu pencere(Window) üzerine 

yüklendikten sonra animasyon işlemi doğrudan başlayacaktır. Örneğin çalışma zamanındaki 
görüntüsü aşağıdaki Flash görselinde olduğu gibidir. 
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Aynı işleyişi kod tarafında gerçekleştirmek istersek aşağıdaki satırları kullanmamız yeterli olacaktır. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="AnimasyonIslemleri.KodlaNoktaAnimasyon" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Kodla Nokta Animasyon 

(PointAnimation)" Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Path Name="Daire" Fill="Red" Stroke="Black" StrokeThickness="1"> 

            <Path.Data> 

                <EllipseGeometry x:Name="daireGeo" Center="15,15" RadiusX="10" 

RadiusY="10" /> 

            </Path.Data>  

        </Path> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; // Animasyon tiplerini içeren isim alanıdır 

 

namespace AnimasyonIslemleri 

{ 

    public partial class KodlaNoktaAnimasyon : Window 
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    { 

        private void AnimasyonuBaslat() 

        { 

            // Nokta animasyonu için gerekli tip oluşturulur 

            // İlk parametre başlangıç noktası koordinatlarıdır From 

            // İkinci parametre bitiş noktası koordinatlarıdır To 

            // Üçündü parametre zaman çizelgesinin süresidir Duration 

            PointAnimation pntAnmtr = new PointAnimation(new Point(15, 15), new 

Point(285, 15), new Duration(new TimeSpan(0, 0, 0,1,75))); 

 

            // Animasyonu kontrol ve özelliği ile ilişkilendirecek olan StoryBoard oluşturulur 

            Storyboard strBrd = new Storyboard(); 

            // Animasyon tipi StoryBoard' a eklenir 

            strBrd.Children.Add(pntAnmtr); 

            // Animasyonun sonundan tekrardan geriye doğru gidileceği belirtilir 

            strBrd.AutoReverse = true; 

            // Animasyonun sürekli devam edeceği belirtilir 

            strBrd.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever; 

            // Animasyonun uygulanacağı EllipsGeometry tipi seçilir. Buradaki ikinci parametre XAML 

tarafındaki x:Name niteliğinin değeridir 

            Storyboard.SetTargetName(pntAnmtr,"daireGeo"); 

            // Animasyonun uygulanacağı özellik seçilir. 

            Storyboard.SetTargetProperty(pntAnmtr, new 

PropertyPath(EllipseGeometry.CenterProperty)); 

            // Animasyonun, Daire isimli Path yüklendikten sonra başlatılması için Loaded olay metodu 

yüklenir. 

            Daire.Loaded += delegate(object sender, RoutedEventArgs e) 

                                        { 

                                            strBrd.Begin(this); 

                                        }; 

        } 

        public KodlaNoktaAnimasyon() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            AnimasyonuBaslat(); 

        } 

    } 

} 

WPF içerisinde kullanılan temel animasyon tipleri(Basic Animation Types) sadece yazımızda 

bahsetiklerimiz ile sınırlı değildir. System.Windows.Media.Animation isim alanında(Namespace) 

yer alan diğer animasyon tiplerinin listesi aşağıdaki gibidir. 

 ByteAnimation 
 DecimalAnimation 
 Int16Animation 
 Int32Animation 
 Int64Animation 
 Point3DAnimation 
 QuaternionAnimation 
 Rotation3DAnimation 
 RectAnimation 
 SingleAnimation 
 SizeAnimation 
 TicknessAnimation 
 Vector3DAnimation 
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 VectorAnimation 

Görüldüğü gibi kontrollerin pek çok farklı tipteki özelliği için yazılmış temel animasyon tipleri vardır. 

Animasyon ile ilgili işlemler bu makalede ele aldıklarımız ile sınırlı değildir elbeteki. 3 boyutlu (3D) 

animasyon, KeyFrame' lerin kullanımı ve dahası da var. Animasyon işlemleri ile ilgili bu ilk 

yazımızda temel animasyon tiplerinin tanımaya ve onları anlamaya çalıştık. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF - Grafik İşlemlerinde Şekillerin(Shapes) 

Kullanımı ( 18.09.2007 ) - WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Presentation Foundation(WPF) ile ilgili bir önceki makalemizde, iki 

boyutlu(2D) grafiklerin çizilmesi amacıyla kullanılan fırçaları(Brushes) incelemeye çalışmıştık. Bu 

makalemizde ise iki boyutlu şekilleri(Shapes) araştırıyor olacağız. Vektörel grafiklerde 

şekillerin(Shapes) büyük önemi vardır. Nitekim temel şekiller kullanılarak asıl resimler ve 

görüntüler kolaylıkla elde edilebilir. Bir CAD uygulamasının karmaşık çizelgelerinden, eğlenceli 

çocuk programlarında kullanılan vektörel grafiklere kadar pek çok alanda temel şekiller yeterli 

olmaktadır. Söz gelimi bir şehrin imar planlamasında kullanılacak bir programda iki boyutlu olarak 

düşünüldüğünde dörtgenler, daireler, elipsler, poligonlar ve düz çizgiler evlerin, yolların, arsaların, 

parkların ifade edilmesi için yeterlidir. Senaryolar arttırılabilir ve daha geniş alanlarda düşünülebilir. 

Ancak temel olarak gereken şekiller bellidir. WPF kendi bünyesinde iki boyutlu çizimlerin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen şekilleri(Shapes) sunmaktadır. 

 Ellips : Bu tip yardımıyla içi dolu veya boş tam daire yada elipslerin çizilmesi mümkündür. 
 Line : Düz çizgilerin çizilmesini sağlayan tiptir. Başlangıç ve bitiş koordinatları düz çizginin 

çizilmesi için yeterlidir. 
 Rectangle : Dört köşeli şekillerin çizilmesinde kullanılan tiptir. İçi boş veya dolu dikdörtgen 

yada kare gibi şekillerin çizilebilmesini sağlar. 
 Polygon : N sayıda köşeden oluşan poligonların çizilmesinde kullanılır. Bir üçgen olabileceği 

gibi bir çokgen de olabilir. Diğer taraftan düzgün köşeli olmayan bir poligonda 

oluşturulabilir. Ayrıca poligonların içi boş veya dolu olacak şekilde oluşturulabilmesi de 

mümkündür. 
 Polyline : Birbirlerine bitiş noktalarından bağlı bir başka deyişle uç uca eklenmiş düz 

çizgilerin(Line) çizilmesini sağlayan tiptir. 
 Path : Birbirlerine son noktalarından bağlı olan düz çizgi veya eğri (Curve) gibi toplu 

şekillerin çizidirilmesini sağlayan tiptir. Farklı şekillerin bir arada kullanılabilmesini sağlamak 
için geometri(Geometry) tiplerinden yararlanır. 

WPF, XAML(eXtensible Application Markup Language) tabanlı bir ortam sunduğundan, 

grafiksel şekillerin tasarım zamanında element bazlı olarak geliştirilmeleri ve sonuçlarının görülmesi 

mümkündür. GDI+ mimarisinde aynı durum düşünüldüğünde sonuçların ancak çalışma 

zamanında(run-time) elde edilebildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle WPF bize büyük avantaj 
sağlamaktadır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AnimasyonIslemleri.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu kısa bilgilerden sonra örneklerimizi geliştirerek şekilleri daha yakından tanımaya çalışalabiliriz. 

Her zamanki gibi örneklerimizi geliştirirken Visual Studio 2008 Beta 2sürümünden yararlanıyor 

olacağız. Bu nedenle, final sürümünde özellikle IDE bazlı bazı değişiklikler olma ihtimali olduğunu 

baştan belirtelim. İlk örneğimizde Ellipstipinden yararlanıyor olacağız. Bu amaçla Window 

nesnemizin XAML içeriğini aşağıdaki gibi tasarladığımızı düşünelim. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.Elipsler" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Elipslerin 

Kullanımı" Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Ellipse Fill="DarkRed" Width="40" Height="150" Stroke="Coral" StrokeThickness="3"

/> 

        <Ellipse Fill="Red" Width="150" Height="40" Stroke="Black" 

StrokeThickness="3" Opacity="0.75"/> 

        <Ellipse Width="40" Height="40" Fill="Gold" Stroke="Black" StrokeThickness="3"/> 

        <Ellipse Width="10" Height="10" Stroke="DarkBlue" StrokeThickness="2" 

HorizontalAlignment="Left" Margin="64,56,0,0" VerticalAlignment="Top" /> 

        <Ellipse Height="25" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,56,64,0" Stroke="DarkBlue" 

StrokeThickness="2" VerticalAlignment="Top" Width="25" /> 

        <Ellipse Height="50" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,64,56" Stroke="DarkBlue" 

StrokeThickness="2" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" /> 

    </Grid> 

</Window> 

Bu örnekte altı adet elips çizdirilmektedir. Ellips tipinin Fill niteliği(attribute) yardımıyla dolgu 

deseni belirtilebilir. Bunun dışında width ve height nitelikleri eşit oldukları takdirde tam bir dairenin 

çizilmesi söz konusudur. Diğer hallerde ise, yatay doğrultuda veya dikey doğrultuda uzayan bir 

elips oluşumu söz konusu olmaktadır. Kenar çizgilerini renk ve kalınlık olarak belirlemek 

amacıyla Stroke ve StrokeTickness niteliklerine değer atamaları yapılmaktadır. Stroke niteliği 

tahmin edileceği üzere geçerli bir fırça(Brush) ile eşleştirilebilir. Buda çizginin dolu bir renk dışında 
desenli olabileceği hatta içinde resim barındırabileceği anlamına gelmektedir. 

 

Stroke ve StrokeTickness nitelikleri diğer şekillerde de ye almaktadır. Bu nedenle tüm 

şekillerin çizgilerinin olabileceğini söyleyebiliriz. 

Yukarıdaki XAML içeriğini Visual Studio 2008 Beta 2 ortamındaki çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Şekillerin bu biçimde yatay veya dikey düzlemlerde oluşturulması haricinde, açısal olaraktanda 

yerleştirilmesi istenebilir. Bunu bir elips üzerinde GDI+ ile gerçekleştirmek oldukça zor ve 

zahmetlidir. Oysaki WPF içerisinde yer alan Transform tipleri kullanılarak bu işlemler son derece 
kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

 

Transoform' dan kasıt, şeklin açısal olarak konumunun değiştirilebilmesi, büyüklüğünün 

ayarlanabilmesi, kendi ekseni üzerinde veya farklı bir orjine göre döndürülebilmesi, şeklin 

x veya y düzlemleri üzerinde yer değiştirmesi yada eğilip bükülmesi gibi aksiyonlardır. 

İkinci örneğimizde bu durum incelenmektedir. Yeni penceremizin XAML içeriğinin aşağıdaki gibi 

olduğunu düşünelim. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.ElipsTransform" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="ElipsTransform" Height="300" Width="300" Loaded="Window_Loaded"> 

    <Grid> 

        <Ellipse Width="125" Height="40" Stroke="Red" StrokeThickness="2"/>  

        <Ellipse Width="40" Height="125" Stroke="Black" StrokeThickness="2"/> 

        <Ellipse Width="40" Height="125" Stroke="Red" StrokeThickness="2"> 

            <Ellipse.LayoutTransform> 

                <RotateTransform Angle="45"/> 

            </Ellipse.LayoutTransform> 

        </Ellipse> 

        <Ellipse Width="40" Height="125" Stroke="Black" StrokeThickness="2"> 

            <Ellipse.LayoutTransform> 

                <RotateTransform Angle="135"/> 

            </Ellipse.LayoutTransform> 

        </Ellipse> 

    </Grid> 

</Window> 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Ellips.LayoutTransform elementinin içeriğidir. 

Bu elementin altında yer alan RotateTransform elementi içerisinde Angle niteliği ile bir açı değeri 
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belirtilmektedir. Bu açı değeri, şeklin x,y eksenine göre farklı bir derecede döndürülmesini 

sağlamaktadır. Örnek XAML içeriğinde 45 derece ve 135 derecelik açılar ile döndürülmüş iki elips 
yer almaktadır. Bu içeriğin tasarım zamanındaki çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Atomu WPF ile daha kolay çizebildiğimizi söyleyebiliriz. Bu tip dönüştürme(Transform) işlemleri 

sadece RotateTransform ile sınırlı değildir. Yazımızın ilerleyen kısımlarında diğer Transform 

modellerinede kısaca değinmeye çalışacağız. Çok doğal olarak rotasyonların programatik olarak 

gerçekleştirilmesi gereken vakkalar olacaktır. Yukarıdaki atom çizelgesininin benzerini kod tarafında 

oluşturmak istersek, element ve niteliklerin karşılığı olan uygun sınıf(class) ve 

özellikleri(property) kullanmak yeterli olacaktır. Üçüncü örneğimizde bu durum incelenmektedir. 
Bu amaçla yeni penceremizin XAML ve kod içeriğini aşağıdaki gibi tasarladığımızı düşünelim. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.KodlaElipsTransform" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Kod 

Yardımıyla Elips Transform" Height="300" Width="300"> 

    <Grid Name="grdEllips">  

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 
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using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 

{ 

    public partial class KodlaElipsTransform : Window 

    { 

        private void ElipsCiz(Ellipse elps, int width, int height, int angle,Color color) 

        { 

            elps.Width = width; 

            elps.Height = height; 

            elps.Stroke = new SolidColorBrush(color); 

            elps.StrokeThickness = 2; 

            elps.LayoutTransform = new RotateTransform(angle); 

            grdEllips.Children.Add(elps); 

        } 

        private void Cizdir() 

        { 

            ElipsCiz(new Ellipse(), 125, 40, 270,Colors.Red); 

            ElipsCiz(new Ellipse(), 40, 125, 90,Colors.Gold); 

            ElipsCiz(new Ellipse(), 125, 40, 45, Colors.DarkBlue); 

            ElipsCiz(new Ellipse(), 125, 40, 135,Colors.Lavender);  

        } 

 

        public KodlaElipsTransform() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            Cizdir(); 

        } 

    } 

} 

Bir kaçtane elipsi farklı renk, çizgi, çizgi kalınlığı ve açıda çizdirmek istediğimizden yardımcı 

olacak ElipsCiz isimli bir metod tasarlanmıştır. Bu metod, parametre olarak gelen Ellips nesne 

örneğini alıp, genişlik(Width), yükseklik(Height), Çizgi rengi(Stroke), Çizgi 

kalınlığı(StrokTickness) ve rotasyon için gerekli açı(Angle) değerlerini set etmektedir. Dikkat 

edilecek olursa, rotasyon işlemi için RotateTransform tipine ait bir nesne örneklenmekte ve yapıcı 

metoda(Constructor) açı değeri verilmektedir. Sonrasında ise bu nesne örneği, Ellips nesne 

örneğinin LayoutTransform özelliğine atanmaktadır. Söz konusu kod parçası yürütüldüğünde 
çalışma zamanında(run-time) aşağıdakine benzer bir ekran görtüntüsü ile karşılaşılır. 
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Yine kod yardımıyla elips çizdirmeye örnek olması açısından aşağıdaki pencerede(Window) göz 
önüne alınabilir. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.KodYardimiylaElips" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="KodYardimiylaElips" Height="300" Width="300"> 

    <Grid> 

        <Grid Name="grdTahta" Margin="0,74,0,8" Background="Gold" /> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" 

Margin="10,20,0,0" Name="btnCiz" VerticalAlignment="Top" 

Width="75" Click="btnCiz_Click">Çizdir</Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 

{ 

    public partial class KodYardimiylaElips : Window 

    { 
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        private void ElipsCiz() 

        { 

            grdTahta.Children.Clear(); 

            Random rnd=new Random(); 

            for (int i = 0; i < 3; i++) 

            { 

                Ellipse elps = new Ellipse(); 

                elps.Width = rnd.Next(50, 100); 

                elps.Height = rnd.Next(50, 100); 

                elps.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.Black); 

                elps.StrokeThickness = rnd.Next(1, 5); 

                grdTahta.Children.Add(elps); 

            } 

        } 

     

        public KodYardimiylaElips() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

     

        private void btnCiz_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            ElipsCiz(); 

        } 

    } 

} 

Bu kez bir düğmeye basılması ile rastgele üretilen değerlere göre elipslerin çizdirilmesi 

sağlanmaktadır. Bu amaçla 50 ile 100 arasında rastgele genişlik ve yükselik değerleri elde 

edebilmek için meşhur Random sınıfına ait nesne örneğinden ve Next metodundan 

yararlanılmaktadır. Çoğu zaman oygun programlamada şekilsel olarak bazı oyun karakterlerinin 

saha üzerinde rastgele konumlarda çıkması istenebilir. İşte bu noktada Random sınıfına ait 
metodlar ve WPF ile gelen yeni şekil çizme teknikleri işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. 

Kod yardımıyla gerçekleştirilen örneklerde dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, oluşturulan 

şekillerin mutlaka bir taşıyıcıya eklenmiş olmalarıdır. Söz gelimi yukarıdaki örneklerde Ellips nesne 

örnekleri Grid bileşenine alt element olarak, Children özelliğinin Add metodundan yararlanılarak 

eklenmektedir. Son pencereye(Window) ilişkin olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde çalışma 
zamanında(run-time) oluşabilecek bir örnek çıktı yer almaktadır. 

 



www.bsenyurt.com Page 856 
 

Sıradaki örneğimizde poligonların nasıl çizilebileceğini incelemeye çalışacağız. Poligonlar, çok sayıda 

köşeden oluşabilen ve kapalı olarak tasarlanabilen şekillerdir. Poligonlar sayesinde basit bir üçgen 

çizilebileceği gibi bir onaltıgen' de çizilebilir. Yada düzensiz bir kapalı şekil oluşturulabilir. Burada 

önemli olan köşe noktalarının belirlenmesidir. Köşe noktalarının belirlenmesinde Point tipinden 

yararlanılır. Point tipi x ve y koordinatlarını bünyesinde taşımaktadır. Polygon tipi, köşe 

noktalarını Points isimli bir koleksiyonda taşımaktadır. Şimdi aşağıdaki XAML içeriğini göz önüne 
alalım. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.PolygonKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Polygon 

Kullanımı" Height="300" Width="403"> 

    <Grid> 

        <Polygon Fill="Gold" FillRule="Nonzero" Stroke="Black" StrokeThickness="2"> 

            <Polygon.Points> 

                <Point X="20" Y="20" /> 

                <Point X="120" Y="20" /> 

                <Point X="120" Y="120" /> 

                <Point X="220" Y="120" /> 

                <Point X="220" Y="220" /> 

            </Polygon.Points> 

        </Polygon> 

        <Polygon Fill="LightSkyBlue" FillRule="Nonzero" Stroke="Black" StrokeThickness="2"> 

            <Polygon.Points> 

                <Point X="20" Y="20"/> 

                <Point X="120" Y="20"/> 

                <Point X="120" Y="120"/> 

                <Point X="220" Y="120"/> 

                <Point X="220" Y="220"/> 

            </Polygon.Points> 

            <Polygon.LayoutTransform> 

                <RotateTransform Angle="-45"/> 

            </Polygon.LayoutTransform> 

        </Polygon> 

    </Grid> 

</Window> 

Örnekte iki adet Polygon elementi tanımlanmıştır. Bunlardan ikincisine -45 derecelik bir açısal 

döndürme işlemi uygulanmıştır. Her iki Polygon nesne örneğinin köşe noktaları Polygon.Points alt 

elementi(child element) içerisinde yer alan Point alt elementleri ile belirtilmektedir. Polygon 

nesnelerinin kenar çizgileri Stroke ve StrokTickness niteliklerine atanan değerler yardımıyla set 

edilmiştir. Diğer taraftan Polygon' ların dolgu rengi Fill özelliklerine atanan standart 

fırça(Brush) renkleri ile ayarlanmaktadır. Söz konusu XAML içeriğinin Visual Studio 2008 Beta 2 

ortamındaki tasarım zamanı(design-time) çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 



www.bsenyurt.com Page 857 
 

 

Bir poligon kod yardımıylada oluşturulabilir. Sıradaki örneğimizde bir üçgenin kod yardımıyla 

oluşturulması ve düğmeye basılaraktan onbeşer derecelik artan açılar ile döndürülmesi 

örneklenmektedir. Bu amaçla yeni penceremize(Window) ait XAML ve kod içeriklerini aşağıdaki gibi 
tasarladığımızı düşünelim. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.KodYardimiylaPolygonKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Kod 

Yardımıyla Polygon" Height="300" Width="300"> 

    <Grid Name="grdTahta"> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="8,19,0,0" Name="button1" 

VerticalAlignment="Top" Width="75" Click="button1_Click">Çevir</Button> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Timers; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 

{ 
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    public partial class KodYardimiylaPolygonKullanimi : Window 

    { 

        Polygon plgy; 

        int sayac = 1; 

 

        private void Cizdir() 

        { 

            plgy = new Polygon(); 

            plgy.Points.Add(new Point(50, 50)); 

            plgy.Points.Add(new Point(150, 50)); 

            plgy.Points.Add(new Point(150, 150)); 

            plgy.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.LightSalmon); 

            plgy.StrokeThickness = 2; 

            grdTahta.Children.Add(plgy); 

        } 

 

        public KodYardimiylaPolygonKullanimi() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            Cizdir(); 

        } 

     

        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            plgy.LayoutTransform = new RotateTransform(sayac*15); 

            sayac++; 

        } 

    } 

} 

Penceremizin yapıcı metodu(constructor) içerisinde Cizdir metodu ile bir Polygon nesne örneği 

oluşturulmakta ve Grid kontrolünün alt elementi olarak eklenmektedir. Polygon nesne örneği bir 

üçgeni temsil edeceğinden Points koleksiyonunda sadece üç nokta(Point) eklemesi yapılmıştır. 

Döndürme işleminin gerçekleştirildiği yer düğmenin Clickolay(event) metodudur. Burada dikkat 

edilecek olursa yine LayoutTransform özelliğine bir değer ataması yapılmaktadır. Bu atama 

sırasında yeni bir RotateTransform nesnesi örneklenmekte ve parametre olarak artan bir açı 

değer verilmektedir. Uygulama test edildiğinde çalışma zamanında aşağıdaki Flash animasyonunda 

yer alan çıktı elde edilecektir. (Flash dosyasını görebilmek için Flasy Player' ın sisteminizde yüklü 
olması gerekmektedir.) 
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Şimdiki örneğimizde düz çizgileri nasıl çizdirebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Düz çizgi 

için Line tipi kullanılmaktadır. Bir çizgi için belkide en önemli 

özelliklerStroke, StrokeTickness, X1, X2, Y1 ve Y2' dir. X ve Y özellikleri yardımıyla çizginin 
başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir. Örneğin aşağıdaki XAML içeriğini ele alalım. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.LineKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Line 

Kullanimi" Height="211" Width="237"> 

    <Grid> 

        <Line Stroke="RosyBrown" StrokeThickness="2" X1="10" Y1="10" X2="50" 

Y2="50"/> 

        <Line Stroke="Brown" StrokeThickness="3" X1="50" Y1="50" X2="100" Y2="50"/> 

        <Line Stroke="BurlyWood" StrokeThickness="4" X1="100" Y1="50" X2="50" Y2="140"/> 

        <Line Stroke="CadetBlue" StrokeThickness="5" X1="50" Y1="140" X2="180" Y2="50"/> 

    </Grid> 

</Window> 

Bu içeriğin tasarım zamanındaki(design-time) çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Dikkat edileceği üzere farklı kalınlık, renk ve lokasyonlarda yer alan çizgiler elde edilmektedir. 

Çizgiler özellikle kod tarafındada zaman zaman ele alınırlar. Söz gelimi bir harita üzerinden bir 

şehirden bir şehire doğru olabilecek hava yolu rotalarının belirlenmesi amacıyla çizgilerden 

yararlanılabilir. Bunu çok basit olarak sembolize etmek amacıyla aşağıdaki XAML ve kod içeriğini 

göz önüne alabiliriz. 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.KodYardimiylaLineKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Kod 

Yardımıyla Line Kullanımı" Height="249" Width="422" WindowStyle="SingleBorderWindow"> 

    <Grid Name="grdTahta"> 

        <Image Name="imgHarita" MouseDown="imgHarita_MouseDown" 

MouseUp="imgHarita_MouseUp" Source="map_world_destination.gif" /> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 

{ 

    public partial class KodYardimiylaLineKullanimi : Window 

    { 

        Point basilanNokta; 

 

        public KodYardimiylaLineKullanimi() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void imgHarita_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) 

        { 

            basilanNokta=e.GetPosition(grdTahta);  

        } 

 

        private void imgHarita_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e) 

        {  

            Line yol = new Line(); 

            yol.Stroke = new SolidColorBrush(Colors.Red); 

            yol.StrokeThickness = 2; 

            yol.X1 = basilanNokta.X; 
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            yol.Y1 = basilanNokta.Y; 

            Point bitisNoktasi = e.GetPosition(grdTahta); 

            yol.X2 = bitisNoktasi.X; 

            yol.Y2 = bitisNoktasi.Y; 

            grdTahta.Children.Add(yol); 

        }         

    } 

} 

Bu örnekte haritayı göstermesi için bir Image kontrolü kullanılmaktadır. Image 

kontrolünün source özelliğine atanan değer ile arka plan dünya haritası olarak gösterilmektedir. 

Kullanıcılar çalışma zamanında mouse' un tuşuna basıp bir noktadan başka bir noktaya gittiklerinde 

ve mouse' un tuşunu bıraktıklarında Line nesne örneği oluşturulmaktadır. Bunun için Image 

kontrolü üzerinde mouse tuşuna basılma ve bırakılma anlarının yakalanması gerekir. Söz konusu 

anlar aşina olduğumuz MouseDown ve MouseUp olay metodlarında yakalanırlar. GDI+ ile aynı 

işlemleri nasıl yaptığımızı hatırlarsak eğer, kontrolün MouseDown olayına gelen parametre ile X ve 

Y değerlerini ayır ayrı aldığımızı görürüz. Burada durum biraz daha farklıdır. Nitekim MouseUp ve 

MouseDown olay metodlarında yer alan MouseButtonEventArgs parametresi, mouse tuşuna 

basıldığında o noktadaki X ve Y koordinatlarını yeni bir Point tipi olarak geriye 

döndürmektedir. GetPosition metodu X ve Y koordinatları, üzerinden alınmak istenen kontrolüde 

parametre olarak alır. Örnekte bu parametreye Grid kontrolünün referansı verilmiştir. Dolayısıyla 
Grid kontrolündeki X ve Y değerleri elde edilebilmektedir. 

Mouse üzerinde basılan tuş bırakıldığında ise çizginin çizilme işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Line nesne örneğinin X1 ve Y1 değerleri tahmin edileceği 

gibi, MouseDowniçerisinde yer alan GetPosition ile elde edilen basilanNokta değişkeninden 

gelmektedir. Çizginin son noktası ise bu kez MouseUp olay metodu 

içerisindeki GetPosition çağrısı ile alınmakta ve Line nesne örneğinin X2 ve Y2 değerlerine 

aktarılmaktadır. Son olarak oluşturulan çizgi, Grid bileşenine alt element olarak eklenmektedir. Bu 

ekleme işleminin bize getirdiği önemli bir avantaj vardır. Yine GDI+ ile Windows programlama 

yaptığımızı düşünecek olursak, aynı senaryoda ekrana çizgiler çizdirmek 

için Graphics nesnesninin DrawLinemetodundan yararlanıldığını görürüz. Ne varki bu metod hep 

son çizginin çizilmesine öncekilerin ise kaybolmasına neden olmaktadır. Oysaki WPF mimarisinde 

şekiller bir taşıyıcının alt elementi olarak eklendiklerinden son çizilen şekilden öncekiler ekrandan 

kaybolmamaktadır. Bu durumu GDI+ ile Windows programlamada gerçeklemek için WPF'tekine 

benzer bir mantık ile hareket edilmekte ve ekranda duran çizgilerin sürekli hatırlanması için 

koleksiyonalardan yararlanılması gerekmektedir. Yukarıdaki kodun çalışma zamanındaki ekran 

çıktısı aşağıdaki Flash animasyonunda olduğu gibidir.(Flash dosyasını görebilmek için Flasy Player' 
ın sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.) 
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Bu örneği daha da geliştirmeye çalışmanızı öneririm. Oldukça fazla eksiği var. Söz gelimi, mouse 

tuşuna basıp sürüklerken farklı renkte bir çizginin çıkartılarak gidilen rotanın gösterilmesi 

sağlanabilir. Mouse bırakıldığında ise asıl rengini alan rota ortaya çıkar. Üstelik örnek kodda sağ 

tuşa veya sol tuş kontrolü yapılmamıştır. Belkide klavyeden tuş kombinasyonları katarak sadece 

düz çizgi değil eğrilerin çizdirilmesinide sağlayabiliriz. Bu örneğin geliştirilmesini siz değerli 
okurlarıma bırakıyorum. 

Gelelim Path bileşenine. Bu tip aslında kendi içerisinde birden fazla düz çizgi veya eğriyi 

barındırabilecek şekilde tasarlanmıştır. Temelde şekiller birbirleriyle uç uca eklenecen şekilde yeni 

bir grafik oluşturmaktadırlar. Dilerseniz örnek üzerinden ilerleyerek konuyu daha iyi anlamaya 

çalışalım. Bu amaçla aşağıdaki gibi bir XAML içeriği oluşturduğumuzu göz önüne alalım. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.PathKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="Path Kullanimi(Birbirlerine Bağlı Farklı Şekiller)" Height="261" Width="321"> 

    <Grid> 

        <Path Stroke="Black" StrokeThickness="2"> 

            <Path.Data>  

                <PathGeometry> 

                    <PathFigure> 

                        <BezierSegment Point1="0,0" Point2="10,120" Point3="70,40"/> 

                        <ArcSegment SweepDirection="Clockwise" Point="150,125" Size="50,50" 

IsLargeArc="True" RotationAngle="60"/> 

                        <LineSegment Point="240,40"/> 

                        <QuadraticBezierSegment Point1="35,135" Point2="75,75"/> 

                        <PolyLineSegment> 

                            <PolyLineSegment.Points> 

                                <Point X="10" Y="10"/> 

                                <Point X="50" Y="75"/> 

                            </PolyLineSegment.Points> 

                        </PolyLineSegment> 

                        <PolyBezierSegment> 

                            <PolyBezierSegment.Points> 

                                <Point X="100" Y="100"/> 

                                <Point X="150" Y="150"/> 

                                <Point X="75" Y="180"/> 

                            </PolyBezierSegment.Points> 

                        </PolyBezierSegment> 

                    </PathFigure> 

                </PathGeometry> 

            </Path.Data> 

        </Path> 

    </Grid> 

</Window> 

Path elementi içerisinde farklı şekillerin uç uca eklenmesi işini geometri tipleri üstlenmektedir. Bu 

geometri tipleride kendi içlerinde segmentler halinde şekilleri barındırmaktadır. Kullanılabilecek 
olan geometri tipleri aşağıdaki gibidir. 
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Örnekte söz konusu geometri tiplerinden PathGeometry kullanılmaktadır. PathGeometry 

elementinin altında yer alan tüm şekiller Segment anahtar kelimesi ile bitmektedir. Buna 

göre,BezierSegment ile başlayan şekiller dizisi 

sırasıyla, ArcSegment, LineSegment, QuadraticBezierSegment, PolyLineSegment ve PolyB

ezierSegment ile devam eder. Tüm bu alt elementleri farklı nitelikleri ile değişik çizgilerin 

oluşturulması sağlanmaktadır. BezierSegment elementinin nitekikleri sayesinde üç noktadan 

bükülmüş bir eğri çizimi yapılabilmektedir. ArcSegment elementinin nitelikleri ile, başlangıç 

koordiantları, genişlik yükseklik değerleri, eğilme açısı ve saat yönü yada saatin ters yönünde 

çizilecek yaylar oluşturulabilmektedir. Burada PolyLineSegment' i altında belirtilen noktalar uç 

uca bağlı düz çizgilerin oluşturulmasını sağlarken, PolyBezierSegment elementi altındaki 

noktalarda, uç uca eklenmiş eğrilerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Örneğin tasarım zamanındaki 

çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Dikkat edilecek olursa, tüm çizgiler ister eğri ister düz olsunlar, uç uca eklenerekten birleştirilmiştir. 

Bu nedenle Path tipini örneğin harita gibi arka planlarda yolların birleştirilmesi amacıyla 
kullanabiliriz. 

Bu yazımızda son olarak basit anlamda dönüştürme(Transform) işlemlerine bakıyor olacağız. 

Transform denilince aklımıza gelmesi gerekenler bir şeklin yön, büyüklük, düzlemsel koordinat gibi 

değerlerinin değiştirilmesidir. Bu sayede bir şekli herhangibir açıda döndürebilir, ebatlarını 

ayarlayabilir yada herhangibir düzlem üzerinde öteleyebiliriz. Transform işlemlerinde beş farklı tip 
rol oynamaktadır. Bu tipler aşağıdaki gibidir. 

 RotateTransform : Şeklin belirtilen bir açıda, kendi ekseninde yada belirtilen orijine göre 

farklı bir eksende döndürülmesini sağlamak için kullanılır. Söz gelimi bir şeklin farklı 

açılardan gösterilmesinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 
 ScaleTransform : Şeklin ebatlarının eşit oranda yada farklı oranlarda arttırılması yada 

azaltılmasında kullanılır. Örneğin Zoom işlemlerinde bu tip çok faydalı olacaktır. 
 SkewTransform : Şeklin bükülmesini yada eğilmesini sağlamak amacıyla kullanılan tiptir. 
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 TranslateTransform : Şeklin x veya y düzlemleri üzerinde farklı noktalara ötelenmesi 

amacıyla kullanılan tiptir. 
 MatrixTransform : Resim işlemede önemli bir yere sahip olan matris algoritmalarının iki 

boyutlu şekiller üzerinde de uygulanabilmesini sağlayan tiptir. Diğer Transform tipleri ile 

gerçekleştirilmesi zor olan dönüştürmelerde kullanılmaktadır. Bu tipi ilerleyen yazılarımızda 
ele almaya çalışacağız. 

Şimdi basit bir örnek ile RotateTransform ve ScaleTransform tiplerinin nasıl kullanılabileceğini 
incelemeye çalışalım. Bu amaçla XAML ve kod içeriklerini aşağıdaki gibi geliştirdiğimizi düşünelim. 

 

XAML içeriği; 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.TransformKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Transform 

Kullanımı" Height="292" Width="330"> 

    <Grid Name="grdTahta" Width="309" Height="253"> 

        <Rectangle Fill="Gold" Stroke="Black" StrokeThickness="2" Name="dortgen" 

Width="100" Height="40" /> 

        <Slider Minimum="1" 

Maximum="5" ValueChanged="sldScale_ValueChanged" Height="21" 

Margin="110,14,89,0" Name="sldScale" VerticalAlignment="Top" /> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,12,0,0" Name="label1" 

VerticalAlignment="Top" Width="92">Scale Transform</Label> 

        <Slider Height="21" Margin="110,49,89,0" Maximum="360" Minimum="0" 

Name="sldRotate" ValueChanged="sldRotate_ValueChanged" VerticalAlignment="Top" /> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,47,0,0" Name="label2" 

VerticalAlignment="Top" Width="92">Rotate Transform</Label> 

    </Grid> 

</Window> 

Kod içeriği; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 

{ 

    public partial class TransformKullanimi : Window 

    { 

        public TransformKullanimi() 

        { 

            InitializeComponent();  

        } 

 

        private void sldScale_ValueChanged(object sender, 

RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e) 

        { 

            TransformYap(); 

        } 

 

        private void sldRotate_ValueChanged(object sender, 

RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e) 

        { 

            TransformYap(); 

        } 

 

        private void TransformYap() 

        { 

            if (sldRotate != null 

                && sldScale != null) 

            { 

                TransformGroup grp = new TransformGroup(); 

                grp.Children.Add(new ScaleTransform(sldScale.Value, sldScale.Value)); 

                grp.Children.Add(new RotateTransform(sldRotate.Value)); 

                dortgen.LayoutTransform = grp; 

            } 

        } 

    } 

} 

Kullanıcı Slider kontrollerindeki çubuğu hareket ettirdikçe ekran üzerindeki dörtgenin kendi ekseni 

üzerinde dönmesi veya büyüklüğünün değişmesi amaçlanmaktadır. Bu, aynı şekle birden fazla 

dönüştürme işleminin uygulanmasını gerektirmektedir. Bir başka deyişle Rectangle nesne 

örneğinin LayoutTransform özelliğine hem ScaleTransformhemde RotateTransform nesne 

örneklerinin atanması gerekmektedir. Bunun için TransformGroup adı verilen nesne örneklerinden 

yararlanılır. TransformGroup tipi, sahip olduğu Childrenözelliği ile sunduğu koleksiyon içerisinde 

farklı Transform tiplerini taşıyabilmektedir. Dolayısıyla TransformYap metodu içerisinde bu şekilde 

bir kodlama yapılmaktadır. Uygulamanın çalışma zamanındaki görüntüsü aşağıdaki Flash 

animasyonunda olduğu gibidir.(Flash dosyasını görebilmek için Flasy Player' ın sisteminizde yüklü 

olması gerekmektedir. Dosya boyutu 220 Kb olduğundan yüklenmesi zaman alabilir.) 
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Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde WPF(Windows Presentation 

Foundation) uygulamalarında iki boyutlu grafik(2D Graphics) işlemlerinde kullanılabilecek şekilleri 

ele almaya çalıştık. Son olarak basit bir transform işleminin örnek bir dörtgen üzerinde nasıl 

gerçekleştirileceğine değindik. Buradaki bilgilerden yola çıkarak çok daha kolay grafik işlemleri 

gerçekleştirebileceğimizi ve eski Windows programlamadaki GDI+ ile zorlandığımız vakkaları daha 

etkin bir biçimde yapabileceğimizi görmüş bulunuyoruz. İlerleyen makalelerimizde WPF ile ilişkili 

başka konularada değiniyor olacağız.Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF - Grafik İşlemlerinde Fırçaların(Brushes) 

Kullanımı ( 11.09.2007 ) - WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows uygulamalarında özellikle .Net tarafında vektörel grafik işlemleri için çoğunlukla GDI+ alt 

yapısı(infrastructure) kullanılmaktadır. Ancak Windows Presentation Foundation(WPF) 

mimarisinde öne çıkan özelliklerden biriside grafik anlamdaki yeteneklerin son derece geliştirilmiş 

olmasıdır. Kişisel görüşüm grafik yönündeki özelliklerin gelişmesi dışında bu tekniklerin element 

bazında uygulanabiliyor olması son derece önemli ve yerindedir. Yani XAML tarafında grafikler ile 

daha kolay çalışabilme imkanının gelmiş olması önemlidir. Bu yazımız ile birlikte WPF içerisindeki 

grafiksel öğeleri incelemeye başlıyor olacağız. Grafik konusu oldukça geniş olduğundan bir iki yazı 

dizisi halinde incelememiz çok daha yerinde olacaktır. Hepimizin GDI+ alt yapısından aşina 

olduğumuz teknikler aslında WPF içinde geçerlidir. Ancak önemli olan temel bazı kavramlar vardır. 

Bu kavramlar grafik işlemlerinde önemli bir yere sahiptir. Söz konusu kavramlar ve açıklamaları 
aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır. 

 Brushes: Bir alanın farklı biçimlerde boyanabilmesi için fırçalara ihtiyaç vardır. Burada tek 

renk tonlaması(Solid), gradyan tonlamalar(Gradients), değişik tipteki desenler(Patterns) 

veya resimler(Image) bir şeklin boyanmasında kullanılabilir. Hatta var olan Windows 

bileşenlerini, görsel materyalleri(örneğin video dosyalarını) şekillerin içerisini doldurmak 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/GrafiklerleCalismak.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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amacıyla kullanabiliriz. Windows Presentation Foundation içersinde bu anlamda tasarlanmış 

pek çok hazır Brush tipi yer 

almaktadır. LinearGradientBrush yadaRadialGradientBrush tipleri bunlara örnek olarak 

verilebilir. 
 Shapes: Grafik uygulamalarının olmassa olmaz parçalarından birisi de şekillerdir. Kare, 

dikdörtgen, daire, elips, yay, çizgi vb... bu anlamda göz önüne alınabilir. WPF, iki boyutlu 

(2D) şekilleri doğrudan destekleyen tipler içermektedir. 
 Transformations: Grafik öğelerinin ekran üzerinde döndürülmelerinin(Rotation), 

ebatlarının ayarlanmasının(Scaling) sağlanması ile ilgili konuları kapsar. Söz gelimi bir 

karenin kendi ekseninde dönmesi(Rotation) ve büyüklüğünün ayarlanması bu konuya örnek 

olarak verilebilir. 
 Imaging: Bitmap resimlerin farklı formatlara dönüştürülmesi veya resimler üzerinde bilinen 

bazı efektlerin uygulanması gibi konuları kapsar. Söz gelimi bir resmin daha bulanık 

gösterilmesinin sağlanması bu konuya örnek olarak verilebilir. 
 Animations: Grafik nesneleri üzerinde bazı animasyonların yapılabilmesi için gereken 

teknikleri içeren kavramdır. 

İzleyen örneklerimizi yine Visual Studio 2008 Beta 2 sürümünde tasarladığımızı baştan 

belirtelim. Bu nedenle final sürümünde değişen bazı kullanım kolaylıkları olabilir. Elbette artık 

relase edilmiş olan WPF içinde IDE bazlı bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Dilerseniz basit 

bir örnek ile başlayalım. İlk olarak aşağıdaXAML(eXtensible Application Markup 

Language) içeriği belirlenen bir pencere(Window) geliştirelim. 

Merhaba Fırçalar; 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.MerhabaFircalar" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" Title="Fill, 

Transparant Fill, SolidFillBrush Kullanımı" Height="300" Width="300"> 

<Grid> 

    <Rectangle Fill="Goldenrod"> 

         <Rectangle.Height>45</Rectangle.Height> 

         <Rectangle.Width>45</Rectangle.Width> 

    </Rectangle> 

    <Rectangle Fill="#99FFCC66" Width="40" HorizontalAlignment="Left" Margin="94,81,0,81" 

/> 

    <Ellipse Margin="78,130,54,42"> 

        <Ellipse.Fill> 

            <SolidColorBrush Color="BlueViolet" Opacity="0.6"/> 

        </Ellipse.Fill> 

    </Ellipse> 

    <Rectangle HorizontalAlignment="Right" Width="82" Margin="0,58,54,0" Height="45" 

VerticalAlignment="Top"> 

        <Rectangle.Fill> 

            <SolidColorBrush> 

                <SolidColorBrush.Color> 

                    <Color A="90" R ="50" G="50" B="150"/> 

                </SolidColorBrush.Color> 

            </SolidColorBrush> 

        </Rectangle.Fill> 

    </Rectangle> 

</Grid> 

</Window> 

Bu örneğin tasarım zamanındaki(Design Time) çıktısıda aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Bu örnekte dört farklı şekil yer almaktadır. İlk dörtgenimiz Fill niteliğinde bilinen bir renk 

tanımlaması ile oluşturulmuş Rectangle nesne örneğidir. Bu dörtgen aslındaSolidColorBrush için 

en temel örnektir. SolidColorBrush, bir şeklin içini boşluk bırakmayacak şekilde doldurmak üzere 

tasarlanmış bir tiptir. Örnekte bu açık bir şekilde belirtilmesede Fill niteliğine atanan renk değeri bir 
SolidColorBrush oluşumunu sağlamıştır. 

<Rectangle Fill="Goldenrod"> 

İkinci dörtgende ise Fill niteliğine hexadecimal olarak değer ataması aşağıdaki gibi 

gerçekleştirilmiştir. 

<Rectangle Fill="#99FFCC66" Width="40" HorizontalAlignment="Left" Margin="94,81,0,81" /> 

Yanlız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu da ilk iki hanededeki değerlerdir. Bu 

değerler 00 ile FF arasında olabilien alfa (Alpha) değeridir. Bir başka deyişle şeklin 
saydamlığının(Transparancy) belirlenmesi için kullanılır. 00 olması tam saydamlık anlamına gelir. 

Üçüncü dörtgenin çizimi sırasında SolidColorBrush elementi açık bir şekilde aşağıdaki gibi 
kullanılmıştır. 

<Rectangle.Fill> 

            <SolidColorBrush> 

                <SolidColorBrush.Color> 

                    <Color A="90" R ="50" G="50" B="150"/> 

Bu kullanıma göre dolgu renginin belirlenmesinde RedGreenBlue kombinasyonuna ve saydamlık 

içinde Alpha değerine bakılmaktadır. Bu değerler Color elementi içerisinde birer nitelik(attribute) 

yardımıyla belirlenmektedir.  SolidColorBrush elementinin kullanılması halinde, transformasyon 

işlemlerinin gereçekleştirilmesi dahada kolay olmaktadır. Bu sebepten transformasyon işlemlerinin 

söz konusu olduğu durumlarda SolidColorBrush elementinin açık bir şekilde örnekteki gibi 

kullanılması önerilmektedir. Son olarak ilk örneğimizde dörtgenden farklı olarak bir elips(Ellipse) 
şekli çizdirilmiştir. 
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<Ellipse.Fill> 

            <SolidColorBrush Color="BlueViolet" Opacity="0.6"/> 

Elipsin dolgu rengini belirlemek içinse Ellipse.Fill elementi altında SolidColorBrush isimli alt 

element(Child Element) kullanılmıştır. Color niteliğine atanan değer ile fırça rengi 

veOpacity niteliğine atanan değer ilede şeffaflık değeri bildirimiştir. Bu örnekteki işlemlerin çoğu 

kod tarafında da gerçekleştirilebilir. Söz gelimi elipsin çizimi ve doldurulmasını aşağıdaki kodlar 
yardımıyla sağlayabiliriz. 

public partial class MerhabaFircalarKodIle : Window 

{ 

    private void SekilleriCiz() 

    { 

        Ellipse elips = new Ellipse(); 

        elips.Margin = new Thickness(78, 130, 54, 42);  

        SolidColorBrush firca = new SolidColorBrush(Colors.BlueViolet); 

        firca.Opacity = 0.6; 

        elips.Fill = firca; 

        grdAlan.Children.Add(elips); 

    } 

    public MerhabaFircalarKodIle() 

    { 

        InitializeComponent(); 

        SekilleriCiz(); 

    } 

} 

Elbette bu kez sonuçlar tasarım zamanında(Design Time) değil, çalışma zamanında(Run 

Time) görülebilecektir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durum gösterilmektedir. Buradan şu 

sonuca bir kez daha varabiliriz; XAML deki element ve niteliklerin karşılıkları kod tarafında sınıf ve 
özelliklere denk gelmektedir. 

 

Gradyan Dolgular (Gradient Brush); 
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İlk örnekte basit olarak SolidColorBrush kullanımına değinmeye çalıştık. Dolgu işlemlerinde 

popüler olan kullanımlardan biriside Gradyan efektlerin verilmesidir. Bu renkler arasında yumuşak 

geçişlerin oluşmasına ve bu sayede daha güzel dolguların görünmesine neden olmaktadır. Böyle bir 

amacı gerçekleştirmek için WPF içerisinde çeşitli tipler yer almaktadır. Sıradaki örneğimizde bu 

durumu incelemeye çalışacağız. Bu amaçla aşağıdaki XAML içeriğini göz önüne alabiliriz. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.LinearGradientFirca" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="LinearGradientBrush ve RadialGradientBrush Kullanımı" Height="304" Width="362"> 

<Grid> 

    <Rectangle Margin="16,14,21,0" Height="69" VerticalAlignment="Top"> 

        <Rectangle.Fill> 

            <LinearGradientBrush> 

                <GradientStop Color="Blue" Offset="0"/> 

                <GradientStop Color="Red" Offset="0.25"/> 

                <GradientStop Color="White" Offset="0.5"/> 

                <GradientStop Color="Black" Offset="0.75"/> 

                <GradientStop Color="Gold" Offset="1"/> 

            </LinearGradientBrush> 

        </Rectangle.Fill> 

    </Rectangle> 

    <Rectangle Margin="96,101,101,18"> 

        <Rectangle.Fill> 

            <RadialGradientBrush GradientOrigin="0.1,0.75"> 

                <RadialGradientBrush.GradientStops> 

                    <GradientStop Color="Gold" Offset="0"/> 

                    <GradientStop Color="Black" Offset="0.50"/> 

                    <GradientStop Color="DarkSlateGray" Offset="1"/> 

                </RadialGradientBrush.GradientStops> 

            </RadialGradientBrush> 

        </Rectangle.Fill> 

    </Rectangle>  

</Grid> 

</Window> 

Bu pencerenin tasarım zamanındaki(Design Time) çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 



www.bsenyurt.com Page 871 
 

 

Burada üst taraftaki dörtgen içeriği LienarGradientBrush ile, alttaki dörtgen 

ise RadialGradientBrush fırçaları ile doldurulmuştur. Her iki fırçanında ortak noktalarına 

bakıldığında farklı renkler ve geçiş noktalarının belirlenmesi amacıyla GraidentStop elementlerine 

başvurulduğu görülmektedir. Bu elementler renkleri ve bunların geçiş yerlerinin neresi olduğunu 

belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. GradientStop tipine ait nesne 

örnekleri, GradientStopCollections adı verilen özel bir koleksiyonda tutulmaktadır. Diğer taraftan 

ikinci şelilde odak noktası dikkat edileceği üzere tam merkez değildir. Bunun belirlenmesi 
için RadialGradientBrush elementinin GradientOrigin niteliğinden(attribute) yararlanılmaktadır. 

Kod Tarafından Fırça(Shape) Kullanımı; 

Şu ana kadar geliştirilen örneklerde şekillerin oluşturulması ve içlerinin doldurulması gibi işlemlerde 

çoğunlukla XAML elementlerinden ve niteliklerinden yararlanılmıştır. Bu geliştirici açısından tasarım 

zamanı(Design Time) için büyük bir esnekliktir. Nitekim işlemlerin sonuçları anında Visual Studio 

arabirimi üzerinde görülebilmektedir. Diğer taraftan bazı durumlarda çalışma zamanında dinamik 

olarak söz konusu şekillerin çizilmesi ve doldurulması istenebilir. Örneğin .Net ile yazılmış grafik 

uygulamalarında bu mutlaka olması gereken bir özelliktir. Sıradaki örnekte basit olarak bir 

dörtgenin LinearGradientBrush sınıfı ile kod tarafındaki tiplerden ve üyelerden yararlanılarak 

nasıl doldurulacağı örneklenmektedir. Bu amaçla yeni bir Window arkasında aşağıdaki kodlar 
kullanılmıştır. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 
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{ 

    public partial class KodYardimiylaGradient : Window 

    { 

        private void LinearGradientDortgenCiz() 

        { 

            // LinearGradientBrush nesne örneği oluşturulur. 

            LinearGradientBrush fircam = new LinearGradientBrush(); 

 

            // C# 3.0 ile gelen Object Initializers kullanılmıştır. 

            GradientStopCollection noktalar = new GradientStopCollection() { new 

GradientStop(Colors.WhiteSmoke, 0), new GradientStop(Colors.RosyBrown, 0.25), new 

GradientStop(Colors.Salmon, 0.50), new GradientStop(Colors.Silver, 0.75), new 

GradientStop(Colors.Gold, 0.1) }; 

            // Gradient Stop noktaları set edilir 

            fircam.GradientStops = noktalar; 

            fircam.Opacity = 0.80; // Saydamlık değeri ayarlanır 

 

            fircam.Freeze(); //Nesnenin değiştirilemeyeceğini belirtir. Bu metod çoğunlukla 

performans açısından kullanılır. 

 

            // Dörtgen nesnesi örneklenir. 

            Rectangle dortgen = new Rectangle(); 

            // Dörtgenin genişlik ve yükseklik değerleri belirlenir. 

            dortgen.Width = 200; 

            dortgen.Height = 50;         

            dortgen.Margin = new Thickness(0, 0, 0, 0); // Sağ, sol kenar uzaklıkları belirlenir. Buna 

göre şekil formun tam ortasında olacaktır. 

            dortgen.Fill = fircam; // Dortgenin içinin fircam isimli LinearGradientBrush sınıfının 

değerleri ile doldurulacağı belirlenir. 

 

            grdAlan.Children.Add(dortgen); // Dortgen nesnesi Grid alanı içerisine eklenir. 

        } 

        public KodYardimiylaGradient() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LinearGradientDortgenCiz(); 

        } 

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa XAML elementlerinin tip karşılıkları kullanılarak istenen sonuçlar elde 

edilebilmektedir. LinearGradientBursh ile örneklenen fırçanın renk tonlarını ve geçiş noktalarını 
belirlemek için GradientStopCollection koleksiyonuna ait bir nesne örneklenmiştir. 

 

Bu örnekleme işlemi sırasında C# 3.0 ile birlikte gelen nesne başlatıcılarından(Object 

Initializers) yararlanılmıştır. Böylece koleksiyona ait nesneyi örneklediğimiz satırda 

içerisinde olmasını istediğimiz GradientStop nesne örnekleride belirtilebilmiştir. Nesne 

başlatıcıları sadece koleksiyonlarda değil tiplerin örneklenmesi işlemlerinde de 

kullanılabilmektedir. 

İlerleyen satırlarda fırçanın saydamlık değeri Opacity özelliği ile belirtilmektedir. Freeze metodu 

özel olarak performansı arttrmak adına kullanılması MSDN dökümanlarında tavsiye edilen bir 

metoddur. Freeze metodu ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside bu metod 

çağrısından sonra fırça özelliklerinin değiştirilemediğidir. Dortgen nesnesi Rectangle sınıfı 

yardımıyla oluşturulmaktadır. Dortgenin içinin hangi fırça ile doldurulacağı ise Fill özelliğine atanan 
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değer ile belirlenir. Son olarak, dörtgenin Grid içerisinde gösterilmesini sağlamak 

için Children özelliğine Add metodu ile Rectangle nesne örneğinin eklenmesi sağlanmıştır. Bu 
işlemlere göre söz konusu pencerenin çalışma zamanındaki çıktısı aşağıdaki gibidir. 

 

Resimleri Fırçalar ile Kullanmak; 

Çok doğal olarak bir şeklin içinin resimler ile doldurulması ve farklı bir taban deseni oluşturulması 

istenebilir. Bunun için WPF içerisinde ImageBrush tipi kullanılmaktadır. 
Aşağıdaki XAML içeriğinde, dörtgenin içinin örnek bir resim ile doldurulması sağlanmaktadır. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.ImageBrushKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="ImageBrushKullanimi" Height="300" Width="300"> 

<Grid> 

    <Rectangle Margin="52,48,54,55"> 

        <Rectangle.Fill> 

            <ImageBrush ImageSource="ArkaPlan.png" TileMode="Tile" 

Viewport="0,0,0.1,0.1"/> 

        </Rectangle.Fill> 

    </Rectangle> 

</Grid> 

</Window> 

Bu örneğin tasarım zamanındaki(Design Time) çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnekte ArkaPlan.png 

isimli bir resim kullanılmıştır. 
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ImageBrush elementinin dikkate değer nitelikleri ImageSource, TileMode ve ViewPort' dur. 

ImageSource ile tahmin edileceği gibi içerik resmi belirlenmektedir. TileMode ile resmin şekil 

içerisine nasıl döşeneceği belirtilir. ViewPort niteliğine atanan dört sayısal değer bulunmaktadır. 

Bunlardan ilk ikisi konumu, son ikiside şekil içerisinde kaç adet resim gösterileceğini belirtir. 

Yukarıdaki örnek göz önüne alındığında 0.1,0.1 değerlerinin verilmesi ile 10X10 resmin şekil 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. TileMode değerlerinin farklı şekillerde ayarlanmasının sonuçları 
aşağıdakine benzerdir. 

TileMode Değerine Göre Dolgu Çeşitleri 

FlipX FlipY 

 

 

FlipXY None 
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WPF Bileşenlerini Fırça ile Kullanmak; 

Var olan resimleri şekillerin içerisini boyamak amacıyla kullanabileceğimiz gibi, WPF deki pek çok 

bileşenide dolgu efekti olarak ele alabiliriz. Bunun için VisualBrush tipinin kullanılması yeterlidir. 

Söz gelimi bir dörtgenin içeriğinin Button nesneleri ile doldurulmasını istediğimizi düşünelim. Bunu 
gerçekleştirmek için aşağıdaki XAML çıktısı göz önüne alınabilir. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.VisualBrushKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="VisualBrush Kullanimi" Height="300" Width="300"> 

<Grid> 

    <Rectangle Margin="40,50,42,50"> 

        <Rectangle.Fill> 

            <VisualBrush TileMode="Tile" Viewport="0,0,0.2,0.2"> 

                <VisualBrush.Visual> 

                    <Grid> 

                        <Button Content="Selam!"/> 

                    </Grid> 

                </VisualBrush.Visual> 

            </VisualBrush> 

        </Rectangle.Fill> 

    </Rectangle> 

</Grid> 

</Window> 

Bu sayfanın tasarım zamanındaki(Design Time) çıktısı aşağıdaki gibidir. 

 

WPF kontrollerinin dolgu efekti olarak kullanılabilmesini 

sağlayan, VisualBrush elementinin VisualBrush.Visual alt elementidir. Bu elementin içerisinde 

bilinen WPF taşıyıcıları(Containers) kullanılabilir. Örnekte bir Grid kontrolü ve içerisidende tek bir 

Button nesnesi kullanılmıştır. Tabi ViewPort niteliğinde belirtilen değerlere göre Button 

kontrolünün dörtgen içerisindeki yerleşim sayısı değişecektir. Aynen ImageBrush tipinde olduğu 
gibi TileMode niteliğinin değerine göre yerleşimler aşağıdaki gibi farklı biçimlerde olabilir. 
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TileMode Değerine Göre Dolgu Çeşitleri 

FlipX FlipY 

  

FlipXY None 

 

 

Sistem Renklerinin Fırçalar ile Kullanımı; 

Windows işletim sisteminde kullanılan pek çok görünüm vardır. Örneğin masaüstü rengi, aktif olan 

pencerelerin bar kısımlarındaki renkler ve aralarındaki geçişler vb. Çoğu zaman Windows 

uygulaması içerisindeki bazı dolguların, sistemdeki hazır dolgulardan alınması istenebilir. Böyle bir 

durumda kullanıcı, makinesindeki sistem renklerini değiştirdiğinde Windows uygulaması içerisindeki 

şekillerde buna uygun bir biçimde güncellenebilecektir. Bunu gerçekleştirmek 

için SystemColors tipi kullanılır. Aşağıdaki XAML içeriğinde bu durum irdelenmektedir. 

<Window x:Class="GrafiklerleCalismak.SystemColorsKullanimi" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Background="White" 

Title="SystemColors Kullanimi" Height="300" Width="300"> 

<Grid> 

    <Rectangle Fill="{DynamicResource {x:Static 

SystemColors.WindowBrushKey}}" Margin="26,31,106,0" Height="86" 

VerticalAlignment="Top" /> 

</Grid> 

</Window> 

Burada Fill niteliğine özel bir atama gerçekleştirilmiştir. DynamicResource ifadesini takip eden 

kısımda SystemColors.WindowBrushKey ile dolgu rengi, Windows işletim sistemi üzerinden 
alınmaktadır. Buna göre örneğin benim sistemimdeki çıktı aşağıdaki gibidir. 
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SystemColors tipi System.Window isim alanı(Namespace) altında yer almakta olan static bir 
sınıftır ve aşağıdaki gibi pek çok hazır değere sahiptir. 

 

Hatırlanacağı gibi static sınıflar(class) örneklenemeyen, türetilemeyen, sadece static 

üyeler içeren bir tiptir. Normal sınıflara göre daha hızlı çalıştıklarından duruma göre 

performans amacıyla tercih edilebilirler. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi tüm bu değerlerin Fill işlemlerinde 

kullanılmadığıdır. Bir başka deyişle Fill özelliği, buradaki static üyelerden her birini kabul etmez. 

Özellikle sistem tarafında set edilmiş olan ve Key anahtar kelimesi ile bitenleri tercih etmek 
gerekmektedir. 

Drawing ile Fırça Kullanımı; 

Dilersek bir şeklin içini çizerekte doldurabiliriz. Söz gelimi videoları, metinleri, başka şekilleri çizim 

amacıyla dolgularda ele alabiliriz. Bu oldukça geniş bir konu olmasına rağmen bir örnek yapmadan 

geçmenin doğru olmayacağı kanısındayım. Bu tip bir işlemde DrawingBrush tipi esas olan 
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noktadır. DrawingBrush tipi ile oluşturulan fırçalar söz konusu 

alanları, GemoetryDrawing, ImageDrawing, GlpyhRunDrawing, VideoDrawing, DrawingGr

oup gibi tipler yardımıyla farklı şekillerde doldurabilirler. Söz gelimi bir metnin içerisinde geometrik 

şekiller gösterilmesini(GeometryDrawing ile), yada bir elips içerisinde bir video 

oynatılmasını(VideoDrawing ile) sağlayabiliriz. Aşağıdaki örnek kod parçasında, bir elips 

içerisindeintro.wmv isimli videonun oynatılmasını sağlamak amacıyla yazılmış ifadeler yer 
almaktadır. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; 

 

namespace GrafiklerleCalismak 

{ 

    public partial class DrawingBrushKullanimi : Window 

    { 

        private void VideoCiz() 

        {  

            // Elips oluşturulur 

            Ellipse elips = new Ellipse(); 

            // Yükseklik ve genişlik belirtilir. 

            elips.Width = 250; 

            elips.Height = 75; 

         

            // Video dosyasını oynatacak bir MediaPlayer nesnesi örneklenir. 

            MediaPlayer oynatici = new MediaPlayer(); 

            // intro.wmv dosyasının açılması sağlanır. 

            oynatici.Open(new Uri("..\\..\\intro.wmv",UriKind.Relative));  

     

            // DrawingBrush' ın kullanacağı VideoDrawing nesnesi örneklenir. 

            VideoDrawing vd=new VideoDrawing(); 

            // Oynatıcı set edilir. 

            vd.Player=oynatici; 

            // Videonun oynayacağı alan belirlenir. Örnekte bu alan elips' inki ile aynı tutulmuştur. 

            vd.Rect = new Rect(0, 0, 250, 75);  

     

            // Fırça oluşturulur ve Drawing özelliğine VideoDrawing nesne örneği aktarılır 

            DrawingBrush fircam = new DrawingBrush(); 

            fircam.Drawing = vd; 

         

            // Elipsin için dolduracak nesne örneği belirlenir. 

            elips.Fill = fircam;  

         

            // Elips Grid içerisine eklenir 

            grdAlan.Children.Add(elips); 
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            // Video oynatılır. 

            oynatici.Play(); 

        } 

 

        public DrawingBrushKullanimi() 

        { 

            InitializeComponent();  

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                VideoCiz(); 

            } 

            catch (Exception excp) 

            { 

                MessageBox.Show(excp.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

Uygulama test edildiğinde aşağıdaki Flash videosunda görüldüğü gibi düğmeye basıldığında ilgili 

videonun elips içerisinde oynadığı görülür. (Flash animasyonunun oynatılabilmesi için sisteminizde 
Flash Player' ın yüklü olması gerekebilir.) 

 

Video efektlerini ilerleyen yazılarımızda incelemeye devam ediyor olacağız. Şimdilik yazımızın 

sonuna geldik. Bu yazımızda temel olarak grafik işlemlerinde şekillerin fırçalar(Brushes) yardımıyla 

nasıl doldurulabileceğinin belirlenmesinde kullanılan tipleri, ağırlıklı olarak XAML içerisinde ele 

almaya çalıştık. Bir sonraki makalemizde grafik işlemlerinde kullanılabilecek 

şekilleri(Shapes) incelemeye çalışıyor olacağız. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/GrafiklerleCalismak.zip
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Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF - Veriye Bağlanmak (Data Binding) ( 

03.09.2007 ) - WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu gün geliştirdiğimiz programların çoğu veri(Data) ile ilişkili kaynakları kullanmaktadır. Özellikle 

büyük ölçekli pek çok proje tipi içerisinde mutlaka verilerin kullanılması söz konusudur. Veriler kimi 

zaman müşteri bilgilerini, kimiz zaman ürün bilgilerini, kimi zamanda uygulamaya ait konfigurasyon 

bilgilerini vb... tutar. Verilerin çoğu zaman veritabanı sistemlerinde, fiziki dosyalarda veya program 

içerisindeki özel tiplerde saklandıklarını görürüz. Çok doğal olarak bu veri depoları içerisinde tutulan 

bilgilerin son kullanıcılara gösterilmeside söz konusudur. Bu noktada, geliştirilen uygulamaya 

bakılmaksızın pek çok veri bağlama tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu yazımızda 

özellike Windows Presentation Foundation(WPF) uygulamalarında veri bağlama işlemlerinin 

nasıl yapılabileceğini basit örneklerden hareket ederek incelemeye çalışıyor olacağız. Windows 

tabanlı programlamada özellikle Visual Studio 2005 ile birlikte veri bağlama işlemlerinin dahada 

genişletildiğine şahit olduk. Data Source menüsü bunun en güzel örneklerinden birisidir. Hatta 

XML ve nesne(object) kaynaklarına daha kolay bağlanılmasını 

sağlayan XmlDataSource ve ObjectDataSource gibi kontrolleri gördük. Aslında veri 

bağlama(Data Binding) denildiği zaman akla gelmesi gereken; "bir tipin herhangibir üyesinin 

başka bir tipin sahip olduğu veriye otomatik olarak erişmesidir" diyebiliriz. Form üzerindeki bir 

metin kutusunun(TextBox) text özelliğinin, veritabanındaki bir alana bağlanması buna 

verilebilecek basit bir örnektir. 

Ne varki WPF mimarisinde durum biraz farklı bir hal almıştır. Özellikle .Net Framework 3.0 

ve LINQ(Language Integrated Query) gibi yenilikler, verilerin işleniş ve ele alınış şekillerinide 

değiştirmektedir. WPF' e kısaca bakıldığında ilk fark edilen noktalardan birisi .Net Framework 

2.0 formlarındaki kadar çok kontrolün Toolbox sekmesine gelmediğidir. Dahası, Visual Studio 

2005 uygulama geliştirme ortamından hatırladığımız pek çok veri kontrolü burada yer 

almamaktadır. Üstelik bizleri bekleyen sayısız yeni kontrol bulunmaktadır. Peki bir WPF 

uygulamasında, pencere(Window) üzerindeki kontrollerin çeşitli özelliklerinin verilere olan 

bağlantılarını nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte bu yazımızda araştıracağımız ve örnekleyeceğimiz 
konular bunlar olacaktır. 

WPF uygulamlarında veri kaynaklarına bağlanabilmek amacıyla kullanılan iki temel sağlayıcı 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi XML kaynaklarına bağlanma işlemini gerçekkleştirmemizi 

sağlayan XmlDataProvider bileşenidir. Diğeri ise, herhangibir .Net nesnesine (.Net Object) 

bağlanmamızı kolaylaştıran ObjectDataProvider bileşenidir. (Bunların dışında özellikle bağlantısız 

katman nesneleri ilede kullanılan DataContext özelliğide veri bağlama işlemlerinde 

kullanılmaktadır.) Bu bileşenler sayesinde XAML içerisinden ilgili kaynaklara bağlanma, tek yönlü 

ve çift yönlü olarak veri transfer etme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu tiplerin kullanımını 

gösteren basit örneklerimize geçmeden önce veri bağlama işlemine basit ve genel bir bakış 

atmakta yarar var. Bu amaçla Visual Studio 2008 Beta 2 sürümünde yeni bir WPF uygulaması 
açıyor ve Window1 penceresinin XAML içeriğini aşağıdaki gibi kodluyoruz. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Bir kontrol niteliğini başka bir 

kontrodekine bağlamak" Height="169" Width="275" WindowStartupLocation="CenterScreen" 

Name="wndBasitBaglama"> 

    <Grid> 

        <Button Background="#FFFFCC66" ClickMode="Release" Height="23" 

HorizontalAlignment="Left" Margin="10,16,0,0" Name="btnGiris" VerticalAlignment="Top" 

Width="75" Click="btnGiris_Click">Giriş</Button> 

        <TextBox Background="Black" Foreground="{Binding ElementName=btnGiris, 

Path=Background}" Margin="10,47,44,54" Name="txtSifre" /> 

    </Grid> 

</Window> 

Bu ilk örneğimizde penceremiz üzerinde bir Button ve birde TextBox kontrolümüz bulunmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken nokta TextBox kontrolünün ön plan renginin, Button kontrolünün arka plan 

rengine bağlanmış olmasıdır. Bunun için TextBox elementi içerisinde Forground niteliğine bir 

değer ataması gerçekleştirilmiştir. Binding ile başlayan bu ifade içerisinde ElementName isimli 

özellik verinin kaynağı olan nesneyi temsil etmektedir. Bu örnekte söz konusu nesne btnGiris isimli 

Button kontrolüdür. Foreground özelliğine bağlanmasını istediğimiz veri içeriği 

ise Path tanımlaması ile belirtilmektedir. Buna göre btnGiris isimli veri 

kaynağındaki Background isimli özelliğin değerinin atanması söz konusudur. Uygulamayı çalıştırıp 

test ettiğimizde örnek olarak aşağıdakine benzer bir görüntü elde ederiz. 

 

Burada bahsedilen teknik en basit haliyle veri bağlamayı göstermektedir. Şimdi işi biraz daha 

ilerletip örnek bir XML dökümanı içerisinden, WPF kontrollerine veri bağlama işlemlerini nasıl 

gerçekleştirebileceğimize bakalım. Aşağıdaki gibi bir XML içeriğimiz olduğunu ve projemizde 

Urunler.xml adıyla kaydedildiğini göz önüne alabiliriz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
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<Depo> 

    <Urun id="1000"> 

        <Ad>Ekran Kartı(VGA)</Ad> 

        <BirimFiyat>35</BirimFiyat> 

        <StokMiktari>100</StokMiktari> 

        <Durum>OK.bmp</Durum> 

        <Kategori>Yedek Parça</Kategori> 

    </Urun> 

    <Urun id="1001"> 

        <Ad>Intel Core Duo İşlemci (CPU)</Ad> 

        <BirimFiyat>90</BirimFiyat> 

        <StokMiktari>125</StokMiktari> 

        <Durum>OK.bmp</Durum> 

        <Kategori>Yedek Parça</Kategori> 

    </Urun> 

    <Urun id="1002"> 

        <Ad>17Inch LCD Monitor</Ad> 

        <BirimFiyat>150</BirimFiyat> 

        <StokMiktari>35</StokMiktari> 

        <Durum>Warning.bmp</Durum> 

        <Kategori>Ekran</Kategori> 

    </Urun> 

    <Urun id="1003"> 

        <Ad>250 GB Usb Harddisk</Ad> 

        <BirimFiyat>150</BirimFiyat> 

        <StokMiktari>90</StokMiktari> 

        <Durum>Serious.bmp</Durum> 

        <Kategori>Depolama Aygıtı</Kategori> 

    </Urun> 

    <Urun id="1004"> 

        <Ad>1 GB Usb Flash Bellek</Ad> 

        <BirimFiyat>28</BirimFiyat> 

        <StokMiktari>300</StokMiktari> 

        <Durum>Warning.bmp</Durum> 

        <Kategori>Depolama Aygıtı</Kategori> 

    </Urun> 

</Depo> 

XML dökümanımız içerisinde çeşitli tipte bilgisayar ürünlerine ait bilgiler yer almaktadır. Temel 

olarak ürünün adı, birim fiyatı, stok miktarı , kategorisi ve durumuna ait bilgisi yer almaktadır. Söz 

gelimi bu XML veri kümesi içerisinde yer alan her bir ürünün adlarının bir ComboBox kontrolünde 

gösterilmesini istediğimizi düşünelim. Bu amaçla yineVisual Studio 2008 Beta 2 üzerinde 

tasarladığımız WPF projemize yeni bir pencere(Window) ekliyor ve XAML(eXtensible 
Application Markup Language) içeriğini aşağıdaki gibi düzenliyoruz. 
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<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window2" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schem

as.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="XmlDataProvider ile Xml verilerine basit 

bağlanmak" Height="150" Width="290" WindowStartupLocation="CenterScreen">  

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <XmlDataProvider x:Key="UrunlerProvider" Source="Urunler.xml"/> 

        </Grid.Resources> 

        <ComboBox Height="28" Margin="23,42,60,0" Name="cmbUrunler" 

VerticalAlignment="Top" ItemsSource="{Binding Source={StaticResource 

UrunlerProvider},XPath=/Depo/Urun/Ad}" FontSize="13" FontWeight="Bold" /> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="18,12,0,0" Name="label1" 

VerticalAlignment="Top" Width="120" FontSize="12" FontWeight="Bold">Ürünler</Label>  

    </Grid> 

</Window> 

Daha öncedende bahsettiğimiz gibi WPF uygulamalarında veri bağlama işlemleri 

için XmlDataProvider ve ObjectDataProvider tipleri kullanılmaktadır. Bu örnekte yer 

alan Grid alanı içerisindeki kontrollerin bir XML veri kaynağını kullanacağını belirtmek 

amacıyla Grid.Resources elementi içerisinde XmlDataProvider tanımlaması yapılmıştır. 

XmlDataProvider elementi bu örnekte iki önemli nitelik(attribute) kullanmaktadır. Bunlardan birisi x 

isim alanı altında bulunan Key niteliğidir. Key aslında söz konusu veri kaynağının diğer kontrollerde 

ele alınmasını sağlamak amacıyla bir isim tanımlaması yapılmasını sağlar. Öyleki UrunlerProvider 

adı, ComboBox kontrolünde ele alınan Binding ifadesinde 

kullanılmaktadır. XmlDataProvider elementinin Source niteliğinde ise veri kaynağının yeri işaret 

edilmektedir. Burada Urunler.xml isimli dosya gösterilmektedir. Source özelliğine internet 

üzerindeki bir URL adresi atanabileceği gibi, başka bir fiziki lokasyondaki XML dosya yeride 

verilebilir. ComboBox kontrolünde öğelerin(Items) içeriklerinin aslında XML dosyasındaki Ad 
elementlerinden geleceğini belirtmek amacıyla aşağıdaki ifade kullanılmıştır. 

ItemsSource="{Binding Source={StaticResource UrunlerProvider},XPath=/Depo/Urun/Ad}" 

Burada en çok göze çarpan nokta XPath niteliğine atanan değerdir. Tahmin edileceği üzere burada 

bir XPath ifadesi kullanılmış ve Ad elementine kadar geçişler yapılmıştır. Bu anlamda 

özellikle XAML tarafında, XML veri kaynaklarının söz konusu olduğu durumlarda XPath ifadelerinin 

büyük önem taşıdığını ifade edebiliriz. Örneğimizi çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsü elde 

edilecektir. Dikkat edilecek olursa Urunler.xml içerisindeki tüm ürünlerin Ad elementlerinin 
değerleri gelmiştir. 

 

XmlDataProvider tipinin her zaman için harici bir XML veri kümesini işaret etmesine gerek 

yoktur. XAML içeriğinde yer alan gömülü(Embedded) bir XML veri kümeside bu anlamda 

kullanılabilir. Üçüncü örneğimizde bu durumu analiz ederek yazımıza devam edelim. Yeni bir 

http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
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pencereyi(Window) aşağıdaki gibi tasarladığımızı düşünelim. Kahramanımız yine 

bir ComboBox kontrolü olacak. 

 

<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window3" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schem

as.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Inline Xml kaynağını kontrollere bağlamak" 

Height="173" Width="280"> 

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <XmlDataProvider x:Key="SehirVerisi"> 

                <x:XData> 

                    <Sehirler xmlns=""> 

                        <Sehir kod="+90216" ad="Istanbul Anadolu"/> 

                        <Sehir kod="202" ad="Kahire"/> 

                        <Sehir kod="813" ad="Tokyo"/> 

                        <Sehir kod="+44171" ad="Londra"/> 

                        <Sehir kod="+1718" ad="New York City"/> 

                        <Sehir kod="4989" ad="Münih"/> 

                    </Sehirler> 

                </x:XData> 

            </XmlDataProvider> 

        </Grid.Resources> 

        <ComboBox ItemsSource="{Binding Source={StaticResource SehirVerisi}, 

XPath=/Sehirler/Sehir/@ad}" Margin="15,57,16,51" FontSize="14" FontWeight="Bold" />  

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="15,22,0,0" Name="label1" 

VerticalAlignment="Top" Width="120">Şehir Telefon Kodları</Label> 

    </Grid> 

</Window> 

Bu sefer XML veri kümesi XAML dökümanı içerisinde yer alan Grid' in kaynağı olarak 

tanımlanmıştır. Bunun için XmlDataProvider elementi içerisinde x:XData isimli bir alt eleman(Child 

Element) tanımlanmaktadır. Bu elementin içerisinde ise XML veri kümesi bulunmaktadır. Buradaki 

XML içeriği istenilen şekilde tasarlanabilir. Önemli olan noktalardan birisi bir önceki örnekte olduğu 

gibi yine x:Key niteliğinin tanımlanmış olmasıdır. ComboBox kontrolünde Sehir elementi 

içerisindeki ad niteliklerinin(attributes) değerleri gösterilmektedir.ItemsSource niteliğine atanan 

ifade içerisinde bağlanılacak veri kaynağı SehirVerisi olarak belirtildikten sonra ad niteliklerinin 

değerlerinin elde edilmesi için XPath ifadesinde @ işaret kullanılmıştır.(Hatırlayalım; XPath 

ifadelerinde nitelikleri ele alırken @ işareti kullanılır) Uygulama bu haliyle çalıştırıldığında aşağıdaki 
ekran görüntüsü ile karşılaşılacaktır. 
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Görüldüğü gibi ad niteliklerinin değerleri ComboBox kontrolü içerisine alınmıştır. Geliştirdiğimiz son 

örneğin bir öncekinden tek farkı, harici bir XML veri kümesi kullanmaktansa, 

gömülü(Embeded) bir XML kaynağının kullanılmasıdır. Pek çok kaynakta özellikle MSDN' de bu tip 

bir XML içeriği için XML veri adası (XML Data Island) tanımlaması yapılmaktadır. XML veri 
adaları x:XData elementleri arasında tutulmak zorundadır. 

Sıradaki örneğimizde yine bir XML veri kaynağını ele alacağız. Bu sefer diğer örneklerden farklı 

olarak ComboBox' ın ItemTemplate elementini ele alacağız. Bu sayede ComboBox içerisinde 

birden fazla veri bağlı kontrolü yan yana göstermemiz mümkün olacaktır. Bu amaçla yeni 
penceremizi aşağıdaki gibi tasarlamamız yeterlidir. 

 

<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window4" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schem

as.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="DataTemplete Yardımıyla Xml verisine bağlanma" 

Height="154" Width="384"> 

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <XmlDataProvider x:Key="UrunVerileri" Source="Urunler.xml"/> 

        </Grid.Resources> 

        <ComboBox Height="40" Margin="21,37,15,0" Name="cmbUrunler" 

VerticalAlignment="Top" ItemsSource="{Binding Source={StaticResource 

UrunVerileri},XPath=Depo/Urun}"FontSize="14" FontWeight="Bold">  

            <ComboBox.ItemTemplate>  

                <DataTemplate> 

                    <TextBlock> 

                        <Label> 

                            <Label.Content> 

                                <Binding XPath="Ad"/> 

                            </Label.Content> 

                        </Label> 
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                        <Button> 

                            <Button.Content> 

                                <Binding XPath="StokMiktari"/> 

                            </Button.Content> 

                        </Button> 

                        <Image> 

                            <Image.Source> 

                                <Binding XPath="Durum"/> 

                            </Image.Source> 

                        </Image> 

                        <Button Name="btnSiparisVer" Content="Sipariş Ver" FontSize="10" 

FontWeight="Bold" Background="Black" Foreground="Gold"/> 

                    </TextBlock> 

                </DataTemplate> 

            </ComboBox.ItemTemplate>  

        </ComboBox>  

    </Grid> 

</Window> 

Her zamanki gibi Grid içerisindeki kontrollerin bağlanabileceği veri kaynağı 

sağlayıcısını XmlDataProvider yardımıyla Grid.Resources elementi içerisinde tanımlamaktayız. 

Bundan sonra ise ComboBox elementi altında bir ItemTemplate elementi açılmaktadır. Bu 

element içerisinde yer alan TextBlock elementi altına Label, Button, Image kontrolleri atılmıştır. 

Hepsinin ortak özelliği, hangi niteliklerine veri bağlayacaksak, bununla ilgili alt elementin açılması 

ve Binding elementi ile bağlama işleminin gerçekleştirilmesidir. Söz gelimi ürünün Ad elementinin 

değerini Label kontrolünün Content özelliğine atamak istiyorsak aşağıdaki gibi bir bildirim 

yapılması yeterlidir. 

<Label> 

    <Label.Content> 

        <Binding XPath="Ad"/> 

    </Label.Content> 

</Label> 

Burada Content elementinin değerinin, Ad isimli elementten alınacağı belirtilmiştir. Yanlız dikkat 

edilmesi gereken bir nokta vardır. Ad elementi aslında XML ağaç yapısına bakıldığında Depo/Urun 

üzerinden elde edilebilmektedir. Dolayısıyla burada XPath ifadesinde doğrudan Ad değerinin 

alınabilmesi için Urun elementlerine ulaşılmış olması gerekmektedir. Bunu sağlamak için ComboBox 

bileşeninin ItemsSource niteliğindeki XPath ifadesi Depo/Urun şeklinde ayarlanmıştır. 
Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 
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Oldukça etkileyici değil mi? Bir ComboBox' ın her bir öğesi bir taşıyıcı(Container) gibi davranıp 
birden fazla farklı bileşeni içeriyor ve içerikleri bir XML veri kümesinden geliyor. Bence süper. 

Şu ana kadar geliştirdiğimiz örneklerimizde XmlDataProvider tipinden yararlandık ve XML veri 

kümelerine bağlandık. XML dışındaki veri kaynakları göz önüne 

alındığında ObjectDataProvider bileşeninin kullanılması söz konusudur. Bu sınıf yardımıyla 

herhangibir .Net tipine bağlanmak mümkündür. MSDN bu konu ile ilişkili olarak çoğunlukla 

koleksiyonları örnekleyerek işe başlamaktadır. Bizde dilerseniz geleneği bozmayalım. Şimdiki 

örneğimizde Urun isimli bir sınıfa ait nesne örneklerini barındıran generic 

bir List<T>koleksiyonunun veri kaynağı olarak kullanılmasını ele alıyor olacağız. İlk olarak 
aşağıdaki sınıf diagramında (class diagram) görülen Urun isimli tipi tasarlayarak başlayalım. 

 

public class Urun 

{ 

    public int Id; 

    public string Ad; 

    public double BirimFiyat; 

    public int StokMiktari; 

    public bool Durum; 

     

    public override string ToString() 

    { 

        return Id.ToString() + " " + Ad+" "+BirimFiyat.ToString(); 

    } 

} 
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Urun sınıfı yine bir ürünü tanımlayabilecek bazı public alanlara sahiptir. ToString metodunu 

ezmemizin(override) sebebi ise, ComboBox kontrolüne bağlandıklarında ne gösterileceğini 

belirtmektir. Eğer bunu belirtmessek, ComboBox kontrolünde 

IsimAlaniAdi.TipAdi (Namespace.TypeName) notasyonuna uygun olacak şekilde bir görüntü elde 

edilir. Gelelim ürünlere ait nesne örneklerini taşıyacak koleksiyon sınıfını tasarlamaya. UrunListesi 
isimli sınıfımız aşağıdaki gibidir. 

 

public class UrunListesi:List<Urun> 

{ 

    public UrunListesi() 

    { 

        Add(new Urun() { Id = 1, Ad = "Grafik Kartı", BirimFiyat = 35, StokMiktari = 

100,Durum=true }); 

        Add(new Urun() { Id = 2, Ad = "Monitor", BirimFiyat = 150, StokMiktari = 50, Durum = false 

}); 

        Add(new Urun() { Id = 3, Ad = "CPU X86", BirimFiyat = 145, StokMiktari = 150, Durum = 

true }); 

        Add(new Urun() { Id = 4, Ad = "USB Bellek", BirimFiyat = 15, StokMiktari = 250, Durum = 

true }); 

        Add(new Urun() { Id = 5, Ad = "HDD 250 Gb", BirimFiyat = 250, StokMiktari = 14, Durum = 

false }); 

    } 

} 

UrunListesi sınıfı veri bağlanmasında kullanılacak kaynak bir tip olarak göz önüne 

alındığından List<Urun> koleksiyonundan türetilmiştir. Daha önceki yazılarımızda da değinildiği 

gibi C# 3.0 ile gelen yeniliklerden birisi olan nesne başlatıcıları(Object Initializers) kullanılarak 

Urun nesneleri örneklenmiş bir List koleksiyonuna eklenmiştir. Şimdi UrunListesi sınıfını veri 

kaynağı olarak kullanacak bir pencereyi(Window) aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. Kahramanımız 
her zamanki gibi bir ComboBox bileşenidir. 
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<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window5" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schem

as.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Basit ObjectDataProvider Kullanımı" Height="158" 

Width="290" xmlns:dahili="clr-namespace:DataBindIslemleri"> 

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <ObjectDataProvider x:Key="UrunVerileri" ObjectType="{x:Type 

dahili:UrunListesi}" /> 

        </Grid.Resources> 

        <ComboBox FontSize="12" FontWeight="SemiBold" Height="29" Margin="17,44,45,0" 

Name="comboBox1" VerticalAlignment="Top" ItemsSource="{Binding 

Source={StaticResource UrunVerileri}}" />  

    </Grid> 

</Window> 

ObjectDataProvider tipide x:Key isimli bir niteliği kullanarak, veriye bağlanacak kontrollerin 

kullanabilmesi için ortak bir isim tanımlaması yapmaktadır. XmlDataProvider tipinde Source isimli 

nitelik ile veri kümesi belirtilirken ObjectDataProvider tipinde bu iş 

için ObjectType niteliği(attribute) kullanılmaktadır. ObjectType niteliğinde ise UrunListesi isimli 

bir tipin veri kaynağı olarak kullanılacağı ve bunun, dahili kelimesi ile ifade edilen isim alanında 

olduğu belirtilmektedir. Peki dahili XML isim alanı nereden tanımlanmıştır? Bunun 

için Window elementinde bir XML isim alanı (XML Namespace) tanımlaması aşağıdaki gibi 

yapılmıştır. Burada, clr-namespace ifadesini izeleyen ismin bir CLR isim alanı(Namespace) adı 

olduğu ve XAML dökümanı içerisinde dahili kısa adı ile ifade edileceği belirtilmektedir. 

xmlns:dahili="clr-namespace:DataBindIslemleri" 

Dikkat edilecek olursa, tipin içerisinde yer aldığı isim alanı(Namespace) işaret edilmektedir. 

Buradan şu sonucada varabiliriz. Veri bağlama amacıyla kullanılan tip farklı bir assembly içerisinde, 

dolayısıyla farklı bir isim alanında bulunuyorsada ilgili XAML içeriğinde kullanılabilir. Farklı 
bir assembly söz konusu olduğunda aşağıdakine benzer bir tanımlama yeterli olacaktır. 

xmlns:dahili="clr-namespace:DataBindIslemleri,assembly=UrunLibrary" 

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Dikkat edilecek olursa ToString metodu içeriği ComboBox kontrollerinde birer öğe olarak 

görülmektedir. 

Veri bağlama işlemlerinde tip olarak DataTable veya DataSet gibi bağlantısız katman nesne 

örneklerinin kullanılması çok daha yaygındır. Bu tip bir senaryoda DataContext sınıfı ele 

alınmaktadır. Sıradaki örneğimizde bir DataTable içerisindeki veri kümesinin, WPF kontrollerine 
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nasıl bağlanabileceğini incelemeye çalışacağız. Örnek bir senaryo olarakSQL Server 2005 ile 

birlikte gelen veritabanlarından birisi 

olan AdventureWorks ve Product, ProductPhoto, ProductProductPhoto tablolarını göz önüne 
alabiliriz. Bu tablolar arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. 

 

Amacımız resimli ürün bilgilerini bir ListBox kontrolünde gösterebilmek. Bu amaçla ilk olarak 
Window6 isimli penceremizin kodlarını aşağıdaki gibi geliştirelim. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataBindIslemleri 

{ 

    public partial class Window6 : Window 

    { 

        string sqlConn = "data source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"; 

        string sorgu = @"SELECT PRD.ProductID, PRD.Name AS ProductName, PRD.SafetyStockLevel 

, PRD.StandardCost,PRD.ListPrice, PH.ThumbNailPhoto FROM Production.Product PRD INNER JOIN 
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Production.ProductProductPhoto PPH ON PRD.ProductID = PPH.ProductID INNER JOIN 

Production.ProductPhoto PH ON PPH.ProductPhotoID = PH.ProductPhotoID";  

 

        private void VeriyiCek() 

        { 

            DataTable dtUrunler = new DataTable(); 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(sqlConn)) 

            { 

                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sorgu, conn); 

                da.Fill(dtUrunler); 

            } 

            DataContext = dtUrunler; 

        } 

 

        public Window6() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            lstUrunler.Items.Clear(); 

            VeriyiCek();  

        } 

    } 

} 

Bu kod parçasında üzerinde durulacak olan tek 

nokta Window sınıfının FrameworkElement sınıfından kalıtımsal olarak 

devraldığı DataContext özelliğine DataTablenesne örneğinin atanmış olmasıdır. Böylece bir 

anlamda XAML içerisindeki bileşenlerin bağlanabileceği veri içeriği set edilmiş olur. Buna göre 
Window6.xaml dosyasının içeriğini aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. 

<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window6" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schem

as.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="Window6" Height="273" Width="567" 

Loaded="Window_Loaded"> 

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <DataTemplate x:Key="Urunler">  

                <StackPanel Orientation="Horizontal"> 

                    <Label Content="{Binding Path=ProductID}"/> 

                    <Label Content="{Binding Path=ProductName}"/> 

                    <Label Content="{Binding Path=ListPrice}"/> 

                    <Label Content="{Binding Path=SafetyStockLevel}"/> 

                    <Image Name="imgPhoto" Source="{Binding Path=ThumbNailPhoto}"/> 

                </StackPanel> 

            </DataTemplate> 

        </Grid.Resources> 

        <ListBox Margin="13,28,17,31" 

Name="lstUrunler" ItemsSource="{Binding}" ItemTemplate="{StaticResource 

Urunler}"/> 

    </Grid> 

</Window> 
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Şimdi burada neler yaptığımıza kısaca bakalım. Öncelikli olarak Grid.Resources elementi 

içerisinde bir DataTemplete oluşturulmaktadır. Bu veri şablonu, kullanıldığı yerde nasıl bir içerik 

sunulacağını belirlemektedir. Söz gelimi, Label kontrollerimizin Content özelliklerine yapılan 

atamalarda DataContext' in işaret ettiği veri kümesindeki alanlar belirlenmektedir. Diğer 

taraftan Image kontrolünün Source özelliğine yapılan atama ile ThumbNailPhoto alanındaki 

binary içeriğin bağlanması sağlanmıştır. Peki bu veri şablonunu kim kullanacaktır? Bunun için örnek 

olarak bir ListBox kontrolü ele alınmaktadır. Bu kontrolde ItemsSource özelliğine 

sadece Binding atanması, veri kaynağı olarak DataContext içeriğinin ele alınacağını 

göstermektedir. Diğer taraftan veri şablonunun set edildiği yer ItemTemplate özelliğine yapılan 

atamadır. Burada atamada Urunler isimli veri şablonunun (Data Template) kullanılacağı 

belirtilmektedir. Bu durumda uygulama çalıştırıldığında aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile 
karşılaşılır. 

 

Dikkat edilecek olursa ListBox içeriği, DataTable' a yüklenen veriler ile dolmuştur. Her halde 

buradaki en güzel nokta, ürün resimlerininde ListBox içerisinde gösterilebiliyor olmasıdır. Şimdi bu 

örneği biraz daha farklılaştıralım. Örneğin ListBox kontrolünde ürün adları gözüküyor olsun. 

Bunlardan herhangibiri seçildiğindeyse, ürün ile ilgili diğer bilgilerTextBox ve Image kontrollerinde 

görünüyor olsun. Bunun için yeni bir pencere(Window) ekleyip aşağıdaki gibi tasarlamamız yeterli 
olacaktır. 
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<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window7" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Window7" Height="304" 

Width="632"> 

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <DataTemplate x:Key="Urunler"> 

                <StackPanel Orientation="Horizontal"> 

                    <Label Content="{Binding Path=ProductName}"/> 

                </StackPanel> 

            </DataTemplate> 

        </Grid.Resources> 

        <ListBox Margin="13,19,0,18" Name="lstUrunler" ItemsSource="{Binding}" 

ItemTemplate="{StaticResource Urunler}" HorizontalAlignment="Left" 

Width="139"IsSynchronizedWithCurrentItem="True" /> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="176,24,0,0" Name="label1" 

VerticalAlignment="Top" Width="61">Ürün Adı</Label> 

        <TextBox Text="{Binding Path=ProductName}" Height="21" Margin="270,24,191,0" 

Name="txtProductName" VerticalAlignment="Top"></TextBox> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="176,50,0,0" Name="label2" 

VerticalAlignment="Top" Width="120">Birim Fiyatı</Label> 

        <TextBox Text="{Binding Path=ListPrice}" Height="21" Margin="270,50,193,0" 

Name="txtListPrice" VerticalAlignment="Top" /> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="176,77,0,0" Name="label3" 

VerticalAlignment="Top" Width="120">Stok Seviyesi</Label> 

        <TextBox Text="{Binding Path=SafetyStockLevel}" Margin="270,77,193,0" 

Name="txtSafetyStockLevel" Height="20" VerticalAlignment="Top" /> 

        <Image Source="{Binding Path=ThumbNailPhoto}" Margin="182,113,195,20" 

Name="imgPhoto" /> 

        <Label Content="{Binding Path=ProductID}" Height="49" HorizontalAlignment="Right" 

Margin="0,24,57,0" Name="lblProductID" VerticalAlignment="Top" Width="103" 

Foreground="Red" FontSize="16" FontWeight="Bold"/> 

    </Grid> 

</Window> 
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Bir önceki örnek ile karşılaştırıldığında önemli olan tek fark ListBox 

kontrolünün IsSynchronizedWithCurrentItem özelliğinin değerinin true olarak set edilmiş 

olmasıdır. Eğer bu özelliğe true değerini atamassak, ListBox üzerinde dolaştığımızda, bir başka 

deyişle başka bir öğeye geçtiğimizde diğer kontrollerin içerikleri DataContextnesnesinden 

dolmayacaktır. Bu durumda ListBox kontrolünde diğer öğelere tıklasakta hep ilk satırın bilgileri 

görünecektir. Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü 
elde ederiz. 

 

Görüldüğü gibi örnek kaydın üzerine ListBox ile gidildiğinde, kontrollerin içerikleride o 
an DataContext' te üzerinde bulunulan satıra ait değerler olarak değişmiştir. 

Bazı durumlarda birbirleriyle ilişkili olan tabloların kullanılmasıda söz konusudur. Özellikle 

bağlantısız katman(Disconnected Layer) nesneleri göz önüne alındığında bu tip vakkaları 

karşılamak için DataRelation nesnelerinden yararlanmaktayız. Peki DataRelation örnekleri ile 

aralarındaki ilişkiler(Relations) ifade edilen tabloları WPF uygulamalarındaki kontrollerimize nasıl 

bağlayabiliriz? Sıradaki örneğimizde bu durumu ele almaya çalışacağız. Söz 

gelimi, AdventureWorks veritabanında yer alan ProductSubCategory ve Producttablolarını baz 

alalım. Bu tablolar aşağıdaki diagramdanda görüleceği gibi 
birbirlerine ProductSubCategoryID alanları üzerinden bağlıdırlar. 
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Bu ilişkiyi bağlantısız katmanda temsil edebilmek 

için DataSet, DataTable ve DataRelation nesnelerine ihtiyaç vardır. Window8 örneğinde, alt 

kategorilerin gösterildiği bir ComboBox kontrolü ve bu kategoriye bağlı ürünlerin gösterildiği bir 

ListBox kontrolü bulunmaktadır. Senaryomuza göre ComboBox kontrolünde değişiklik yapılması 

halinde, seçilen yeni alt kategoriye bağlı ürünlerinde ListBox kontrolünde gösterilmesi 

istenmektedir. Bu amaçla ilk olarak verinin çekilmesi ve pencerenin DataContext özelliğine 

gerekli DataTable nesne örneğinin atanması gerekmektedir. Bu sebepten Window8.xaml.cs 

dosyamızın içeriğini aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataBindIslemleri 

{ 

    public partial class Window8 : Window 

    { 

        private string conStr = "data source=.;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"; 

        private string kategoriSorgusu = "Select ProductSubCategoryID,Name From 

Production.ProductSubCategory"; 

        private string urunSorgusu = "Select ProductID,ProductSubCategoryID,Name,ListPrice From 
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Production.Product"; 

 

        private void VerileriCek() 

        { 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

            { 

                SqlDataAdapter daKategori = new SqlDataAdapter(kategoriSorgusu, conn); 

                DataTable dtKategori = new DataTable(); 

                daKategori.Fill(dtKategori); 

 

                SqlDataAdapter daUrun = new SqlDataAdapter(urunSorgusu, conn); 

                DataTable dtUrun = new DataTable(); 

                daUrun.Fill(dtUrun); 

 

                DataSet ds = new DataSet(); 

                ds.Tables.Add(dtUrun); 

                ds.Tables.Add(dtKategori); 

         

                DataRelation iliski = new DataRelation("SubCatToProduct", 

dtKategori.Columns["ProductSubCategoryID"], 

dtUrun.Columns["ProductSubCategoryID"]); 

                ds.Relations.Add(iliski); 

         

                DataContext = dtKategori; 

            } 

        } 

        public Window8() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            VerileriCek(); 

        } 

    } 

} 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, DataRelation nesne örneğinin mutlaka belirtilmesi 

ve DataSet nesne örneğinin Relations koleksiyonuna eklenmesi gerektiğidir. Pencerede 

kullanılacak olan ComboBox bileşeninin asıl bağlanacağı veri dtKategori tablosu 

olduğundan DataContext özelliğine bu tablonun değeri aktarılmıştır. Bundan sonra Window8 
penceresininXAML içeriği aşağıdaki gibi hazırlanabilir. 

<Window x:Class="DataBindIslemleri.Window8" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Window8" Height="300" 

Width="440"> 

    <Grid> 

        <Grid.Resources> 

            <DataTemplate x:Key="KategoriVerisi"> 

                <StackPanel> 

                    <TextBlock Text="{Binding Path=Name}"/> 

                </StackPanel> 

            </DataTemplate> 

            <DataTemplate x:Key="UrunVerisi"> 

                <StackPanel Orientation="Horizontal"> 

                    <Label Content="{Binding Path=ProductID}"/> 

                    <Label Content="{Binding Path=Name}"/> 

                    <Label Content="{Binding Path=ListPrice}"/> 
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                </StackPanel> 

            </DataTemplate> 

        </Grid.Resources> 

        <ComboBox Height="25" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,35,0,0" 

Name="cmbAltKategori" VerticalAlignment="Top" Width="120" ItemsSource="{Binding}" 

ItemTemplate="{StaticResource KategoriVerisi}" 

IsSynchronizedWithCurrentItem="True"/> 

        <Label Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,12,0,0" Name="label1" 

VerticalAlignment="Top" Width="120">Alt Kategori</Label> 

        <ListBox Margin="166,35,10,19" Name="lstUrunler" ItemsSource="{Binding 

SubCatToProduct}" ItemTemplate="{StaticResource UrunVerisi}" /> 

        <Label Height="23" Margin="166,12,132,0" Name="label2" 

VerticalAlignment="Top">Urunler</Label> 

    </Grid> 

</Window> 

Grid içerisinde iki adet veri şablonu(Data Templete) kullanılmaktadır. Bunlardan 

birisi ComboBox, diğeri ise ListBox içindir. ComboBox bileşeni kendi içerisinde alt kategori 

adlarını göstermektedir. Veri kaynağını ItemsSource özelliği ile {Binding} olarak 

belirttiğimizden, DataContext içerisinden DataTable kullanılacaktır. Buna göre ItemTemplate' in 

ulaşacağı KategoriVerisi isimli DataTemplete elementinin içeriğine göre alt kategori adları 

görünecektir. Diğer tarafan, ComboBox üzerinde gezildikçe DataContext' in işaret ettiği veri 

kümesi üzerindede hareket edilebilmesini sağlamak 

istediğimizden IsSynchronizedWithCurrentItem niteliğine true değeri verilmesi şarttır. ListBox 

kontrolünün ItemsSource özelliğine dikkat edilecek olursa Binding ifadesinden sonra, DataSet' e 

eklenen DataRelation nesne örneğinin adı yazılmıştır. İşte bu bizim örneğimizin kilit noktasıdır. Bir 

başka deyişle ListBox kontrolü, içeriğini oluştururken Binding ifadesinde belirtilen 

ilişki(Relation) üzerinden hareket edecek ve buna UrunVerisi isimli DataTemplete' e göre verilerini 

yükleyecektir. Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi alt 

kategori ve buna bağlı ürünlerin başarılı bir şekilde ilişkilendirildiği ve kontrollere bu değişimin 

yansıtıldığı görülür. Örnekte Shorts alt kategorisi seçilmiş ve buna bağlı olan ürünlerin bilgiside 
(DataTemplete ile çektiklerimiz) ListBox içerisinde gösterilmiştir. 
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Buraya kadar geliştirdiğimiz örneklerimizde, WPF uygulamalarında yer alan kontrollerin çeşitli veri 

kaynaklarına(XML, Database, Object gibi) farklı şekillerde nasıl bağlanabileceklerini incelemeye 

çalıştık. Özellikle XML bazlı veri kaynakları için XmlDataProvider tipini, nesne(Object) bazlı 

kaynaklar için ObjectDataProvider tipini kullanmayı, bunlara ek olarak özellikle veritabanı bazlı 

gerçek bağlantılarda da DataContext tipinden yararlanmayı incelemeye çalıştık. Önceki Windows 

mantığına göre XAML getirdiği bir takım yenilikler ile, veri bağlama işleminin epey bir değiştiği 

sonucunuda çıkartmamız mümkün. Konuyla ilişkili detaylı bilgilere ve çok daha güzel örneklere 

MSDN' den ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir önceki makalemizde tanıttığımız kitaplarında çok faydası 

olacağını söyleyebilirim. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerleyen makalelerimizde 

WPF ile uygulamalar geliştirmeye devam ediyor olacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF-Uygulama Nesnesi (Application Object) ( 

30.08.2007 ) - WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Presentation Foundation windows tabanlı uygulama geliştirmeye çok yeni bir yaklaşım 

getirdi. Tabiri yerindeyse pek çok yenilik ile karşı karşıyayız. İşte bu makalemizde WPF ile 

geliştirilen windows uygulamalarında çekirdek nesnelerden birisi olan Application tipini incelemeye 

çalışacağız. Application nesnesi, WPF uygulamalarının çekirdek nesnesidir. Genel olarak bir 

windows uygulamasının çalıştırılması işletim sistemi tarafından tetiklenen bir aksiyonla gerçekleşir 

ve bu uygulama Process dahilinde ayrı bir AppDomainiçerisinde çalışır. Buna göre her WPF 

uygulaması çalıştığı yaşam süresi boyunca yanlızca bir Application nesnesine sahip olur. Buda çok 

doğal olarak, windows uygulaması içerisindeki tüm sayfa(Page) veya 

pencerelerin(Windows) ortaklaşa kullanacakları global seviyede bir nesnenin söz konusu olması 

anlamına gelmektedir. Aşağıdaki şekilde Application nesnesinin WPF uygulamasındaki yeri tasvir 

edilmeye çalışılmaktadır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DataBindIslemleri.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu, inanıyorumki web uygulaması geliştirenler için tuhaf değildir. Malum web uygulamalarında da 

Application nesnesi vardır ve özellikle uygulama seviyesinde değişkenlerin tutulması için kullanılır. 

Aslında bu kavram .Net Framework 3.0 öncesi windows programlamadada vardır. Öyleki 

hepimiz Main metod içerisinde kullanılan Application sınıfını ve üyelerini az çok biliyoruz. Ne varki, 

WPF ile geliştirilen uygulamalarda Application nesnesinden yararlanarak daha farklı 
fonksiyonellikler elde edilebilmektedir. Bunları maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 Uygulamanın yaşam süresi izlenebilir. (Application LifeTime) 
 Komut satırından uygulamaya gönderilen parametreler(Command Arguments) alınıp 

işlenebilir. 
 Uygulamanın kapatılma süreci ele alınabilir. 
 Ele alınamayan istisnalar(Unhandled Exceptions) için özel durum yönetimleri 

gerçekleştirilebilir. 
 Uygulama genelinde kullanılabilecek global özellikler(properties) ve 

kaynaklar(resources) tanımlanabilir ve kullanılabilir. 
 Uygulamanın derleme(build) sürecine ait ayarlar yapılabilir. 
 XBAP(Xaml Browser APplication) uygulamalarında navigasyon süreci izlenebilir. 

Application nesnesini işletim sistemi ile uygulama kodu arasındaki bir arayüz olarakda 

düşünebiliriz. Uygulama içerisindeki tüm pencere(Window) veya sayfaların(Page) aynı Application 

nesnesine erişebilmesini ve bu nesnenin tekliğini sağlamak için tahmin edileceği üzere Singleton 

Pattern' e uygun bir üretim sistemi söz konusudur. Bu tek nesne üretim işini Application 

sınıfının Current özelliği üstlenmektedir. Application nesneleri, uygulamanın bulunduğu 

bilgisayarda saklandıklarından özellikle kaynak(resource) veya 

özelliklerin(properties) değerlerinin saklanması gibi durumlarda sunucu(server) gibi kaynaklara 
erişime gerek kalmamaktadır. Buda bir avantaj olarak görülebilir. 

Örneklere başlamadan önce, uygulama yaşam sürecini(Application LifeTime) ele almakta ve 

değerlendirmekte yarar olacağı kanısındayım. Application nesnesi ile birlikte, bir WPF 

uygulamasının yaşam sürecini daha iyi kontrol edebilmekteyiz. Öncelikli olarak aşağıdaki temsili 

resmi göz önüne alalım. Bu şekilde temel olarak bir WPF uygulamasının standart yaşam döngüsü, 
süreçteki temel olaylar ve çevresel bazı etkiler irdelenmeye çalışılmaktadır. 
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Herşeyden önce WPF uygulmasının kullanıcı tarafından tetiklenmesi sonrası işletim sistemi 

tarafından uygulamanın bir AppDomain içerisine açılması söz konusudur. Bundan sonraki süreçte 

uygulama çeşitli nedenlerle sonlanıncaya kadar ele alabilecek bazı olaylar vardır. Uygulama 

çalışmaya başladığında Application nesnesinin Startup olayı tetiklenir. Bu olay içerisinde uygulama 

başlatılırken yapılması istenenler yazılabilir. Örneğin uygulamanın hangi pencere veya sayfasının 

yükleneceğine burada karar verilebilir. Startup olayını global seviyedeki özellik ve kaynakların 

saklanması halinde, yüklenecekleri yer olarakda tasarlayabiliriz. Hatta komut satırı 

parametrelerininde(Command Line Arguments) bu olay içerisinde ele alınması sağlanabilir. 
Yazımızın ilerleyen kısımlarında bununla ilişkili bir örnek geliştiriyor olacağız. 

Gelelim Activated ve Deactivated olaylarına. Activated olayı, WPF uygulaması ilk çalıştırıldığında 

ve ilk penceresi açıldığında otomatik olarak tetiklenir. Bundan sonra uygulama pasif 

moda(Deactivate) geçinceye kadar çalışmaz. İşletim sistemi üzerinde çalışan başka uygulamalara 

yapılan geçişlerde, Deactivated isimli olay tetiklenmektedir. Tahmin edileceği üzere tekrardan 

WPF uygulamasına dönülmesi sonrasında Activated olayı yeniden tetiklenecektir. Bu 

tetikleme, taskbar yardımıyla söz konusu WPF uygulamasındaki formlardan herhangibirinin 

açılması halinde, Alt+Tab tuş kombinasyonu ile yapılan geçişler sonrasında meydana gelmektedir. 

Deactivated olayında kaynak tüketimi yüksek olan çalışma zamanı nesnelerinin işleyişlerinin 

duraksatılması yada uyku moduna geçirilmeleri sağlanarak işletim sisteminin daha az yorulması 
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gerçekleştirilebilir. Activated olayı tetiklendiğindede söz konusu kaynakların tekrardan ayağa 

kaldırılması işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu tip bir senaryo elbetteki tartışmaya açık olmalıdır. 

 

Activated ve Deactivated olayları XBAP(Xaml Browser APplications) uygulamaları 

tarafından desteklenmemektedir. 

Gelelim DispatcherUnhandledException olayına. Şekildende görüleceği üzere uygulama kodu 

içerisinden çalışma ortamına fırlayacak bir istisnayı Application nesnesninin bu olayı içerisinde ele 

alabiliriz. Uygulama içerisindeki kodlarda bir exception oluştuğunda(özellikle ele alınmayan-

unhandled exceptions) WPF çalışma ortamı standart bir hata dialog penceresi çıkartacak ve hata 

raporunun gönderilip gönderilmeyeceği sorulacaktır. Ardındanda uygulama sonlandırılacaktır. 

Ancak, DispatcherUnhandledException olayı içerisine 

gelen DispatcherUnhandledExceptionEventArgs parametresininin Handled özelliğini 
kullanarak uygulamanın kapatılması (Eğer mümkünse tabi) engellenebilir. 

SessionEnding isimli olay, işletim sisteminden aşağıdaki aktiviteler gerçekleştiğinde 
tetiklenmektedir. 

 LogOff 
 Windows Shutdown 
 Restart 
 Hibernate 

Eğer çalşan WPF uygulamasında kritik işlemler(örneğin halen daha devem eden veya sunucuya 

bağlı halde iken veritabanı üzerinde transaction bazlı gerçekleşen bir işlem vb. söz konusu 

olabilir) söz konusu ise, yukarıdaki aktivitelerin gerçekleşmesi halinde sürecin iptal edilmesi arzu 

edilebilir. Bu nedenle Application sınıfının SessionEnding olayı ele alınır. Bu 

amaçla, SessionEndingCancelEventArgs parametresi kullanılır. Eğer SessionEnding içerisinde 

işlem iptali yapılmassa Application sıfının Shutdown metodu çağırılır ve Exit isimli olay tetiklenmiş 
olur. 

 

SessionEnding olayı XBAP(Xaml Browser APplications) uygulamları tarafından 

desteklenmemektedir. 

Bir WPF uygulamasını bilinçli olarak sonlandırmak için Application sınıfının Shutdown metodu 

kullanılabilir. Aslında uygulamanın ana penceresi(Main Window) kapatıldığında, tüm pencereleri 

kapatıldığında veya yukarıdaki gibi işletim sistemince LogOff, Windows Shutdown, Restart, 

Hibernate aksiyonları gerçekleştirildiğinde otomatik olarak çalışır. İstenirse bir uygulama 

içerisindeki ShutDown metodunun hangi durumlarda otomatik olarak 

çalışacağı ShutdownMode(ShutDownMode enum sabiti tipinden değerler alır)özelliği yardımıyla 

Application elementi içinden veya uygulama kodundan değiştirilebilir. ShutDownMode enum 

sabitinin OnLastWindowClose, OnMainWindowClose veOnExplicitShutDown isminde üç farklı 

değeri vardır. OnLastWindowClose varsayılan değerdir ve uygulama içerisinde birden fazla 

pencere olması halinde en sonuncusu kapatıldığında uygulamanın kapanması söz konusudur. Bir 

başka deyişle uygulamanın kapatılabilmesi için açık olan tüm pencerelerin kapatılması gereklidir. 

Eğer OnMainWindowClose değeri verilirse, uygulama başladığında etklinleştirilen pencere 

kapatıldığında uygulama sonlanır. OnExplicitShutDown seçildiğinde ise uygulamanın kapatılması 

geliştiriciye bırakılmıştır. ShutDown metodu ile yapılan sonlandırma isteklerinde istenirse işletim 

sistemine bir çıkış kodu(ExitCode) değeri integer tipinden gönderilebilir. Çıkış kodunun değeri, bu 

uygulamaya bağlı başka uygulamalar tarafından değerli olabilir. ExitCode için varsayılan değer 
sıfırdır. 
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Shutdown metoduna yapılan bilinçli çağırdan sonra veya SessionEnding gerçekleştikten 

sonra Exit isimli olay tetiklenir. Bu olay içerisinde uygulamanın son durumuna ait bilgilerin 

saklanması gibi işlemler yapılabilir. Özellikle global özellik(Global Properties) ve 

kaynakların(Resources) saklanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ideal bir lokasyondur. Bu olay 

içerisine gelindiğinde uygulamanın kapatılma süreci artık iptal edilememektedir. Exit olayı içerisine 

gelen ExitEventArgs parametresi yardımıyla, çıkış kodu(Exit Code) değeride yakalanabilir ve buna 
göre farklı askiyonlar gerçekleştirilebilir. 

 

Exit olayı XBAP(Xaml Browser APplications) uygulamalarında da yazılabilir. Ancak 

ExitCode değeri XBAP uygulamalarında görmezden gelinir. Exit olayı bir XBAP 

uygulamasında örneğin Internet Explorer 7 ile açılmışsa ilgili tab kapatıldığında, 

tarayıcı(Browser) uygulama kapatıldığında veya başka bir yere navigasyon ile gidildiğinde 

tetiklenmektedir. 

Bu kadar teorik bilgiden sonra birazda pratiğe geçmekte fayda var. Yazımızın bundan sonraki 

kısımlarında örnekler üzerinden ilerlemeye çalışacağız. Ancak bu kez Visual Studio 2008 Beta 

2 sürümünü kullanıyor olacağız. Bu nedenle yazdığımız kodlarda bir değişiklik olmasada, IDE 

üzerinde final sürümü çıktığında bazı farklılıklar olabileceğini şimdiden söylemek isterim. İlk olarak 

Visual Studio 2008 Beta 2 de yeni bir WPF uygulaması açarak işe başlayalım. Uygulama açıldığında 

Application sınıfından türeyen App isimli bir tipin olduğunu göreceğiz. App sınıfının türediği 

Application sınıfının .Net Framework 3.0 içerisindeki yeri sınıf diagramdan(class diagram) 

bakıldığında aşağıdaki gibidir. 

 

Uygulamaya ait ayarların hem element hemde kod bazında yönetimi için aşağıdaki şekildende de 
görüldüğü gibi App.xaml ve App.xaml.cs dosyaları otomatik olarak oluşturulacaktır. 
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Visual Studio 2008 Beta 2 ile bir olayı element seviyesinde yüklemek son derece kolaydır. 

Burada intellisense desteğinin tam olarak verildiğini söyleyebiliriz. Örneğin Startup olayını 

aşağıdaki gibi Application elementi içerisinden seçebiliriz. Aşağıdaki ekran görüntüsündende 

görüldüğü gibi, Application elementi içerisinde boşluk tuşuna basıldığında kullanılabilecek tüm 

üyeler çıkacaktır. 

 

Diğer taraftan bir olay yüklenmek istendiğinde (örneğin Startup) aşağıdaki ekran görüntüsünde 

olduğu gibi geleneksel olarak tab tuşundan yararlanarak ilgili olay metodun otomatik olarak 
yüklenmesi sağlanabilir. 

 

Bunun sonucunda App.xaml.cs içerisine aşağıdaki olay metodu eklenir. 
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private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e) 

{ 

 

} 

Application elementinin içeriği ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

<Application x:Class="UsingApplicationObjects.App" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

StartupUri="Window1.xaml" Startup="Application_Startup"> 

    <Application.Resources> 

    </Application.Resources> 

</Application> 

Visual Studio 2008 Beta 2' nin bu yardımlarına değindikten 

sonra Activated ve Deactivated olaylarını inceleyerek devam edelim. Bu amaçla Application 
elementi içerisinde aşağıdaki yüklemeler yapılmalıdır. 

<Application x:Class="UsingApplicationObjects.App" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

StartupUri="Window1.xaml" Activated="Application_Activated" 

Deactivated="Application_Deactivated"> 

    <Application.Resources>  

    </Application.Resources> 

</Application> 

Sonrasında ise App.xaml.cs dosyası içerisinde açılan olay metodları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Configuration; 

using System.Data; 

using System.Linq; 

using System.Windows; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace UsingApplicationObjects 

{ 

    public partial class App : Application 

    { 

        private void Application_Activated(object sender, EventArgs e) 

        {     

            Debug.WriteLine("Activated"); 

        } 

 

        private void Application_Deactivated(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Debug.WriteLine("DeActivated"); 

        } 

    } 

} 
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Test amaçlı bir kod yazıldığı için System.Diagnostics isim alanında 

bulunan Debug sınıfın WriteLine metodu ile Output penceresine çıktılar verilmektedir. Uygulama 

ilk çalıştırıldığında ve output penceresine bakıldığında Activated yazdığı görülecektir. 

Eğer Alt+Tab tuşları veya mouse ile uygulama dışına çıkılırsa output penceresine DeActivated 

yazdığı görülecektir. Bir başka deyişle Deactivated olayı tetiklenmiştir. Elbette tekrardan 
uygulamaya dönülürse Activated olayı yeniden tetiklenecektir. 

Sıradaki örneğimizde Startup ve Exit olaylarını birlikte incelemeye çalışacağız. Bunun için bize 

örnek bir senaryo gerekmektedir. Application nesnesinin tüm uygulama için geçerli olabiliecek 

özellik(Property) ve kaynakları(Resources) saklayabildiğinden bahsetmiştik. Çok doğal olarak 

bunları uygulamadan çıkarken saklamak ve uygulama açıldığında yeniden yüklemek isteyebiliriz. 

İşte bu noktada saklanan bilgileri okuma işlemini Startup olayında, yazdırma işlemini ise Exit olayı 

içerisinde ele almalıyız. Application nesnesi üzerinden bir özellik tanımı yapmak ve değerini 

vermek son derece kolaydır. Tek yapılması gereken Application sınıfının Properties özelliği ve 

indeksleyicisinden yararlanmaktır. Aynı durum kaynaklar içinde geçerlidir. Örneğin aşağıdaki ekran 
görüntüsünde özellik ekleme adımı gösterilmektedir. 

 

Dikkat edilecek olursa Properties özelliği Dictionary bazlı bir koleksiyondur ve object tipinden 

anahtar-değer(key-value) çiftleri ile çalışmaktadır. Buda kendi tiplerimizi özellik olarak 

tutabileceğimiz anlamına gelir. Diğer taraftan Resource yüklemek içinde aşağıdaki notasyon 
kullanılır. 

 

Resources özelliğide aslında ResourceDictionary tipinden bir koleksiyon döndürmektedir. Bu 

koleksiyonda IDictionary arayüzünü uyarlayan ancak içerisinde Hashtable bazlı çalışan hızlı bir 

koleksiyondur. (Resource ' ları Application elementi içerisinde ApplicationResource alt elementi 

içerisindede tanımlayabiliriz. Örneğin pencerelerdeki kontroller için ortak stilleri burada 

belirleyebiliriz. Kaynak yönetimi konusunada ilerleyen yazılarımızda değinmeye çalışacağım.) 

Bu bilgilerden sonra StartUp ve Exit olaylarının bildirimlerini yapıp kodlayarak devam edebiliriz. 

Örnek senaryomuzda kullanıcı sembolik olarak bir pencere(Window) üzerinden ürün bilgisi girecek 

ve bu bilgiler uygulama seviyesinde yazılmış bir sınıfa ait örnekte saklanacaktır. Tahmin edileceği 

üzere tipe ait örnek Application nesnesinin özelliği ile elde edilebilecektir. Urun sınıfını ayrı bir fiziki 

dosyada projeye ekleyip aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace UsingApplicationObjects 

{ 

    class Urun 
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    { 

        public int Id; 

        public string Ad; 

        public double BirimFiyat; 

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa, sınıfın içerisinde özellik(property) veya yapıcı metod(constructor) dahil 

edilmemiştir. Nitekim burada C# 3.0 ile gelen object initializers tekniğinden yararlanılmak 

istenmektedir. Bu anlamda Visual Studio 2008 Beta 2' nin C# 3.0 içinde tam 

bir intellisense desteği verdiğini söylemeliyim. Örneğin Window1 üzerinde yer alan bir Button 

kontrolün Click olay metodunda Urun sınıfına ait bir nesneyi object initializers tekniği ile 

oluşturmak istediğimizde bu destek açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Window1.xaml.cs dosyasının içeriğini aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Collections; 

 

namespace UsingApplicationObjects 

{ 

    public partial class Window1 : Window 

    { 

        public Window1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Urun bilgisayar = new Urun() { Id = 1000, Ad = "Bilgisayar", BirimFiyat = 1000 

}; 

            Application.Current.Properties["SonBakilanUrun"] = bilgisayar; 

        } 

    } 

} 
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Application nesnesi üzerinden o anki uygulama referansına erişmek için Current özelliği kullanılır. 

Sonrasında ise Properties özelliği üzerinden indeksleyici(indexer) yardımıyla, oluşturulan Urun 

nesne örneği SonBakilanUrun adıyla kaydedilir. Artık uygulama çalışma zamanında burada 

oluşturulan Application seviyesindeki özelliğe heryerden erişilebilir. Söz gelimi uygulamadan 

çıkarken bu özelliklerin içeriğini saklamak istersek App.xaml.cs içerisinde Exit olayını aşağıdaki gibi 
kodlamamız yeterli olacaktır. 

private void Application_Exit(object sender, ExitEventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        Urun sonUrun = (Urun)Application.Current.Properties["SonBakilanUrun"]; // 

Properties koleksiyonuna eklenmiş SonBakilanUrun isimli bir anahtar var ise bunun değeri Urun 

tipinden elde edilir. 

        if (sonUrun != null) // Eğer sonUrun nesne örneği null değilse... 

        { 

            IsolatedStorageFile storageFile = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForDomain(); // 

Bu uygulamanın ve assembly' ın kimlik (Identity) bilgisine göre izole edilmiş kullanıcı odaklı 

depolama alanının elde edilmesini sağlar. 

            IsolatedStorageFileStream stream = new IsolatedStorageFileStream("GlobalApp

Properties.txt", FileMode.Create, storageFile); // Bu uygulama için diğerlerinden ayrılmış olan 

bir alana path' ten bağımsız olacak şekilde GlobalAppProperties.txt dosyasının açılmasını sağlar. 

            StreamWriter writer = new StreamWriter(stream); // izole edilmiş alandaki dosya üzerine 

yazmak için bir StreamWriter kullanılabilir. 

            writer.WriteLine(sonUrun.Id.ToString() + "|" + sonUrun.Ad + "|" + 

sonUrun.BirimFiyat.ToString()); // Bilgiler text dosyasına yazdırılır. 

            writer.Close(); 

            stream.Close(); 

        } 

    } 

    catch (Exception exp) 

    { 

        MessageBox.Show(exp.Message); 

    } 

} 

Tabiki burada illede IsolatedStorageFile kullanılması gerekmemektedir. Bunun yerine ikili(binary) 

veya xml serileştirmeden yararlanılabilir yada bilinen dosya saklama teknikleri tercih 

edilebilir.MSDN kaynaklarında bu konu işlenirken genel olarak 

yukarıdaki IsolatedStorageFile tipinin kullanıldığını söyleyebilirim. 

Gelelim Application_Startup olay metodunun içerisine. Bu olay metodunu ise aşağıdaki gibi 
kodladığımızı düşünelim. 

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        IsolatedStorageFile storage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForDomain(); 

        IsolatedStorageFileStream stream = new 

IsolatedStorageFileStream("GlobalAppProperties.txt", FileMode.Open, storage); 

        StreamReader reader = new StreamReader(stream); 

        while (!reader.EndOfStream) 

        { 

            string[] keyValue = reader.ReadLine().Split(new char[] { '|' }); 

            Urun urn = new Urun() { Id = Convert.ToInt32(keyValue[0]), Ad = 
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keyValue[1].ToString(), BirimFiyat = Convert.ToDouble(keyValue[2].ToString()) }; 

            Application.Current.Properties["SonBakilanUrun"] = urn; 

        } 

    } 

    catch (Exception exp) 

    { 

        MessageBox.Show(exp.Message); 

    } 

} 

Eğer GlobalAppProperties.txt isimli dosya var ise buradan elde edilen değerlerden yararlanarak 

Urun nesne örneği oluşturulur ve Application nesnesinin özellikler koleksiyonuna eklenir. Söz 

gelimi yüklenen bu değeri yine bir Window' un yüklenmesi sırasında ele aldığımızı düşünebiliriz. 
Bunun için test olması açısından aşağıdaki gibi bir kod yazdığımızı düşünebiliriz. 

private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    Urun urn = (Urun)Application.Current.Properties["SonBakilanUrun"]; 

    if (urn != null) 

        Title = urn.Ad.ToString(); // Bu pencerenin başlığında Urun' un adı gösterilir. 

} 

Sonuçta uygulama çalıştırıldığında Window ' un başlık kısmında aşağıdakine benzer bir görüntü elde 

edilir. 

 

Yapılan testlerde bilgisayarın kapatılıp açılmasından sonra da Application özelliklerinin 

yazıldığı dosyadan başarılı bir şekilde okunabildiği görülmüştür. 

 

Startup olayını komut satırı parametrelerini almak içinde kullanabiliriz. Burada Startup olay 

metodundaki StartupEventArgs parametresinin args isimli özelliği string tipinden bir dizi 

döndürmektedir. Bu özellik komut satırından girilen parametre değerlerini taşımaktadır. Ortam 

Visual Studio 2008 Beta 2, platformda .Net Framework 3.0 olunca, C# 3.0 ile gelen extension 

metodlar(örneğin Select, Min, Max, Average, Where, Sum vb...) ve anahtar kelimelerinde 

doğrudan desteklendiğini görüyoruz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durum açık bir şekilde 
görülmektedir. 
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Örnek senaryomuzda komut satırında, bir veritabanı bağlantısı açmak için gerekli bazı bilgileri 

aldığımızı düşünebiliriz. Örneğin bu bilgiler sunucu adı, veritabanı adı, kullanıcı adı ve şifre olabilir. 

Buna göre komut satırından uygulamaya gönderilebilecek 4 farklı parametre söz konusudur. Bu 
parametre deseninin aşağıdaki gibi olduğunu farz edelim. 

ProgramAdi.exe s:LONDON d:AdventureWorks u:Burak p:1234 

Buna göre Application sınıfının Startup olay metoduna aşağıdaki kodları eklediğimizi düşünelim. 

if (e.Args.Length == 4) 

{ 

    if (e.Args[0][0] == 's') 

        Application.Current.Properties["Sunucu"] = e.Args[0].Substring(2, 

e.Args[0].Length-2); 

    if (e.Args[1][0] == 'd') 

        Application.Current.Properties["Veritabani"] = e.Args[1].Substring(2, e.Args[1].Length-2); 

    if (e.Args[2][0] == 'u') 

        Application.Current.Properties["Kullanici"] = e.Args[2].Substring(2, e.Args[2].Length-2); 

    if (e.Args[3][0] == 'p') 

        Application.Current.Properties["Sifre"] = e.Args[3].Substring(2, e.Args[3].Length-2); 

} 

Burada çok daha farklı algoritmalar düşünülebilir. Temel amaç, komut satırından gelecek 4 

parametreninde elde edilmesi ve bunlardan var olanların uygulama nesnesinin ilgili özelliklerine set 

edilmesidir. Bundan sonraki adımımızda, herhangibir pencerenin StatusBar kontrolünde, buradaki 

bilgilerin içeriğini göstermeye çalışacağız. Söz gelimi Window1 içinde bir StatusBar kontrolünde bu 

bilgiler gösterilebilir. Üzülerek belirtmeliyimki bu StatusBar bileşenide WPF' den önce 

bildiğimiz StatusStrip değil. İtiraf etmek gerekirse, StatusBar içerisine kontrolleri atmak için bir 

süre uğraştım. Sonuçta artık kontrolleri ve içeriklerininde hiyerarşik bir XML yapısında düşünmemiz 

gerektiğini öğrendim. Buna göre StatusBar içerisinde barındırmak istediğimiz her kontrolü 

bir StatusBarItem elementi içerisinde göz önüne almalıyız. Dolayısıyla Window1.xaml içeriğini 
aşağıdaki gibi geliştirmemiz gerekmektedir. 
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<Window x:Class="UsingApplicationObjects.Window1" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Window1" Height="294" 

Width="452" Loaded="Window_Loaded"> 

    <Grid> 

        <Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="16,57,0,0" Name="button1" 

VerticalAlignment="Top" Width="75" Click="button1_Click">Button</Button> 

        <StatusBar Height="23" Name="stbBilgi" VerticalAlignment="Bottom"> 

            <StatusBarItem> 

                <TextBlock Name="txtSunucu" Text="Sunucu:"></TextBlock>  

            </StatusBarItem> 

            <StatusBarItem> 

                <Separator/> 

            </StatusBarItem> 

            <StatusBarItem> 

                <TextBlock Name="txtVeritabani" Text="Veritabanı:"></TextBlock> 

            </StatusBarItem> 

            <StatusBarItem> 

                <Separator/> 

            </StatusBarItem> 

            <StatusBarItem> 

                <TextBlock Name="txtKullanici" Text="Kullanıcı:"></TextBlock> 

            </StatusBarItem> 

            <StatusBarItem> 

                <Separator/> 

            </StatusBarItem> 

        </StatusBar> 

    </Grid> 

</Window> 

Dikkat edilecek olursa, her StatusBarItem içerisinde bir kontrol yer 

almaktadır.TextBlock kontrollerinin Text özelliklerinden yararlanarak gerekli bilgileri 

gösterebiliriz. Seperator kontrolü ise bu haliyle basit olarak diğer StatusBarItem kontrolleri 

içerisindeki bileşenlerin arasında bir ayraç görevi üstlenmektedir. (WPF kontrolleri ile ilişkili olarak 

ilerleyen yazılarımızda detaylı incelemeler yapmayı düşünüyorum.) Window1.xaml.cs dosyasında 
ise Loaded olay metodunu amacımıza yönelik olarak aşağıdaki gibi kodlayabiliriz. 

private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    Urun urn = (Urun)Application.Current.Properties["SonBakilanUrun"]; 

    if (urn != null) 

        Title = urn.Ad.ToString(); 

 

      txtSunucu.Text += Application.Current.Properties["Sunucu"]!=null? 

Application.Current.Properties["Sunucu"].ToString():"Tanımlı Değil"; 

      txtVeritabani.Text += Application.Current.Properties["Veritabani"] != null ? 

Application.Current.Properties["Veritabani"].ToString() : "Tanımlı Değil"; 

      txtKullanici.Text += Application.Current.Properties["Kullanici"] != null ? 

Application.Current.Properties["Kullanici"].ToString() : "Tanımlı Değil"; 

} 

Artık testimizi gerçekleştirebiliriz. Parametreleri test edebilmek için proje özelliklerine(Project 

Properties) gidip Command Line Arguments kısmını aşağıdaki gibi doldurmamız yeterli 
olacaktır. 

http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
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Uygulama test edildiğinde aşağıdakine benzer bir sonuç ile karşılaşırız. 

 

Bu son örneğimizde komut satırında WPF(Windows Presentation Foundation) uygulamasına 

gelen parametreleri nasıl ele alabileceğimizi incelemeye çalıştık. Dilerseniz yeni bir örnekle devam 

edelim. Bu örneğimizde uygulamanın kapatma sürecini kontrol altına almaya çalışacağız. Daha 

öncedende belirttiğimiz gibi, işletim sistemi seviyesinde gelebilecek olan kapatma taleplerini 

uygulama içerisinden geri çevirme şansına sahip olduğumuzu söylemiştik. Bunun 

için Application nesnesinin SessionEnding olay metodunu ele almamız yeterliydi. SessionEnding 

olay metodunda kilit nokta SessionEndingEventArgs isimli parametredir. Bu parametre 

üzerinden erişilen ResonSessionEnding özelliği ResonSessionEnding enum sabiti tipinden bir 

değer alır. Bu enum sabitinin değerleri Logoff veya Shutdown' dır. SessionEndingEventArgs' ın bir 

diğer önemli özelliği ise Cancel üyesidir. Bu özelliğe atanan değere göre sürecin iptal edilmesi bir 

başka deyişle Shutdown veya Logoff' dan vazgeçilmesi sağlanabilir. Şimdi olay metodumuzu 

aşağıdaki gibi tasarladığımızı düşünelim. (Elbette SessionEnding olayının yüklenmesi için 
Application elementi içerisine ilgili niteliği eklemeyi unutmamalıyız.) 

private void Application_SessionEnding(object sender, SessionEndingCancelEventArgs e) 

{ 

    MessageBoxResult cevap=MessageBox.Show("Bilgisayar " + 

e.ReasonSessionEnding.ToString() + " nedeniyle kapatılıyor. İptal etmek ister misiniz?", "Kapatma 

Sorusu", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question); 

    if (cevap == MessageBoxResult.No) 

        e.Cancel = true; 

} 

Buradaki kod parçasında sembolik olarak kullanıcıya soru sorulmaktadır. Eğer kullanıcı hayır 

cevabını verirse işletim sisteminin kapanma süreci iptal edilir. Eğer uzun bir süre cevap verilmesse 

Windows' un standart End Program penceresi karşımıza çıkacaktır. Bu penceredeki progress 
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tamamlandıktan sonra bile No denildiğinde Windows kapatma süreci yine iptal edilecektir. 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde End Program çıktısınında ele alındığı durum gösterilmektedir. 

 

Session_Ending içerisinde daha önceden de bahsedildiği gibi kritik kaynak kaydetme gibi işlemler 

yapılabilir. Bir başka deyişle uygulamanın son durumunu (Application State) korumak adına 
çeşitli tedbirler alınabilir. 

Bir WPF uygulamasının kapatılması ile ilgili olarak ShutdownMode özelliğinin değerlerine 

bakıldığından bahsetmiştik. Bu özelliği doğrudan Application elementi içerisinde belirtebileceğimiz 

gibi kod yardımıylada değiştirebiliriz. Varsayılan hali OnLastWindowsClose olan bu değeri 

aşağıdaki gibi OnExplicitShutdown olarak değiştirdiğimizde, uygulamanın kapatılabilmesi 
için Shutdown metodunun çağırılması gerekmektedir. 

 

Şimdi bunu test edelim. Bu amaçla uygulamaya ikinci bir Window daha dahil edilmiş ve ana 

pencereden Window2 penceresinin açılması sağlanmıştır. Window2 penceresini açma işlemini 
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Window1 üzerindeki bir Button kontrolüne ait Click olay metodu içerisinde aşağıdaki gibi 

gerçekleştirmekteyiz. 

private void btnDigerForm_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    Window2 wnd2 = new Window2(); 

    wnd2.Show(); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Sonradan açılan Window2 kapatıldığında uygulama doğal olarak 

sonlanmaz. Lakin ana pencere kapatıldığında da uygulama sonlanmaz. Bu iki aksiyonu yaptığımızda 

ve arka planda çalışan Process' lere baktığımızda uygulamanın gerçektende sonlandırılmadığını 
görebiliriz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu durum açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Dolayısıyla programdan çıkmak için Shutdown metodunun bilinçli olarak çağırılması 

gerekmektedir. Bunun için Window1 içerisinden başka bir Button yardımıyla aşağıdaki gibi bir 

metod çağrısında bulunduğumuzu düşünebiliriz. Dikkat edilecek olursa o anki uygulama nesnesi 
üzerinden Shutdown metodu çağırılabilmektedir. 

private void btnKapat_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    Application.Current.Shutdown(); 

} 

Artık uygulamamız başarılı bir şekilde kapatılabilir. Daha önceden de belirtildiği gibi, işletim 

sistemine bir çıkış koduda gönderilebilir. Bunun için Shutdown metodunun aşırı yüklenmiş 

versiyonunu kullanmamız ve bir integer değeri parametre olarak vermemiz yeterlidir. 

Yazımızda son olarak kod içerisinden fırlatılan 

istisnaların DispatcherUnhandledException olayında nasıl yorumlanabileceğini inceleyeceğimiz 

bir örnek geliştireceğiz. Bu amaçla uygulama içerisinden bilinçli olarak bir istisna(exception) nesne 

örneği fırlatmamız yeterli olacaktır. Window1 içerisinde bu amaçla iki farklı Button kontrolü 

yerleştirilmiş ve farklı istisna(Exception) nesne örneklerinin fırlatılması sağlanmıştır. 
Window1.xaml.cs içerisindeki yeni kodlar aşağıdaki gibidir. 

private void btnArgumentException_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    throw new ArgumentException(); 

} 

 

private void btnStackOverFlow_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    throw new StackOverflowException(); 

} 

Şimdi uygulamayı test edersek .Net Framework 3.0 çalışma zamanının (Run-time) aşağıdaki 

standart pencereyi çıkarttığını görürüz. Üstelik penceredeki cevabımızdan sonra rapor göndersekte, 
göndermesekte uygulamanın sonlandığını görürüz. 
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İstersek bu pencerenin çıkmasını engelleyebiliriz. Bunun için, kod içerisinden ele 

alınmamış(Unhandled Exceptions) istisnaların ele alınacağını belirtmemiz gerekmektedir. Bu 

amacı gerçekleştirmek için DispatcherUnhandledException olayında yer 

alan DispatcherUnhandledExceptionEventArgs parametresinin Handled özelliğine true değeri

ni atamamız yeterlidir. Ancak bu sadece ele alınmamış istisnalar için geçerlidir. Hatta ele 

alınamayacak cinsten bir istisna olduğunda da bu kontrol yeterli gelmeyebilir. Ne demek 

istediğimizi biraz daha net anlayabilmek için olay metodlarımızda bir değişiklik yapalım 

ve ArgumentException istisnasını yakalayacağımız bir try...catch bloğunu aşağıdaki gibi 
uygulama koduna dahil edelim. 

private void btnArgumentException_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        throw new ArgumentException(); 

    } 

    catch (Exception excp) 

    { 

        MessageBox.Show("Bir istisna oluştu"); 

    } 

} 

Uygulama bu şekilde test edildiğinde ve ArgumentException istisnası 

oluşturulduğunda, try...catch bloklarından dolayı .Net Framework' ün çalışma zamanı istisna 

yönetim mekanizması devreye girerek yukarıda yer alan hata mesaj kutusunu göstermeyecektir. 

Bunun sebebi hatanın uygulama kodu içerisinde kontrollü bir şekilde try...catch blokları ile ele 

alınmış(Handled) olmasıdır. Ancak ele alınmamış istisnalar varsa ve bunlar oluştuğunda loglama 

gibi ek işlemler yapılmak isteniyor ve kurtarılabilirse uygulamanın çalışmasına devam etmesi 

isteniyorsa DispatcherUnhandledException olayı aşağıdaki şekilde olduğu gibi değiştirilebilir. 

private void Application_DispatcherUnhandledException(object sender, 

DispatcherUnhandledExceptionEventArgs e) 

{ 

    // Burada EventLog dışından bir dosyaya yazdırma işlemleride gerçekleştirilebilir. 

    EventLog.WriteEntry("Application", "X Uygulamasında "+DateTime.Now.ToString()+" zamanında 

"+e.Exception.Message+" hatası alınmıştır.", EventLogEntryType.Error); // e parametresi 

üzerinden oluşan istisna referansı Exception özelliği ile yakalanabilir. 
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    e.Handled = true; // Eğer oluşan istisna kurtarılabilecek cinstense, standart hata mesajı 

kutusunun çıkartılmaması ve uygulamanın çalışmaya devam etmesi sağlanmış olur. Bu özelliğin 

varsayılan değeri false dur. 

} 

Bu makalemizde WPF uygulamalarında çekirdek nesnelerden birisi olan Application nesnesini 

incelemeye çalıştık. Makalemizi sonlandırmadan önce sizlere WPF ile ilişkili faydalı olabilecek bir kaç 
kitap tavsiye etmek isterim. 

 

Essential Windows Presentation Foundation 

Addison Wesley yayınlarının Essential serisinde yer alan kitaplar çoğunlukla 

içerikleri bakımından ileri seviye konuları dahi içeririler. Bu nedenle bu kitap tam 

anlamıyla bir başvuru kaynağı olarak düşünülebilir. Zaman zaman okura ağır 

gelebilecek bir içeriğe sahip olsada kitaplığımızda olması gereken bir kitap. 

 

Pro WPF : Windows Presentation Foundation in .Net 3.0 

Şu sıralarda okumakta olduğum bu kitap oldukşa başarılı. Üstelik son çıkan WPF 

kitaplarından birisi.1000 sayfa olması nedeniyle okuması biraz zaman alıyor :) 

Ancak içeriğinde WPF ile ilgili hemen her bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu kitabı ısrarla 

tavsiye ederim. 

 

Professional WPF Programming 

Diğerlerine göre daha az sayfadan(480 sayfa) oluşan bu kitap 

içerisinde Expression Blend ile ilgili bir bölümde yer almakta. Çok kısa sürede 

okunabilecek bir kitap ama bazı yerlerde çok fazla detaya girilmediği için başka 

kaynaklara bakmayı gerektirebiliyor. 

 

Programming WPF 

O'Reilly yayınlarındaki favori yazarım Juval Lowy' ye ait bir kitap olmasada(Onun 

Programming WCF kitabı bir harika) yeni çıkan bir yayın olması ve 863 

sayfalık(kabul edilebilir bir sayfa adedi) içeriğinin bulunması bu kitabın okunması 

için yeterli. Söz gelimi birinci bölümünü okuduğunuzda, WPF in temel yapısının 

öğrenmiş ve en büyük elementlerini kavramış oluyorsunuz. 

Application nesnesi ile ilgili olarak değinmediğimiz pek çok nokta var. Söz gelimi bu nesneden 

yararlanarak uygulamadaki tüm pencere yada formları elde edebiliriz. Application' dan türetilen 

App sınıfı içerisine, tüm uyguladaki nesnelerin erişebileceği üyeler(Metodlar veya Özellikler) 

koyabiliriz vb. Bu tip konuların ve dahasının araştırılmasını siz değerli okurlarıma bırakıyorum. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

http://www.amazon.com/Essential-Presentation-Foundation-Microsoft-Development/dp/0321374479/ref=pd_bbs_sr_3/103-1238478-4859812?ie=UTF8&s=books&qid=1188466213&sr=8-3
http://www.amazon.com/Pro-WPF-Windows-Presentation-Foundation/dp/1590597826/ref=pd_bbs_sr_2/103-1238478-4859812?ie=UTF8&s=books&qid=1188466213&sr=8-2
http://www.amazon.com/Professional-WPF-Programming-Development-Presentation/dp/0470041803/ref=pd_bbs_sr_4/103-1238478-4859812?ie=UTF8&s=books&qid=1188466213&sr=8-4
http://www.amazon.com/Programming-WPF-Chris-Sells/dp/0596510373/ref=pd_bbs_sr_6/103-1238478-4859812?ie=UTF8&s=books&qid=1188466213&sr=8-6
http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingApplicationObjects.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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WCF - Client Callback (İstemci Taraflı Geri 

Bildirim) ( 23.08.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Servis yönelimi mimari (Service Oriented Architecture) üzerine geliştirilen sistemler 

istemci/sunucu(client/server) tabanlı bir iletişimi olanaklı kılarlar. Bu sistemlerde süreçler 

çoğunlukla istemciden sunucuya doğru yapılan operasyon talepleri(Request) ve servis tarafından 

istemciye geri dönen cevaplardan(Response) ibarettir. Oysaki bazı SOA vakkalarında rollerin tam 

tersine çevrilmesi gerekebilir. Bir başka deyişle servislerin yeri geldiğinde bir istemci gibi hareket 

etmesi istenebilir. Söz gelimi bir stok sisteminde yer alan bir servis parçasında, istemcilerin stok 

üzerinde servis yardımıyla yapacağı hareketleri göz önüne alalım. Bu stok hareketleri istemciden 

gelecek olan operasyon çağrıları sonucu servis tarafında ele alınıyor olsunlar. Buna göre, servise 

bağlı diğer istemcilerinde durumdan haberdar olması istenebilir. Bu bir uyarı sistemi olarakda göz 

önüne alınabilir. Böyle bir sistemde öncelikli olarak servis tarafındaki uygulamanın istemci tarafında 

yer alan belirli operasyonları çağırabiliyor olması gerekmektedir. Diğer taraftan, servis uygulaması 

kendisine bağlı istemcilerin hepsinde bir yayınlama yapmak istiyorsa, olay(event) yönelimli bir 

model geliştirilmesi söz konusu olmalıdır. Bu makalemizde Windows Communication 

Foundation sisteminde istemci taraflı geri bildirimlerin (Client Callback) nasıl yapılabileceğini çok 
basit olarak incelemeye çalışacağız. 

 

WCF (Windows Communication Foundation), standart istemci sunucu modeli dışında 

rollerin tersine dönebileceği iki modeli daha destekler. Bunlar peer-to-peer modeli 

veclient callback modelidir. Peer-to-peer modeline göre tüm istemciler aktif ve bağımsız 

olarak birer servistir ve birbirleriyle mesajlaşabilir. Client Callback modelinde ise servisler, 

istemci tarafında metod çağrıları gerçekleştirebilecek durumdadır. 

İlk hedef, servis uygulamasının istemci tarafındaki bir metodu çağırabilmesini sağlamak olmalıdır. 

WCF tarafından bakıldığında, bağlayıcı tiplerin(binding types)tamamının geri bildirim işlemlerini 

desteklemediği görülür. Bunun sebebi kullanılan protokoldür. TCP ve IPC gibi protokoller istemci 

geri bildirim işlemlerinde doğaları gereği doğrudan destek vermektedir. Bu 

sebepten NetTcpBinding yada NetNamedPipeBinding gibi bağlayıcı tipler istemci geri bildirim 

işlemlerini doğal olarak desteklemektedirler. Ancak HTTPprotokolü 

bağlantısız(connectless) olarak çalışan bir model olduğundan geri bildirimi(Callback) doğrudan 

desteklemez. Bu nedenle BasicHttpBinding veya WsHttpBinding gibi bağlayıcı tipleri ile Client 

Callback modeli geliştirilemez. Ancak HTTP protokolününde bu sistemi çift yönlü kanallar açarak 

gerçekleştirmek mümkündür. Tahmin edileceği gibi bu kanallardan birisi servisden istemciye doğru, 

diğeri ise ters yönde istemciden servise doğru olmalıdır. Bunu, tek yönlü iki HTTP kanalı olarakta 

düşünebiliriz. WCF içerisinde yer alan bağlayıcı tiplerinde WsDualHttpBinding tam olarak bu amaçla 

tasarlanmıştır. Bu nedenle WsDualHttpBinding bağlayıcı tipini kullanarak, HTTP protokolünü baz 
alacak şekilde Client Callback destekli uygulamalar geliştirilebilir. 

İlk olarak bir servisin istemci tarafındaki bir operasyonu nasıl çağırabileceğini örnek bir uygulama 

üzerinden incelemeye çalışalım. Başlamadan önce servis tarafında ve istemci tarafında yapmamız 

gerekenlerin neler olduğunu vurgulamakta yarar var. Servis tarafında geri bildirim için bir 

arayüz(Interface) tanımlanmalıdır. Bu arayüz istemci tarafında, herhangibir 

sınıfa(Class) uygulanmalıdır. İstemciler, kullanmak istedikleri servise ait bir örnek 

oluşturduklarında, servis tarafına bir referans verilmelidir. Bu referansı kullanarak servisler, 

istemciler üzerindeki metodları tetikleyebilirler. Dolayısıyla istemci tarafında geri bildirim tipinin 

uyguladığı bir arayüzün var olması ve bunun servis tarafında tanımlanmış olması gerekir. Bu 

cümleler biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu durum daha kısa bir şekilde; istemcideki bir nesne 

referansının servis tarafından elde edilebilmesi ve onun sayesinde istemci üzerinde, söz konusu 

arayüzü uygulayan bir sınıfın metodunun servis tarafından çağırılabilmesi şeklinde de ifade 
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edilebilir. Öncelikle servis sözleşmesini(Service Contract), geri bildirim sözleşmesini(Callback 

Contract) ve iş yapan servis tipini barındıracak WCF Class Library projesini geliştirerek 

örneğimize başlayalım. WCF sınıf kütüphanemizdeki tiplerin sınıf çizelgesindeki durumu ve kodları 
aşağıdaki gibidir. 

 

IGeriBildirimSozlesmesi isimli arayüz(interface) geri bildirim sözleşmesinin(Callback 

Contract) tanımını yapmaktadır. Bu tanıma göre, servisin istemciler üzerinden tetikleyebileceği 

metod, int tipinden parametre alan ve geriye değer döndürmeyen bir şekilde tanımlanmıştır. Geri 
bildirim sözleşmesinin içeriği ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace UrunServisi 

{ 

    // Callback Contract tanımlanırken, ServiceContract niteliği kullanılmaz.  

    public interface IGeriBildirimSozlesmesi 

    { 

        // Servisin istemciden çağıracağı geri bildirim metodundan geriye cevap beklenmesine gerek 

olmadığından IsOneWay özelliğine true değeri atanmıştır. 

        [OperationContract(IsOneWay = true)] 

        void OnStokMiktariDegisti(int degistirilenUrunId); 

    } 

} 

Tanımlanan bu sözleşmede dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan 

biriside ServiceContract niteliğinin uygulanmamış olmasıdır. Bir geri bildirim 

sözleşmesinde,OperationContract niteliği ile, servisin istemciler üzerinden çağırabileceği 
operasyonların bildirilmesi yeterlidir. 
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Servis sözleşmesi IUrunYoneticiSozlesmesi isimli arayüz(interface) ile tanımlanmaktadır. Bu 

arayüzün kodları ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace UrunServisi 

{ 

    // Servis sözleşmesinde, Callback sözleşmesini bildirmek için CallbackContract özelliği kullanılır. 

    [ServiceContract(CallbackContract=typeof(IGeriBildirimSozlesmesi))] 

    public interface IUrunYoneticiSozlesmesi 

    { 

        [OperationContract()] 

        void StokMiktariniArttir(int gelenMiktar, int urunNo); 

    } 

} 

  

Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta, ServiceContract niteliğinde CallbackContract tanımlamasının yapılmış olmasıdır. Bu 

sayede, söz konusu arayüzü uygulayan servis sınıfının, geri bildirim işlemleri sırasında hangi arayüz 

ile taşınan referansları ele alacağı açık bir şekilde bildirilmiş 

olunur. CallbackContract özelliği, type tipinden bir değer aldığı için typeof operatörüne 

başvurulmuştur ve geri bildirim sözleşmesi olan IGeriBildirimSozlesmesi parametre olarak 

verilmiştir. Servis sözleşmesini uygulayan sınıfa ait kodlar ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Data; 

using System.ServiceModel; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace UrunServisi 

{ 

    public class UrunYonetici:IUrunYoneticiSozlesmesi 

    { 

        #region IUrunYoneticiSozlesmesi Members 

 

        public void StokMiktariniArttir(int gelenMiktar,int urunNo) 

        { 

            string sorgu = "Update Products Set UnitsInStock=UnitsInStock+@GelenMiktar Where 

ProductID=@PrdId"; 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=Northwind;integrated security=SSPI")) 

            { 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@GelenMiktar", gelenMiktar); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@PrdId", urunNo); 

                conn.Open(); 

                int guncellenen=Convert.ToInt32(cmd.ExecuteNonQuery()); 

                if (guncellenen > 0) 

                { 

                         IGeriBildirimSozlesmesi geriBildirim = 

OperationContext.Current.GetCallbackChannel<IGeriBildirimSozlesmesi>(); 

                    if (((ICommunicationObject)geriBildirim).State == 
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CommunicationState.Opened) 

                    { 

                        geriBildirim.OnStokMiktariDegisti(urunNo); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

     

        #endregion 

    } 

} 

UrunYonetici isimli sınıf içerisinde StokMiktariniArttir isimli bir metod yer almaktadır. Bu metod 

sembolik olarak, gelen ürün numarasına göre Northwind veritabanındaki Productstablosunda yer 

alan UnitsInStock alanının değerini gelenMiktar parametresinin değeri kadar arttırmaktadır. İşte 

burada servisin, istemci tarafında stok miktarının arttırıldığına dair bir geri bildirimde bulunması 

sağlanmaktadır. Bunun için, istemcinin servis tarafında gönderdiği içerik 

örneğinin (InstanceContext) ele alınması gerekmektedir. İstemciler, servise talepte 

bulunduklarında WCF çalışma ortamı(WCF Runtime), o anki kapsama ait içerik örneğinin 

referansınıda mesaj ile birlikte gönderecektir. 

OperationContext sınıfının Current özelliği üzerinden çağırılan GetCallbackChannel generic 

metodu ile, IGeriBildirimSozlesmesi tarafından taşınabilecek bir istemci referansı elde edilir. İşte bu 

referans, istemci tarafında geri bildirim sözleşmesini uyarlayan sınıfa aittir. Arayüzlerin 

polimorfik(Polymorphic) yapısı nedeni ile, OnStokMiktariDegisti metoduna yapılacak olan çağrı, 

aslında istemci tarafındaki metoda yapılmaktadır. Özetle servis, istemci tarafındaki bir geri bildirim 

metodunu tetiklemektedir. İstemci uygulama, servis ile olan bağlantısını herhangibir anda kesebilir. 

Özellikle OneWay olarak işaretlenmiş bir callback operasyonunda bu sorun oluşturur. Bu nedenle, 

geri bildirim kanalının açık olduğundan emin olup geri bildirim metodunu çağırmak 

amacıyla, ICommunicationObject arayüzüne dönüştürme(cast) işlemi yapılarak State özelliğinin 

değerine bakılmaktadır. State özelliği, CommunicationState enum sabiti tipinden bir değer 

almaktadır ve örnekte Opened olması halinde geri bildirim çağrısının yapılması sağlanmaktadır. 

Artık servis sözleşmesini yayınlayacak Host uygulamanın yazılmasına geçilebilir. Host uygulama, 

basit bir Windows uygulaması olarak tasarlanabilir. Bu uygulamanın ekran görüntüsü basit olarak 
aşağıdaki gibidir. 

 

Şekildende tahmin edileceği üzere, program kullanıcısı servisi açma ve kapatma işlemlerini manuel 
olarak yapmaktadır. Sunucu uygulamanın kodları aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
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using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.ServiceModel; 

using UrunServisi; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        ServiceHost host;  

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            btnServisiKapat.Enabled = false;  

        } 

 

        private void ServisiHazirla() 

        { 

            host = new ServiceHost(typeof(UrunYonetici)); 

            host.Opening += delegate(object sender, EventArgs e) 

                                { 

                                    lblServisDurumu.Text = "Servis Açılıyor..."; 

                                }; 

     

            host.Opened += delegate(object sender, EventArgs e) 

                                { 

                                    lblServisDurumu.Text = "Servis Açıldı"; 

                                    btnServisiAc.Enabled = false; 

                                    btnServisiKapat.Enabled = true; 

                                }; 

            host.Closing += delegate(object sender, EventArgs e) 

                                { 

                                    lblServisDurumu.Text = "Servis Kapatılıyor..."; 

                                }; 

            host.Closed += delegate(object sender, EventArgs e) 

                                { 

                                    lblServisDurumu.Text = "Servis Kapatıldı."; 

                                    btnServisiAc.Enabled = true; 

                                    btnServisiKapat.Enabled = false; 

                                }; 

        }  

 

        private void btnServisiAc_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ServisiHazirla(); 

            host.Open();  

        } 

 

        private void btnServisiKapat_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            host.Close();  

        } 

    } 

} 
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Servis uygulamasında, ServisHost örneklemesi yapılmakta ve servisin durumunu daha kolay 

izleyebilmek açısından gerekli olaylar generic metodlar yardımıyla yüklenmektedir. Böylece 

program kullanıcıları, servisin açılması ve kapanması durumunu kolay bir şekilde izleyebilecektir. 

Her zamanki gibi sunucu uygulama, WCF altyapısı için gerekliSystem.ServiceModel.dll ile servis 

sözleşmesini içeren UrunServisi.dll isimli sınıf kütüphanesini(WCF Class Library) referans 

etmektedir. Bunlara ek olarak sunucu uygulamanın WCF için gerekli konfigurasyon bilgileri ise 
aşağıdaki gibi app.config dosyasında yer almaktadır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="UrunServisi.UrunYonetici"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9001/UrunServisi.svc" binding="netTc

pBinding" name="UrunServisiEndPoint" contract="UrunServisi.IUrunYoneticiSozlesmesi" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Bu örnekte NetTcpBinding bağlayıcı tipi kullanılmaktadır. İstemci tarafını yazmadan önce, gerekli 

proxy sınıfının üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada svcutil.exe aracından aşağıdaki gibi 
yararlanılabilir. 

 

Servis tarafında geri bildirim sözleşmesi var olduğundan, üretilen proxy sınıfı diğer üretimlere göre 

biraz daha farklıdır. Bu farkı görmek için proxy sınıfı ve beraberinde üretilen tiplerin sınıf 
diagramına(class diagram) bakmak yeterlidir. 
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Herşeyden önce, istemci uygulamada, servis tarafından çağırılabilecek bir geri bildirim opreasyonun 

söz konusu olabilmesi için, proxy sınıfının generic DuplexClientBase özet sınıfından(abstract 

class) türemiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan svcutil.exe bu işlemi otomatik olarak 

yapmaktadır. Örnekte dikkat edilirse, geri bildirim sözleşmesi tipi, DuplexClientBase sınıfının 

generic parametresi olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında, proxy sınıfının aşırı 

yüklemiş(overload) yapıcı metodlarının(constructor) tamamında ilk 

parametreler InstanceContext sınıfı tipindendir. Bu son derece doğaldır. Nitekim, servisin istemci 

üzerindeki bir operasyonu çağırabilmesi için, istemcinin kendisine verdiği içerik referansını 

kullanması gerekmektedir. Bu nedenle yapıcı metodun ilk parametresi bu referansı istemciden 
servis tarafına göndermek için kullanılır. 

Şimdi gelelim istemci geri bildirim sözleşmesini uyarlayan sınıfa. Bu sınıf geliştirici tarafından 
yazılmalıdır. Örnekte bu amaçla Uygulayici isimli bir sınıf kullanılmıştır. 

 

Uygulayici isimli sınıfın en büyük özelliği IUrunYoneticiSozlesmesiCallback isimli 

arayüzü(interface) uyguluyor olmasıdır. Burada, arayüz adının sonundaki Callback kelimesi 

dikkat çekicidir. Svcutil.exe aracı bunu otomatik olarak eklemektedir. Bunun dışında Uygulayici 

sınıfı, IDisposable arayüzünüde uygulamaktadır ki burada amaç proxy örneğinin yok edilmesi 

sırasında servis ile olan bağlantıyı kapatmaya zorlamaktır. Uygulamaci sınıfına ait kodlar aşağıdaki 
gibidir. 



www.bsenyurt.com Page 923 
 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    /* Servisin, istemci tarafında bir geri bildirim operasyonu çağrısı yapabilmesi için geri bildirim 

sözleşmesini uygulayan bir sınıfın yazılması gerekir. */ 

    public class Uygulayici:IUrunYoneticiSozlesmesiCallback,IDisposable 

    { 

        private UrunYoneticiSozlesmesiClient proxy=null; 

 

        public Uygulayici() 

        {            

            proxy = new UrunYoneticiSozlesmesiClient(new InstanceContext(this), 

"DefaultBinding_IUrunYoneticiSozlesmesi_IUrunYoneticiSozlesmesi");  

        } 

 

        public void StokMiktariniArttiralim(int artisMiktari,int urunNumarasi) 

        { 

            proxy.StokMiktariniArttir(artisMiktari, urunNumarasi); 

            Console.WriteLine("{0} numaralı ürünün stok miktarında {1} adet artış 

yapıldı",urunNumarasi,artisMiktari);  

        } 

        #region IUrunYoneticiSozlesmesiCallback Members 

 

        public void OnStokMiktariDegisti(int degisenUrunId) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} numaralı ürünün stok miktarında değişiklik 

oldu.",degisenUrunId.ToString()); 

        } 

 

        public void Cikart() 

        { 

             proxy.AboneligiKaldir(); /* Abonelik çıkartma işlemi yapılmadığ takdirde istemci uygulama 

istisna mesajları alabilir. Bunun için istemcide açılan bir abonelik var ise bunun bilinçli olarak 

kapatılmasındada yarar vardır. Cikart metodu buna destek vermesi amacıyla geliştirilmiştir. */ 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region IDisposable Members 

     

        public void Dispose() 

        { 

            proxy.Close(); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Sınıfın yapıcı metodu içerisinde proxy sınıfına ait bir nesne örneklenmektedir. Servisin kendisine 

bağlı istemci üzerinde bir geri bildirim fonksiyonu çağırabilmesi için geri bildirim arayüzünü 

uygulayan tipe ait referansın, proxy oluşturulurken servise bildirilmesi gerekir. Bunun için proxy 

sınıfına ait yapıcıların ilk parametreleri daima InstanceContexttipinden bir referans alır. Servis 

tarafında bu içerik örneğinden(InstanceContext) yararlanılarak metod çağrısı yapıldığında, WCF 
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çalışma zamanı bu sınıf içerisindeki ilgili metodu çağıracaktır ki bu örnekte söz konusu 

metod OnStokMiktariDegisti dır. Sınıf aynı zamanda Dispose metodu içerisinde proxy sınıfının 

Close metodunuda çağırmaktadır. Bunun sebebi şudur; İstemci servis tarafının callback çağrısını 

beklemeden proxy' yi kapatırsa servis tarafında hatalar oluşabilir. Bu nedenle Dispose metodu 

içerisinden Close metodu çağırılır. Artık istemci tarafında Console uygulamasına 
ait Main metodunun içeriğini aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("İşlemlere başlamak için tıklayın"); 

            Console.ReadLine(); 

 

            Uygulayici uyg = new Uygulayici(); 

            uyg.StokMiktariniArttiralim(10, 1); 

 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Artık testlere başlanabilir. Önce sunucu uygulamanın çalıştırılması ve servisin açılması 

gerekmektedir. Ardından istemci uygulama çalıştırılarak devam edilirse aşağıdakine benzer ekran 

görüntüleri ile karşılaşılır. 

 

Burada görüldüğü gibi, istemci tarafında servis üzerindeki StokMiktariniArttir metodu çağırldıktan 

sonra, serviste istemci tarafındaki OnStokMiktariDegisti metodunu çalıştırmıştır. 

Buraya kadar geliştirilen örnek sadece servis tarafından istemcideki bir metodun client callback 

modeli ile nasıl çalıştırabileceğidir. Oysaki gerçek hayat senaryolarında, bir istemcinin aksiyonu 
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sonrası diğer tüm istemcilerinde servis tarafından haberdar edilmesi istenebilir. Bu durumda 

servisin kendisine bağlı olan istemcileri bilmesi, bunların referanslarını tutması gerekmektedir. 

Ayrıca istemciler diğer istemcilerin aksiyonlarından servis yoluyla haberdar edilip 

edilmeyeceklerinide belirleyebilmelidirler. Kısacası, istemcinin kendisini servis tarafına istediği 

zaman abone edebilmesi(Subscribe) ve istediği zamanda abonelikten 
çıkartabilmesi(Unsubscribe) gerekmektedir. Aşağıdaki şekiller ile durum daha net anlaşılabilir. 

İlk olarak istemcilere ait örneklerin servis tarafına bildirilmesi bir başka deyişle abone edilmesi söz 
konusudur. 

 

İstemciler servis üzerinde operayon çağrıları gerçekleştirirler. Bu çağrılardan haberdar olmak 

isteyenler servise abone olurken istemeyenler abonelikten çıkarlar veya hiç abone olmazlar. Servis 

ise kendisine abone olanlar üzerinden geri bildirim metodlarını çağırabilir ve böylece bilgilendirme 

yapabilir. Örneğin aşağıdaki senaryoya göre, daha önce abone olmuş olan İstemci A abonelikten 

çıktıktan sonra, istemci D' nin yapacağı Stok Miktarı Değiştirme işleminden, İstemci B, İstemci C ve 

İstemci D' nin kendisi haberdar olabilir. 
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Şimdi bu işlemi adım adım yapmaya çalışalım. İlk olarak servis sözleşmesine, istemcilerin abone 

olabilmek ve abonelikten çıkabilmek için çağırabilecekleri iki metod tanımı eklenmesi 

gerekmektedir. Bunun için IUrunYoneticiSozlesmesi arayüzüne(interface) aşağıdaki eklemelerin 
yapılması yeterlidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace UrunServisi 

{ 

    [ServiceContract(CallbackContract=typeof(IGeriBildirimSozlesmesi))] 

    public interface IUrunYoneticiSozlesmesi 

    { 

        [OperationContract()] 

        void StokMiktariniArttir(int gelenMiktar, int urunNo); 

 

        [OperationContract()] 

        void AboneOl(); 

     

        [OperationContract()] 

        void AboneligiKaldir(); 

    } 

} 

Bu değişiklikler nedeniyle, servis sözleşmesini uygulayan UrunYonetici sınıfı içerisindede AboneOl 

ve AboneligiKaldir metodlarının yazılması gerekmektedir. İstemcilerin geri bildirim referanslarının 

servis tarafında saklanabilmesi için generic bir liste koleksiyonu(List<T>) kullanılabilir. AboneOl 

metodu ile bu koleksiyona istemcinin geri bildirim referansı eklenirken, AboneligiKaldir metodu 

ilede istemciden gelen geri bildirim referansının ilgili koleksiyondan kaldırılması sağlanır. 

İstemcilere yayınlama yapacak olan ayrı bir metod ise, istenildiğinde servis tarafından koleksiyonda 

tutulan tüm istemci geri bildirim referanslarına ait metodların çağırılması görevini üstlenir. Bu 
bilgiler ışığında UrunYonetici sınıfının aşağıdaki gibi dizayn edilmesi yeterlidir. 

using System; 

using System.Data; 

using System.ServiceModel; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace UrunServisi 

{ 

    public class UrunYonetici:IUrunYoneticiSozlesmesi 

    { 

        // İstemcilerin geri bildirim referanslarını tutacak olan List<T> koleksiyonu. 

        private static List<IGeriBildirimSozlesmesi> geriBildirimAboneleri = new 

List<IGeriBildirimSozlesmesi>(); 

 

        #region IUrunYoneticiSozlesmesi Members 

 

        // İstemcilerin servis tarafındaki geri bildirim listesine abone olmasını sağlayan metod. 

        public void AboneOl() 

        { 

            // Servise o anda bağlı olan istemcideki IGeriBildirimSozlesmesi arayüzünü uygulamış sınıf 

referansı alınır. 

            IGeriBildirimSozlesmesi geriBildirim = 
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OperationContext.Current.GetCallbackChannel<IGeriBildirimSozlesmesi>(); 

            // Eğer List<> kolekisyonunda gelen istemci geri bildirim referansı yoksa eklenir. 

            if (!geriBildirimAboneleri.Contains(geriBildirim)) 

                 geriBildirimAboneleri.Add(geriBildirim); 

        } 

 

        // İstemcilerin, servis tarafındaki geri bildirim abonleri listesinden çıkartılmasını sağlayan 

metod. 

        public void AboneligiKaldir() 

        { 

            IGeriBildirimSozlesmesi geriBildirim = 

OperationContext.Current.GetCallbackChannel<IGeriBildirimSozlesmesi>(); 

            // İstemci geri bildirim referansı, List<> koleksiyonundan çıkartılır. 

            geriBildirimAboneleri.Remove(geriBildirim); 

        } 

 

        private void AboneleriBilgilendir(int urunNumarasi) 

        { 

            /* List<> koleksiyonundaki tüm geri bildirim referansları dolaşılır ve sahibi olan istemci 

uygulama halen daha çalışıyorsa (ki bu durum State ile tespit edilmektedir), istemci üzerindeki geri 

bildirim operasyonu çağırılır. */ 

            foreach (IGeriBildirimSozlesmesi geriBildirim in geriBildirimAboneleri) 

            { 

                if (((ICommunicationObject)geriBildirim).State == 

CommunicationState.Opened) 

                    geriBildirim.OnStokMiktariDegisti(urunNumarasi); 

                else // Eğer istemci canlı değilse, servis tarafındaki List<> koleksiyonundan da çıkartılır. 

                    geriBildirimAboneleri.Remove(geriBildirim); 

            } 

        } 

 

        public void StokMiktariniArttir(int gelenMiktar,int urunNo) 

        { 

            string sorgu = "Update Products Set UnitsInStock=UnitsInStock+@GelenMiktar Where 

ProductID=@PrdId"; 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=Northwind;integrated security=SSPI")) 

            { 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@GelenMiktar", gelenMiktar); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@PrdId", urunNo); 

                conn.Open(); 

                int guncellenen=Convert.ToInt32(cmd.ExecuteNonQuery()); 

                if (guncellenen > 0) 

                { 

                    AboneleriBilgilendir(urunNo);                   

                } 

            } 

        } 

             

        #endregion 

    } 

} 
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Servis tarafındaki bu değişikliklerin ardından, istemci için gerekli proxy sınıfının svcutil.exe aracı 

yardımıyla yeniden üretilmesi gerekmektedir. Bu üretim işlemi sonrasında istemci tarafına atanan 
tiplerin son hali aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olacaktır. 

 

İstemci tarafında geri bildirim sözleşmesini uygulayan Uygulayici isimli sınıfın yapıcı metodu 
içerisinde AboneOl metodu çalıştırılmaktadır. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    public class Uygulayici:IUrunYoneticiSozlesmesiCallback,IDisposable 

    { 

        private UrunYoneticiSozlesmesiClient proxy=null; 

 

        public Uygulayici() 

        { 

            proxy = new UrunYoneticiSozlesmesiClient(new InstanceContext(this), 

"DefaultBinding_IUrunYoneticiSozlesmesi_IUrunYoneticiSozlesmesi"); 

            proxy.AboneOl(); 

        } 

        // Diğer kod satırlar 

    } 

} 

Main metodu içerisinde ise aşağıdaki test kodları yazılabilir. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    try 

    { 

        Console.WriteLine("İşlemlere başlamak için tıklayın"); 
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        Console.ReadLine(); 

 

        Uygulayici uyg = new Uygulayici(); 

        Console.WriteLine("Abonelik başlatıldı.Devam etmek için bir tuşa basın"); 

        Console.ReadLine(); 

        uyg.StokMiktariniArttiralim(10, 1); 

          uyg.Cikart(); 

    } 

    catch (Exception exp) 

    { 

        Console.WriteLine(exp.Message); 

    } 

    Console.ReadLine(); 

} 

Uygulamayı bu haliyle test etmeye başlayabiliriz. Servis uygulaması çalıştırıldıktan sonra, bir 

kaçtane istemcinin çalıştırılması ve bunlardan herhangibirinde ürün stok miktarının değiştirilmesi 

işleminin yapılması yeterlidir. Yapılan testlerde, bir istemcinin urun stok miktarında yaptığı 

değişiklik sonrası, diğer istemcilerinde ilgili değişiklikten haberdar edildiği görülmektedir. Aşağıdaki 

ekran görüntüsünde bu testin sonuçları yer almaktadır. 
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Geliştirilen örnek TCP protokolünü kullanan netTcpBinding bağlayıcı tipine ele almaktadır. Oysaki 

HTTP protokolünde varsayılan olaran client callbak desteği olmadığından yazımızın başında 

bahsetmiştik. Client Callback desteği için çift yönlü HTTP kanallarına ihtiyaç vardır. Bir başka 

deyişle tek yönlü iki adet kanal HTTP protokolü üzerinden kullanılarak istenen sistem kurulabilir. 

WCF içerisinde bu desteği WsDualHttpBinding tipi karşılamaktadır. Yazılan örneği, HTTP destekli 

hale getirmek için servis ve istemci tarafında yapılması gerekenler vardır. Servis tarafından çift 

kanallı HTTP desteğini vermesi için WsDualHttpBinding tipini kullanan yeni bir endPoint bildirimi 

yapılmalıdır. Bu amaçla servis uygulamasındaki App.Config dosyasına aşağıdaki bildirim ile yeni 
endPoint ilave edilir. 

<endpoint address="http://localhost:4500/UrunServisi/UrunServisi.svc" binding="wsDua

lHttpBinding" name="UrunServisWsEndPoint" contract="UrunServisi.IUrunYoneticiSozlesmesi" /> 
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İstemci tarafındaki konfigurasyon dosyasında da WsDualHttpBinding tipini kullanan bir endPoint 

bildirimi yapılmalıdır. 

<endpoint address="http://localhost:4500/UrunServisi/UrunServisi.svc" 

binding="wsDualHttpBinding" contract="IUrunYoneticiSozlesmesi" 

name="WsDualHttpBinding_IUrunYoneticiSozlesmesi" /> 

Son olarak istemci tarafında yer alan Uygulayici isimli sınıftada bazı önemli değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Özellikle proxy sınıfına ait nesneyi örneklediğimiz yerde yapılması gereken 
değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

public Uygulayici() 

{ 

    //proxy = new UrunYoneticiSozlesmesiClient(new InstanceContext(this), 

"DefaultBinding_IUrunYoneticiSozlesmesi_IUrunYoneticiSozlesmesi"); 

    proxy = new UrunYoneticiSozlesmesiClient(new InstanceContext(this), 

"WsDualHttpBinding_IUrunYoneticiSozlesmesi"); 

    WSDualHttpBinding baglayici = (WSDualHttpBinding)proxy.Endpoint.Binding; 

    baglayici.ClientBaseAddress = new Uri("http://localhost:4500/UrunServisi/" + 

Guid.NewGuid().ToString()); 

    proxy.AboneOl(); 

} 

İstemciler WsDualHttpBinding bağlayıcı tipini kullandıklarında, iki adet tek yönlü HTTP kanalı 

açarlar. WCF çalışma zamanı, servis tarafından gelen talepleri varsayılan olarak80 numaralı port 

üzerinden dinleyecektir. Oysaki 80 numaralı portu IIS(Internet Information 

Services) kullanıyor olabilir. Bu durumda istemci uygulama çalışma zamanında hata mesajı 

verecektir. Nitekim 80 numaralı port başka bir uygulama tarafından kullanılmaktadır. Bunun önüne 

geçmek için, bağlayıcı tipin üzerinden ClientBaseAddressözelliğine geçici bir adres değeri ataması 

yapılır. Aynı makine üzerinde birden fazla istemci uygulaması çalıştırılabileceğinden, adreslerin 

benzersizliğinide garanti altına almak adına örnekte Guid tipinden yararlanılmıştır. Örnek bu son 

haliyle test edilirse, yine servisin abonelere geri bildirimde bulunabildiği görülecektir. Üstelik bu kez 

durum HTTP üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla sistem internet üzerinden kullanılabilir 
halede gelmiştir. 

Elbette bu senaryoda dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Söz gelimi, istemcilerin 

aboneliklerini kaldırmadıkları durumlar göz önüne alınabilir. Örneğin 3 farklı istemci servise abone 

olsun. Bunlardan birisi aboneliğini kaldırmadan uygulamayı kapatmış olabilir. Oysaki servis 

tarafında yer alan abone koleksiyonunda 3 adet istemci kayıtlıdır. Dolayısıyla diğer istemcilerden 

birisinin yaptığı çağrı sonrasında, servis tarafındaki aboneleri bilgilendirici metod halen daha var 

olmayan istemci abone koleksiyonundan çıkartılmadığı için istemci tarafında istisna alınmasına 

neden olabilir. Bunun önüne geçmek için State kontrolü yapılsada, yapılan testlerde bazı 

durumlarda istemcideki proxy ile servis arasındaki bağlantının tam olarak kapanmaması halinde bu 

tarz bir durum olduğu ortaya çıkmıştır. O halde istemci tarafında yer alan aboneliği kaldırma 

işleminin rolü son derece önemlidir. 

Bu makalemizde, WCF uygulamalarında servislerin istemciler üzerinde nasıl metod 

çağırabileceğini Client Callback tekniği ile incelemeye çalıştık. Bu çağırım işlemini abone bazlı hale 

getirerek, herhangibir istemcinin bir olay gerçekleştirmesi sonrası servisin diğer istemcileride 

uyarabilmesini sağladık. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ClientCallback.zip
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Asp.Net Temelleri : Derinlemesine 

Download/Upload İşlemleri ( 15.08.2007 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Tatile çıkan herkes, iyi ve dinlendirici geçen günlerin ardından tekrar hayatın akışına kapıldığında 

kısa süreliğinede olsa adaptasyon problemi yaşar. Tatildeyken hatırlayacağınız gibi hafif ve 

dinlendirici bir Asp.Net konusu ile ilgilenmeye çalışmıştık. Tatil dönüşündeki adaptasyon sürecinde 

de benzer nitelikte bir konuyu incelemenin uygun olacağı kanısındayım. Bu yazımızda Asp.Net 

uygulamalarında sıklıkla başvurduğumuz temel dosya giriş/çıkış (Input/Output -

IO) işlemlerinden yararlanarak Downloadve Upload işlemlerinin nasıl yapılabileceğini ele almaya 
çalışacağız. 

Özellikle web tabanlı içerik yönetim sistemlerinde (Content Management System), kullanıcıların 

sunucu üzerinde dökümanlar ile etkin bir şekilde çalışabilmeleri sağlanmaktadır. Bu sistemlerde 

genel olarak kullanıcı kimliği veya rolüne göre istemci bilgisayarlara indirilebilen(Download). 

Hatta çoğu içerik yönetim sisteminde, istemciler herkesin okuyabileceği yada belirli kişilerin 

görebileceği şekilde sunucuya döküman aktarma (Upload) işlemleride yapabilirler. Söz gelimi bir 

yazılım şirketinin içerik yönetim sistemi göz önüne alındığında, yazılım departmanındaki 

geliştiricilerin hazırladıkları teknik dökümantasyonları Upload veya Download edebilecekleri bir 
ortam hazırlanabilir. 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, web tabanlı olarak yapılan bu işlemler için şirketler büyük ölçekli 

sistemler tasarlayıp geliştirmiştir. Fakat temel ilke ve yaklaşımlar benzerdir. Dosya indirme veya 

gönderme işlemleri, web tabanlı bir sistem göz önüne alındığında HTTP kurallarına bağlıdır. 

Dolayısıyla bu kuralların sadece uygulanma ve ele alınma biçimleri programlama ortamları arasında 

farklılıklar gösterebilir. İşte biz bu makalemizde, Asp.Net 2.0 tarafından olaya bakmaya çalışıyor 

olacağız. İlk olarak dosya indirme işlemlerini ele alacağız. Sonrasında ise Asp.Net 2.0 ile 

gelen FileUpload aracı yardımıyla sunucuya dosya gönderme(Upload) işlemlerinin nasıl 

yapılabileceğini inceleyeceğiz. Ek olarak, upload edilen bir dosyanın kaydedilmeden, sunucu belleği 

üzerinde canlandırılıp işlenmesinin nasıl gerçekleştirilebileceğine bakacağız. Son olarakta, Upload 

edilen dosyaların bir veritabanı tablosunda alan(Field) olarak saklanması için gereken adımları 

göreceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden dosya indirme süreci ile işe başlayalım. 

Dosya indirme (Download) işlemlerinde bilinen IO tiplerinden ve Response sınıfının ilgili 

metodlarından yararlanılır. Hatırlanacağı gibi herhangibir resim dosyasını bir web sayfası içerisinde 

göstermek için üretilen HTML içeriği ile oynamak gerektiğinden daha 

önceki makalemizde bahsetmiştik. Dosya indirme(Download) işlemindede içeriğin tipi(Content-

Type), uzunluğu(Content-Length) gibi bilgiler önem kazanmaktadır. İlk örneğimizde, IIS 

üzerinde yayınlanan bir web projesindeki Dokumanlar isimli bir klasörde yer alan dosyaların 

indirilme işlemlerini gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu amaçla web uygulamasına ait dokumanlar 

klasörü altına aşağıdaki şekildende görüldüğü üzere farklı formatlarda örnek dosyalar atılmasında 

fayda vardır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=216
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Web uygulamamızın ilk amacı Dokumanlar klasöründeki dosyaların listelenmesini sağlamak olacak. 

Bu amaçla sayfada bir GridView kontrolü kullanılabilir. Hatta bu kontrolün içeriğiFileInfo tipinden 

nesnelerden oluşan generic bir liste koleksiyonundan (List<FileInfo>) gelebilir. Böylece istemciler 

indirebilecekleri dosyalarıda görebilir. Download işleminin gerçekleştirilmesi için GridView 

kontrolünde bir Select Button' dan faydalanılabilir. İndirme işlemi sırasında indirilmek istenen 

dosyanın fiziki adresi, uzunluğu gibi bilgiler önemlidir. Bu bilgileri ve fazlasını FileInfo sınıfına ait 

bir nesne örneği yardımıyla elde edebiliriz. Uygulamamıza ait Default.aspx sayfasının içeriği 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.Collections.Generic" %> 

<%@ Import Namespace="System.IO" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (!Page.IsPostBack) 

    { 

        string[] dosyalar = Directory.GetFiles(Server.MapPath("Dokumanlar")); 

        List<FileInfo> dosyaBilgileri = new List<FileInfo>(); 

 

        foreach (string dosya in dosyalar) 

        { 

            dosyaBilgileri.Add(new FileInfo(dosya)); 

        } 

        grdDosyalar.DataSource = dosyaBilgileri; 

        grdDosyalar.DataBind(); 

    } 

} 

 

protected void grdDosyalar_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

    string dosyaAdi = Server.MapPath("dokumanlar") + "\\" + 

grdDosyalar.SelectedRow.Cells[0].Text; 

    FileInfo dosya = new FileInfo(dosyaAdi); 

 

    Response.Clear(); // Her ihtimale karşı Buffer' da kalmış herhangibir veri var ise bunu silmek 

için yapıyoruz. 

    Response.AddHeader("Content-Disposition","attachment; filename=" + dosyaAdi); // 
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Bu şekilde tarayıcı penceresinden hangi dosyanın indirileceği belirtilir. Eğer belirtilmesse bulunulan 

sayfanın kendisi indirilir. Okunaklı bir formattada olmaz. 

    Response.AddHeader("Content-Length",dosya.Length.ToString()); // İndirilecek 

dosyanın uzunluğu bildirilir. 

    Response.ContentType = "application/octet-stream"; // İçerik tipi belirtilir. Buna göre 

dosyalar binary formatta indirilirler. 

    Response.WriteFile(dosyaAdi); // Dosya indirme işlemi başlar. 

    Response.End(); // Süreç bu noktada sonlandırılır. Bir başka deyişle bu satırdan sonraki 

satırlar işletilmez hatta global.asax dosyasında eğer yazılmışsa Application_EndRequest metodu 

çağırılır. 

} 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Dosya Indirme Islemleri</title> 

    </head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <h2>Dosyalar</h2> 

            <asp:GridView ID="grdDosyalar" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 

SelectedRowStyle-

BackColor="Gold" OnSelectedIndexChanged="grdDosyalar_SelectedIndexChanged"> 

                <Columns> 

                    <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Dosya Adı" /> 

                    <asp:BoundField DataField="Length" HeaderText="Dosya Uzunluğu" /> 

                    <asp:BoundField DataField="Extension" HeaderText="Uzantısı" /> 

                    <asp:BoundField DataField="CreationTime" HeaderText="Oluşturulma Zamanı" 

DataFormatString="{0:dd.MMMM.yy}" HtmlEncode="False" /> 

                    <asp:BoundField DataField="LastWriteTime" HeaderText="Son Yazılma Zamanı" 

DataFormatString="{0:dd.MMMM.yy}" HtmlEncode="False" /> 

                    <asp:CommandField ButtonType="Button" SelectText="indir" 

ShowSelectButton="True" />  

                </Columns> 

            </asp:GridView> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Öncelikli olarak sayfamızda neler yaptığımıza kısaca bakalım. Default.aspx sayfası ilk yüklendiğinde 

(bunu sağlamak için IsPostBack özelliği ile kontrol yapılmıştır) Dokumanlar klasöründeki 

dosyaların adları elde edilmektedir. Bu işlem için Directory sınıfının GetFiles metodu 

kullanılmaktadır. Bir web uygulaması söz konusu olduğu için, sanal klasörün karşılık geldiği fiziki 

adresi bulmak adına Server.MapPath metodu ele alınmaktadır. GetFiles metodu parametre olarak 

belirtilen klasördeki dosya isimlerinin elde edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle geriye string tipinden 

bir dizi döndürür. GridView kontrolü içerisinde, elde edilen bu dosyalara ait bazı temel bilgilerin 

gösterilmesi hedeflenmiştir. Örnekte dosyanın adı(Name), uzunluğu(Length), 

uzantısı(Extension), oluşturulma(CreationTime) ve son yazılma 

zamanı(LastWriteTime) bilgileri ele alınmaktadır. Elde edilen dosya adları aslında fiziki 

adresleride içermektedir. Bu nedenle ilgili dosya adları FileInfo tipinden örneklerin 

oluşturulmasında kullanılır. Bu nesne örnekleride generic koleksiyonda toplanır. Son olarak 

GridView kontrolüne veri kaynağı olarak generic liste koleksiyonu atanır. FileInfo ile gelen 

bilgilerden bazılarını GridView kontrolünde göstermek 

istediğimizden,AutoGenerateColumns özelliğine false değeri atanmış ve Columns elementi 
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içerisinde ilgili alanlar açık bir şekilde yazılmıştır. BoundField elementlerine 

ait DataFieldniteliklerinin değerleri FileInfo ile gelen nesne örneklerindeki özellik adları olarak 
ayarlanmıştır. 

İndirilmek istenen dosya için GridView kontrolüne bir adet CommandField elementi dahil 

edilmiştir. Burada seçme işlemi ele alınarak aslında küçük bir hile yapılmaktadır. GridView 

kontrolünde seçim düğmesine basıldıktan sonra devreye giren SelectedIndexChanged olayı 

içerisinde dosya indirme(Download) işlemi başlatılmaktadır. Teorik olarak Response sınıfının 

WriteFile metodu ile parametre olarak verilen dosya istemci bilgisayara indirilebilirmektedir. Ancak 

ön hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, indirilmek istenen dosya adı, GridView 

kontrolünde seçilen satıra ait ilk hücreden seçildikten sonra, Response sınıfının ilgili metodları ile ön 

hazırlıklar yapılır. İndirilecek dosya üretilen çıktının Header kısmında ele alınmaktadır. Benzer 

şekilde indirilecek dosyanın uzunluğuda Header kısmına eklenir. Daha sonra içerik tipi 

belirlenir. application/octet-stream değeri, dosyanın ikili(binary) formatta indirileceğini 

belirtmektedir. Bu işlemlerin arkasındanda Response sınıfının WriteFile ve End metodları sırasıyla 

çalıştırılır. End metodu, o anki sayfaya ait yaşam sürecinin kesilmesini sağlamaktadır. Bir başka 

deyişle Response.End çağrısından sonra herhangibir kod satırı var ise işletilmeyecektir. Hatta, 

global.asax dosyasında yer alan Application_EndRequest metoduda devreye girecektir. Bu 

durumu analiz etmeden önceği örneğimizi test edelim. Uygulama çalıştırıldığında aşağıdakine 
benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşılacaktır. 

 

Burada pek çok ek özellik tasarlanabilir. Örneğin uzantıya göre içerik tipi değiştirilebilir. Hatta 

download işlemi yerine örnek bir dökümanın sayfaya çıktı olarak verilmesi sağlanabilir. PDF 

içeriklerinin tarayıcıda gösterilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bunların dışında uygulamanın 

kullanıcıya göre yetkilendirilmesi ve sadece ele alabileceği dosyaları indirebilmesi sağlanabilir. Bu 

tamamen projenin ihtiyaçlarına ve geliştiricinin kullanıcılara sunmak istediklerine bağlı olarak 

gelişebilecek bir modeldir. indir başlıklık düğmelerden herhangibirine bastığımızda indirme işleminin 
aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi başladığı görülür. 
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Şimdi gelelim Response.End metodunun etkisine. Bu durumu analiz etmek için, Response.End 
sonrasına aşağıdaki gibi örnek bir kod satırı ekleyelim. 

protected void grdDosyalar_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

    string dosyaAdi = Server.MapPath("dokumanlar") + "\\" + 

grdDosyalar.SelectedRow.Cells[0].Text; 

    FileInfo dosya = new FileInfo(dosyaAdi); 

 

    Response.Clear(); 

    Response.AddHeader("Content-Disposition","attachment; filename=" + dosyaAdi); 

    Response.AddHeader("Content-Length",dosya.Length.ToString());  

    Response.ContentType = "application/octet-stream";  

    Response.WriteFile(dosyaAdi); 

    Response.End();  

    Response.Write("Dosya indirildi"); 

} 

Hemen arkasından bilinen yaşam döngüsünü izlemek adına default.aspx sayfasını aşağıdaki gibi 

değiştirelim. 

protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e) 

{ 
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    Debug.WriteLine("Page_PreInit metodu");  

} 

protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Debug.WriteLine("Page_Init metodu");  

}  

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // Diğer kod satırları 

    Debug.WriteLine("Page_Load metodu"); 

} 

protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Debug.WriteLine("Page PreRender Metodu"); 

} 

protected void Page_Unload(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Debug.WriteLine("Page Unload Metodu");  

}  

 

protected void grdDosyalar_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Debug.WriteLine("Dosya indirme işlemi başlıyor"); 

    // Diğer kod satırları 

    Response.End();  

    Debug.WriteLine("Response.End metodu çağırıldı"); 

    Response.Write("Dosya indirildi"); 

} 

Bu değişikliklere ek olarak projeye global.asax dosyası ekleyip 

içerisine Application_EndRequest metodunu aşağıdaki gibi dahil edelim. 

void Application_EndRequest(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Debug.WriteLine("Application EndRequest Metodu Çağırıldı"); 

} 

Şimdi uygulamayı Debug modda çalıştırıp output penceresindeki çıktıları izleyebiliriz. Bir dosya 

indirme işlemi gerçekleştirildikten sonra sayfanın yaşam döngüsü aşağıdaki gibi çalışacaktır. 

Page_PreInit metodu 

Page_Init metodu 

Page_Load metodu 

Dosya indirme işlemi başlıyor 

   A first chance exception of type 'System.Threading.ThreadAbortException' occurred in 

mscorlib.dll 

   An exception of type 'System.Threading.ThreadAbortException' occurred in mscorlib.dll 

but was not handled in user code 

Page Unload Metodu 

Application EndRequest Metodu Çağırıldı 

Çok doğal olarak GridView kontrolü üzerindeki düğmeye basıldığında sayfanın sunucuya tekrar 

gitmesi ve işlenmesi söz konusudur. Bu nedenle süreç Page_PreInit ile başlamaktadır. Ancak 

dikkat edilecek olursa Response.End çağrısından sonraki satırlar devreye girmemiştir. Debug 

penceresine ve tarayıcıdaki çıktıya herhangibir kod yazılmamıştır. Dahası, 
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bir exception(System.Threading.ThreadAbortException) fırlatılmış ve sayfa yaşam 

döngüsü Page_PreRender metodunu işletmeden doğrudanPage_Unload olayını işletmiş ve 

arkasından global.asax dosyasındaki Application_EndRequest devreye girmiştir. Elbetteki 

üretilen istisna(exception) Asp.Net çalışma ortamı tarafından görmezden gelinmektedir. Bu 

nedenle istemci herhangibir şekilde hata mesajı ile karşılaşmaz. 

Gelelim makalemizin ikinci konusuna. İndirme işlemleri kadar Upload işlemleride önemlidir. Tabi 

burada istemcilerin her dosya tipini veya çeşidini sunucuya göndermesi doğru olmayabilir. Kapalı 

ağ(intranet) sistemlerinde bu söz konusu olabilir. Nitekim kimin handi dosyayı Upload ettiğinin 

belirlenmesi dışında, bu kişiye ulaşılmasıda kolaydır :). Ancak internet tabanlı daha geniş 

sistemlerde her ne kadar kullanıcılar tespit edilebilsede, kötü niyetli istemcilerin varlığı nedeniyle 

sistemin genelini tehlikeye atmamak adına tedbirler almak doğru bir yaklaşım olacaktır. Biz tabiki 

basit olarak Upload işlemlerini ele alacağız ve bahsettiğimiz güvenlik konularını şimdilik görmezden 
geleceğiz. 

Upload işlemlerini kolaylaştırmak adına Asp.Net 2.0, FileUpload isimli bir kontrol getirmektedir. Bu 

kontrol basit olarak istemcinin Upload etmek istediği dosyayı seçebilmesini sağlamaktadır. Bu 

seçim işlemi ile birlikte, sunucuya gönderilmek istenen dosyaya ait bir takım bilgilerde FileUpload 

kontrolünce elde edilir. Örneğin içeriğin tipi kontrol edilerek sadece bazı dosyaların gönderilmesine 
izin verilebilir. İlk olarak web uygulamamıza aşağıdaki gibi Default2.aspx sayfasını ekleyelim. 

 

<%@ Page Language="C#" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void btnGonder_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (uplDosya.HasFile) 

        { 

            uplDosya.SaveAs(Server.MapPath("Dokumanlar") + "\\" + uplDosya.FileName); 

        } 

        else 

            Response.Write("Upload edilecek dosya yok"); 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Upload Islemleri</title> 

    </head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            Dosyayı Seçin : <asp:FileUpload ID="uplDosya" runat="server" /> 

            <br /> 
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            <asp:Button ID="bntGonder" runat="server" 

Text="Gönder" OnClick="btnGonder_Click" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Öncelikli olarak neler yaptığımıza bir bakalım. FileUpload kontrolü ile dosya seçilmesi, gönderme 

işlemi için yeterli değildir. Sayfanın sunucuya doğru gönderilmesi gerekmektedir. Bu işi basit olarak 

bir Button kontrolü üstelenebilir. Button kontrolümüze ait Click olay metodunda ise öncelikli olarak 

seçili bir dosya olup olmadığı HasFile özelliği ile kontrol edilmektedir. Bu kontrol, dosya seçmeden 

gönderme işlemi yapıldığı takdirde oluşacak hataların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Eğer seçili 

olan bir dosya var ise basit olarakFileUpload sınıfının SaveAs metodu çağırılır. SaveAs metoduna 

dosyanın yol adresinin fiziki olarak verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yine Server.MapPath ile 

Dokumanlar klasörünün fiziki adresi elde edilir. FileUpload kontrolünün FileName özelliği ile seçilen 

dosyanın adı yakalanmakta ve fiziki adresin sonuna eklenmektedir. Eğer kod Debug edilirse, dosya 

seçildikten sonra Upload işlemi için düğmeye basıldığında FileUpload kontrolü üzerinde, seçilen 
dosyaya ilişkin çeşitli ek bilgilere ulaşılabildiği görülür. 

 

Söz gelimi dosyanın tipi hakkında fikir elde etmek için ContentType özelliğine bakılabilir. Buna 

göre belirli dosya tiplerinin indirilmesine izin verilmesi istenen durumlara karşı tedbirler alınabilir. 

Gönderilecek dosyanın boyutu ile ilgili olarak bir kısıtlama getirilmek isteniyorsa içerik 

uzunluğu ContentLength özelliği ile tedarik edilerek gerekli değişiklikler yapılabilir. Şimdi örneği 

deniyerek devam edelim. Basit olarak bir döküman dosyasını aşağıdaki gibi seçip Upload etmeyi 

deneyeceğiz. 
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Görüldüğü üzere Browse işleminden sonra otomatik olarak standart Choose File iletişim penceresi 

(Dialog Box) ile karşılaştık. Örnekte bir resim dosyası seçilmiştir. Seçim işleminden sonra Gönder 

düğmesine basılırsa dosyanın başarılı bir şekilde Dokumanlar klasörü altına yazıldığı görülecektir. 

 

Upload işlemleri sırasında yetki problemi nedeni ile IIS altındaki herhangibir klasöre 

dosya yazma işlemi sırasında hata mesajı alınabilir. Bu durumda ASPNET kullanıcısına 

ilgili klasöre yazma hakkı verilmesi gerekebilir. 

Upload işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken kritik bir sayı vardır. 4096 byte. Yani 4 

megabyte. Boyutu bu değerin üzerindeki bir dosyayı Upload etmek istediğimizde Asp.Net ortamı bir 

hata üretir ve dosyanın sunucuya gönderilmesine izin vermez. Ne yazıkki hata üretimi kodların 

işletilmesinden önce gerçekleşir. Bu nedenle kullanıcıya anlamlı bir mesaj gösterilmeside pek 

mümkün olmamamaktadır. Eğer 4 megabyte üzerinde dosyaların upload edilebilmesini başka bir 

deyişle izin verilen limite kadar olan dosyaların gönderilebilmesini istiyorsak web.config dosyası 

içerisinde httpRuntime elementinin ayarlanması gerekmektedir. system.web boğumu içerisinde 

yer alan httpRuntime elementi sayesinde, http çalışma zamanına ait çeşitli ayarlamalar 

yapılabilmektedir. Bizim ihtiyacımız olan dosya büyüklüğü sınıfı ayarı için 

örneğimizde web.config dosyasını aşağıdaki gibi düzenlememiz yeterlidir. 
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<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <httpRuntime maxRequestLength="51200"/> 

        <compilation debug="true"/> 

        <authentication mode="Windows"/> 

    </system.web> 

</configuration> 

Burada yapılan ayarlamaya göre istemciler 50 megabyte' a kadar dosyaları sunucuya 

gönderebilecektir. Upload işlemlerini içerik yönetim sistemlerinde resim, döküman veya örnek 

uygulamaların, programların gönderilmesinde, grafik kütüphanesi tarzındaki sistemlerde çeşitli 

formatta resim veya akıcı görüntü formatlarının gönderilmesinde ve buna benzer durumlarda 
kullanmak yaygındır. 

Gelelim makalemizin üçüncü konusuna. Yine istemciden sunucuya doğru bir dosya gönderme işlemi 

gerçekleştirmeyi hedeflediğimizi düşünelim. Ancak bu sefer XML tabanlı bir dosyayı gönderiyor 

olacağız. Bu dosyanın özelliği, bizim istediğimiz şekilde tasarlanmış olması dışında, sunucu 

tarafında anında işlenecek olmasıdır. Söz gelimi, XML dosyası içerisinde dinamik olarak sayfaya 

yüklenmesi istenen kontrollere ait bilgiler yer alabilir. Bu durumda Upload edilen XML dosyasının 

sunucu tarafında işlenerek bir çıktı üretilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle istemciden 

sunucuya gönderilen sayfayı, fiziki olarak yazmadan işlemek ve kullanmak istediğimizi göz önüne 

alıyoruz. Peki bu sistemi nasıl yazabiliriz? İlk olarak istemcinin göndereceği basit XML dökümanını 

hazırlayarak başlayalım. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir içerik düşünülebilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Kontroller> 

    <Kontrol tip="MetinKutusu" id="metinKutusu1"/> 

    <Kontrol tip="Dugme" metin="Gonder" id="gonder1"/> 

    <Kontrol tip="Label" metin="Ad" id="ad1"/> 

</Kontroller> 

Olayı basit bir şekilde ele almak adına Xml içeriğini mümkün olduğu kadar basit düşünmeye 

çalıştık. Elbetteki çok daha karmaşık ve daha çok parametre sunan bir Xml dökümanı söz konusu 

olabilir. Şimdi bu dosyayı nasıl ele alacağımıza bakalım. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, 

Upload edilecek dökümanın XML formatında olması gerekliliğidir. Bunu sağlamak için, içerik 

tipine(ContentType) bakmak gerekecektir. Sonrasında ise Upload edilen dosyanın Framework 

içerisinde yer alan XML tipleri yardımıyla ele alınması yeterlidir. Sonuç olarak Default3.aspx 
dosyamızın içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.Xml" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void btnGonder_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (uplKontroller.HasFile) 

        { 

            HttpPostedFile dosya = uplKontroller.PostedFile; 
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            if (dosya.ContentType == "text/xml") 

            { 

                XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

                doc.Load(dosya.InputStream); 

                XmlNodeList kontroller=doc.GetElementsByTagName("Kontrol"); 

                foreach (XmlNode kontrol in kontroller) 

                {  

                    switch (kontrol.Attributes["tip"].Value) 

                    {  

                        case "Dugme": 

                            Button btn = new Button(); 

                            btn.ID = kontrol.Attributes["id"].Value; 

                            btn.Text = kontrol.Attributes["metin"].Value; 

                            phlKontroller.Controls.Add(btn);  

                            break; 

                        case "MetinKutusu": 

                            TextBox txt = new TextBox(); 

                            txt.ID = kontrol.Attributes["id"].Value; 

                            phlKontroller.Controls.Add(txt);  

                            break; 

                        case "Label": 

                            Label lbl = new Label(); 

                            lbl.ID = kontrol.Attributes["id"].Value; 

                            lbl.Text = kontrol.Attributes["metin"].Value; 

                            phlKontroller.Controls.Add(lbl);  

                            break;  

                    } 

                }  

            } 

            else 

                Response.Write("Dosya içeriği XML olmalıdır"); 

        } 

        else 

            Response.Write("Dosya bulunamadı"); 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Upload Edilen Dosyayi O Anda Islemek</title> 

    </head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            Xml Dosayasını Seçin : <asp:FileUpload ID="uplKontroller" runat="server" /> 

            <br /> 

            <asp:Button ID="btnGonder" Text="Gönder" 

runat="server" OnClick="btnGonder_Click" /> 

            <br /> 

            Yüklenen Kontroller: 

            <asp:PlaceHolder ID="phlKontroller" runat="server" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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Dilerseniz kod içerisinde neler yaptığımıza kısaca bakalım. İlk olarak düğmeye basıldığında HasFile 

özelliği ile seçilen bir dosya olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında ise FileUpload 

kontrolünün PostedFile özelliğinden yararlanıp seçilen dosyaya ait bazı temel bilgileri 

taşıyan HttpPostedFile tipine ait nesne örneğini elde ediyoruz. Bu nesne örneği 

üzerinden ContentType özelliğine geçerek içeriğin XML olup olmadığını text/xml eşleştirmesi ile 

kontrol ediyoruz. Sonrasında ise okunan dosya içeriğini XmlDocument nesnesine 

yüklüyoruz. XmlDocument nesne örneğine ait Load metodunun parametresi olarak bir Stream 

kullanılabildiğinden, HttpPostedFile nesne örneğinin InputStreamözelliğinden yararlanıyoruz. 

Son olarak yüklenen XML dökümanı içerisinde dolaşarak ilgili nitelikleri okuyor ve dinamik olarak 
oluşturulan kontrolleri, sayfadaki PlaceHolderkontrolünün Controls koleksiyonuna ekliyoruz. 

 

İşlemlerin daha sağlıklı olması açısından yüklenen XML içeriğinin belirli kurallara uygun 

olup olmadığı bir şema dosyası (XSD olabilir örneğin) yardımıyla kontrol edilebilir. Söz 

gelimi gelen XML dökümanının yapısı, element adları, nitelik adları veya tipleri bu şema 

yardımıyla denetlenip, kontrollerin belirli standartlara göre okunabilmesi sağlanmış 

olunur. Şema kontrolünün nasıl yapılabileceğine dair daha önceki 

bir makalemizden yararlanabilirsiniz. 

Uygulamayı çalıştırdığımızda ve istemci tarafından Kontrollerim.xml dosyasını yüklediğimizde 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi kontrollerin başarılı bir şekilde üretilip sayfaya 
yüklendiğini görebiliriz. 

 

Sıra geldi makalemizin son konusuna. İçerik yönetimi adına, istemcinin sunucuya gönderdiği 

dosyaların veritabanı üzerindeki bir tabloda tutulması istenebilir. Eğer ilişkisel veritabanı 

sistemi (Relational Database Management System) söz konusu ise, dosyaların tabloda 

tutuluyor olması taşıma işlemlerini kolaylaştırabileceği gibi, içerik güvenliğininde de daha etkin bir 

seviyede yapılabilmesini sağlayacaktır. (Tabi tersine saklanacak dosya boyutlarına göre veritabanı 

daha hızlı şişecektir.) Bu tarz bir ihtiyacın çıkış noktası son derece basittir. Her zaman olduğu gibi 

bir FileUpload kontrolü ile istemciye dosya seçtirilmeli daha sonra ilgili içerik sunucu tarafında 

işlenerek veritabanındaki ilgili tabloya yazdırılmalıdır. Burada çalıştıralacak komut dışında tablodaki 

alan tipide önemlidir. Text tabanlı bir içerik gönderilecek olsada, tablo 

tarafında image veyaVarBinary tipinden alanlar tutmak Unicode tutarlılığı açısından daha doğru 

bir yaklaşım olacaktır. Dilerseniz bir örnek ile bu durumu incelemeye çalışalım. İlk olarak içeriği 

saklayacağımız basit bir tablo oluşturalım. Bunun için SQL Server 2005 üzerinde aşağıdaki gibi bir 

tablo göz önüne alınabilir. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=172
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Dosyalar isimli tabloda, sunucuya gönderilen dosya içeriğini saklamak için image tipinden bir alan 

kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak dosyanın eklenme tarihi,içeriğin tipi ve dosya adı bilgileride yer 

almaktadır. Söz konusu alanlar dışında, web sitesinde 

kullanılan doğrulama(Authentication) sistemine göre, Upload işlemini yapan kullanıcının 

bilgilerinin saklanması hatta varsa Membership gibi kullanıcı tablo sistemleri ile ilişkilendirilmeside 
mümkün olabilir. Gelelim yükleme işlemini tabloya yazacak kodlarımıza. 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %> 

<%@ Import Namespace="System.Configuration" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void btnGonder_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (uplDosya.HasFile) 

        { 

            string conStr 

= ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConStr"].ConnectionString; 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr)) 

            { 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Insert into Dosyalar 

(EkleNmeTarihi,DosyaIcerigi,DosyaAdi,IcerikTipi) 

Values    (@EklenmeTarihi,@DosyaIcerigi,@DosyaAdi,@IcerikTipi)", conn); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@EklenmeTarihi", DateTime.Now); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@DosyaIcerigi", uplDosya.FileBytes); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@DosyaAdi", uplDosya.FileName); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@IcerikTipi", uplDosya.PostedFile.ContentType); 

                conn.Open(); 
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                int sonuc=cmd.ExecuteNonQuery(); 

                Response.Write(sonuc + " dosya aktarıldı");  

            }  

        } 

        else 

            Response.Write("Dosya seçmelisiniz");  

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Upload Edilen Dosyayı Veritabanına Yazma</title> 

    </head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            Dosyayı Seçin : <asp:FileUpload ID="uplDosya" runat="server" /> 

            <br /> 

            <asp:Button ID="btnGonder" Text="Gönder" 

runat="server" OnClick="btnGonder_Click" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Yine kodları kısaca incelemekte fayda var. Her zamanki gibi, istemcinin bir dosya seçtiğinden emin 

olduktan sonra gerekli işlemleri yapıyoruz. Burada önemli olan nokta çalıştırılacak SQL cümlesinde 

kullanılan parametrelerin değerlerinin nasıl verildiği. Dikkat edilecek olursa, image tipindeki alanın 

içeriğini verirken FileUpload kontrolünün FileBytes özelliğinden yararlanıyoruz. Burada dikkat 

edilmesi gereken noktalardan biriside çok büyük boyutlu dosyaların aktarılması sırasında 

yaşanabilecek timeout sorunudur. Böyle bir durumda kalındığı takdirde bağlantı için timeout 

sürelerinin arttırılması yoluna gidilebilir yada dosyanın parçalanarak sunucuya gönderilmesi ve 

burada o şekilde ele alınması sağlanabilir. Uygulama çeşitli tipteki dosyalar ile test edildiğinde 

başarılı bir şekilde çalıştığı görülecektir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bir kaç dosya tipinin upload 
edilmesi sonrasındaki durum vurgulanmaktadır. 

 

Her dosya eklenme işleminden sonrada tarayıcı penceresindeki görüntü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Elbette Upload edilen içeriklerin, istemciler tarafından indirilmeside gerekecektir. Bu durumda tablo 

alanındaki dosya içeriğinin stream olarak yazdırılması gerekir. Tabi bunun 

içinResponse sınıfının WriteFile metodu yerine BinaryWrite metodunu tercih 

edeceğiz. (Alternatif bir yaklaşım olarak, tablodan okunan dosya içeriğinin bir temp dosyaya 

atılması ve oradanda WriteFile metodu ile yazdırılmasıda düşünülebilir) Nitekim dosya içerikleri 

tabloda binary olarak tutulmaktadır. Öyleyse son olarak bu işlemide nasıl yapabileceğimizi 

inceleyeceğimiz bir örnek sayfa daha ekleyelim. Default5.aspx sayfamızın içeriği aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.IO" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %> 

<%@ Import Namespace="System.Configuration" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 
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        using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConStr"].ConnectionString)) 

        { 

            SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT DosyaAdi,DosyaIcerigi,IcerikTipi FROM 

Dosyalar Where Id=@Id",conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", GridView1.SelectedValue); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader reader=cmd.ExecuteReader();  

            if (reader.Read()) 

            { 

                Response.Clear(); 

                Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + 

reader.GetString(0)); 

                byte[] dosyaIcerigi = reader.GetSqlBinary(1).Value; 

                Response.AddHeader("Content-Length", dosyaIcerigi.Length.ToString()); 

                Response.ContentType = "application/octet-stream"; 

                Response.BinaryWrite(dosyaIcerigi);  

            }  

            reader.Close();  

        } 

        Response.End(); 

    } 

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Untitled Page</title> 

    </head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            Dosyalar<br /> 

            <br /> 

            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 

DataSourceID="dsDosyalar" OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged

"DataKeyNames="Id"> 

                <Columns>  

                    <asp:BoundField DataField="DosyaAdi" HeaderText="DosyaAdi" 

SortExpression="DosyaAdi" /> 

                    <asp:BoundField DataField="EklenmeTarihi" HeaderText="EklenmeTarihi" 

SortExpression="EklenmeTarihi" /> 

                    <asp:BoundField DataField="IcerikTipi" HeaderText="IcerikTipi" 

SortExpression="IcerikTipi" /> 

                    <asp:CommandField ButtonType="Button" SelectText="indir" 

ShowSelectButton="True" /> 

                </Columns> 

            </asp:GridView> 

            <asp:SqlDataSource ID="dsDosyalar" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:ConStr %>" SelectCommand="SELECT Id,DosyaAdi, EklenmeTarihi, 

IcerikTipi FROM Dosyalar"> 

            </asp:SqlDataSource> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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Tasarladığımız sayfayı dilerseniz inceleyelim. Basit olarak Dosyalar tablosunun içeriğini göstermek 

amacıyla SqlDataSource ve GridView kontrollerinden faydalanıyoruz. Yine ilk örneğimizde olduğu 

gibi indirme işlemini başlatmak adına küçük hilemizi yaptık ve bir Select düğmesi kullandık. Burada 

dosya içeriği tabloda alan olarak tutulduğu için,SqlCommand ile verinin çekilmesi gerekiyor. Bunu 

kolaylaştırmak adına GridView içerisinde seçilen satıra ait Id alanının değerini almalıyız. Bu amaçla 

GridView kontrolününDataKeyNames özelliğine Id değerini verdik. Bu 

değeri SelectedIndexChanged metodu içerisinden alarak sorgu cümlesinde parametre olarak 

kullanıyor ve böylece indirilmek istenen dosyaya ait içeriğin olduğu tablo satırını çekebiliyoruz. 

Bizim için önemli olan nokta, binary içeriği okumak 

için SqlDataReader sınıfının GetSqlBinary metodunu kullanıyor olmamız. Bu metod ile dönen 

tipin Value özelliğinden faydalanıp elde 

edilen byte[] dizisini Response sınıfının BinaryWrite metoduna parametre olarak verdiğimizde 

yazma işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Sonuç olarak çalışma zamanında istediğimiz sonuca ulaşıyor 
ve dosya indirme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. 

 

Bu makalemizde Asp.Net uygulamalarında Download ve Upload işlemlerini detayları ile 

incelemeye çalıştık. İlk olarak bir dosyanın indirilme işleminin nasıl yapılabileceğine baktık. 

Sonrasında ise basit olarak bir Upload işlemi ile sunucuya dosya gönderme olayını ele aldık. Upload 

işleminin farklı yönlerini ele almak adına, anında sunucu tarafında işleme ve tabloya satır olarak 

ekleme işlemlerini inceledikten sonra, tablodaki bir binary içeriği indirme sürecine göz attık. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 
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Örnek Uygulama için Tıklayın (Dosyanın çok yer tutmaması açısından mdf dosyası çıkartılmıştır) 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 URL Rewriting Hakkında Gerçekler 

( 07.08.2007 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Çok kısa süreliğinede olsa tatilde olduğum şu günlerde yazılım dünyasından kopmak hiç içimden 

gelmedi. Bu nedenle dinlendiğim zamanlardan arta kalan sürelerde azda olsa bir şeyler karalamak 

istedim. Sonuç olarak daha hafif ve tatil moduna uygun olacak bir yazı ile yeniden beraberiz. Bu 

makalemizde Asp.Net 2.0 ile geliştirilen web uygulamalarında, URL eşleştirmelerinin (Url 

Mapping) nasıl düzenlenebileceğini, bir başka deyişle nasıl özelleştirilebileceğini incelemeye 

çalışacağız. Son kullanıcılar web ortamında, kenditarayıcı(browser) uygulamalarında yer alan 

adres satırlarında zaman zaman karışık ve uzun URL bilgileri ile karşılaşırlar. Genellikle sorgu 

katarlarının(QueryString) kullanıldığı ve bunların sayılarının çok olduğu durumlarda adres 
satırlarını okumak gerçekten güçleşebilir. Söz gelimi aşağıdaki URL bilgisini göz önüne alalım. 

http://www.azonsitesi.com/urunler.aspx?urunKategori=1&urunAdi=Bilgisayar%20Kitaplari&Sinifi=I

ngilizce&BasimYili=2006 

Bunun yerine aşağıdaki gibi bir URL bilgisi çok daha kullanışlı ve son kullanıcı açısından okunaklı 

olabilir. 

http://www.azonsitesi.com/Ingilizce/BilgisayarKitaplari/2006Basimi/Goster.aspx 

Örnekler çoğaltılabilir. Söz gelimi blog sitelerinde, adres satırlarında okunan içeriğe ait bilgilerin 

QueryString şeklinde durması yerine 

örneğinhttp://buraginblogu/Agustos/7/2007/UrlEslestirme/Oku.aspx gibi bir formata 

sahip olması son kullanıcı açısından çok daha cezbedicidir. 

Bu ve benzer durumlarda, adres satırındaki bilginin daha kolay anlaşılabileceği hale getirilmesi son 

kullanıcı(End User) için önemli bir hizmettir. Peki bu tarz bir ihtiyaç nasıl karışalanabilir. İlk 

olarak istemciden gelen adres talebine eş düşecek yeni URL bilgisinin sunucu tarafında ele alınıyor 

olması gerekir. Sonrasında ise sonuçlar istemci tarayıcı programına istenen formatta 

gönderilir. Asp.Net 1.1 kullanıldığı takdirde bu işin çözümü 

özel HttpHandler ve HttpModule sınıflarının yazılması ile mümkün olabilir.(Kendi HttpHandler 

yada HttpModuler tiplerimizi nasıl yazabileceğimize dair bilgileri daha önceden 

yayınlanan makalemizden takip edebilirsiniz) Asp.Net 2.0 mimarisindeyse, sadece URL 

eşleştirilmelerinin daha kolay yapılabilmesini sağlamak amacıyla web.config dosyasında yer 

alan system.web boğumu(node) içerisinde ele alınabilecek bir urlMappings elementi ve 

bunun Configuration API' sinde karşılğı olan UrlMappingsSection sınıfı geliştirilmiştir. Bu 

sayede konfigurasyon bazında URL eşleştirmeleri yapılabilmekte ve özel HttpHandler yada 
HttpModule tipleri yazılmasına gerek kalmamaktadır. 

 

Her ne kadar urlMappings elementi veya UrlMappingsSection tipi sayesinde, URL 

eşleştirmelerinin yapılması kolaylaşmışsada bazı özel durumlarda yine HttpHandler veya 

HttpModule tipleri geliştirmek gerekebilir. Söz gelimi, urlMappings elementinin doğrudan 

bir regular expression desteği yoktur. Dolayısıyla benzer yazıma sahip URL bilgileri için 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AspNetIOIslemleri.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=183
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ortak eşleştirme yapmak adına element bazında bir hamle yapılması zordur. Bunu 

sağlamak için HttpModule ve HttpHandler yazmak gerekmektedir. Böyle bir ihtiyaç için 

kendi HttpModule ve HttpHandler tipinizi yazmaya çalışmanız önerilir. 

Aslında Asp.Net 2.0 mimarisinde yer alan URL eşleştirme sistemi aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 

çalışmaktadır. 

 

Buna göre istemciden gelen talepler sonrası, ilgili web uygulaması Asp.Net çalışma zamanı 

içerisinde normal sürecine devam eder. Taki sayfanın son hali Render işlemine tabi tutulup 

istemciye gönderilene kadar. Bir başka deyişle Render işleminde önce, Asp.Net çalışma 

zamanı(Asp.Net RunTime) web.config içerisinde herhangibir eşleştirme olup olmadığına bakar. 

Eğer talep edilen URL için bir eşleştirme varsa buna 

göre HttpContext tipinin RewritePath metodu işletilir ve URL adresi değiştirilir. Sonrasında ise 
sayfa istemciye gönderilir. 

Dilerseniz örnek bir senaryo üzerinden hareket ederek URL eşleştirmelerinin Asp.Net 2.0 

mimarisinde nasıl yapıldığını yakından incelemeye çalışalım. Senaryo gereği kullanıcının alt 

kategorisi ve sınıfına göre bazı ürünleri listelediğini düşünebiliriz. Bu amaçla SQL Server 2005 ile 

gelen AdventureWorks veritabanındakiProductSubCategories ve Product tablolarını göz önüne 
alalım. Bu tablolara arasında aşağıdaki şekilde görülen bire-çok(one to many) ilişki vardır. 
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İlk olarak default.aspx sayfamızı aşağıdaki gibi geliştirelim. 

<%@ Page Language="C#" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>URL Mapping Ornegi</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="dsCategories" 

AllowPaging="True" AutoGenerateColumns="False"> 

            <Columns> 

                <asp:HyperLinkField DataNavigateUrlFields="Name,Class" DataNavigateUrlFor

matString="~/Urunler/{0}/{1}/Goster.aspx" DataTextField="Title" HeaderText="Alt 

Kategori ve Sınıfı" /> 

            </Columns> 

        </asp:GridView> 

        <asp:SqlDataSource ID="dsCategories" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:AdvConStr %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT 

PSC.ProductSubcategoryID, Replace(PSC.Name,' ','') AS Name, RTRIM(PRD.Class) as 

Class, PSC.Name+' '+PRD.Class AS Title FROM Production.ProductSubcategory AS PSC INNER 

JOIN Production.Product AS PRD ON PSC.ProductSubcategoryID = PRD.ProductSubcategoryID 

WHERE (PRD.Class IS NOT NULL)"> 

        </asp:SqlDataSource> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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Default.aspx sayfası içerisinde yer alan GridView kontrolü, Product ve ProductSubCategory 

tablolarının birleşiminden bir sonuç kümesine ait satırları göstermek üzere tasarlanmıştır. Söz 

konusu sonuç kümesi elde edilirken Name ve Class alanındaki boşlukların alınması 

için Replace ve RTrim isimli T-SQL fonksiyonlarına başvurulmaktadır. GridView bileşenine dikkat 

edilecek olursa içeride HyperLinkField tipinden bir kontrol kullanılmaktadır. Bu kontrolün dikkate 

değer özelliği ise DataNavigateUrlFormatString niteliğidir. Sayfa çalışma zamanında aşağıdakine 
benzer bir sonuç verecektir. 

 

Dikkat edilecek olursa bağlantıların(Links) hedef URL 

bilgisi, HyperLinkField kontrolünün DataNavigateUrlFormatString niteliğinin değerine göre 

şekillenmektedir. Söz gelimi, örnek ekran görüntüsünde yer aldığı gibi M sınıfındaki Bottom 

Brackets ürünleri için URL bilgisi aşağıdaki gibidir. 

http://localhost:1292/UrlRewriting/Urunler/BottomBrackets/M/Goster.aspx 

Dikkat edilecek olursa bu URL bilgisinin Urunler kelimesinden itibaren olan kısmı çok daha okunaklı 

ve anlamlıdır. Peki biz bu linke tıkladığımızda Bottom Brackets kategorisinde ve M sınıfında yer alan 

ürünlerin listesi nasıl elde edilebilir. Bu işlemin Urunler.aspx gibi bir sayfa içerisinde ele alınması 

düşünüldüğü takdirde, seçilen bağlantı bilgisine göre ilgili kategori ve sınıf bilgilerinin sorgu 

katarı(QueryString) ile diğer sayfaya gönderilmesi gerekmektedir. Buda çok doğal olarak, 

default.aspx sayfasında seçilen URL bilgisine eş düşecek asıl URL bilgisinin tanımlanması ile 

mümkün olabilir. İşte bu noktada, Urunler.aspx sayfasını tasarlamadan 
önce, web.config içerisinde aşağıdaki ilaveler yapılmalıdır. 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings> 
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        <add name="AdvConStr" connectionString="Data Source=.;Initial 

Catalog=AdventureWorks;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> 

    </connectionStrings> 

    <system.web> 

        <urlMappings enabled="true"> 

            <add url="~/Urunler/BottomBrackets/H/Goster.aspx" mappedUrl="~/Urunler.aspx?AltK

ategoriId=5&amp;AltKategoriAdi=Bottom%20Brackets&amp;Sinifi=H"/> 

            <add url="~/Urunler/BottomBrackets/L/Goster.aspx" 

mappedUrl="~/Urunler.aspx?AltKategoriId=5&amp;AltKategoriAdi=Bottom%20Brackets&amp;Sini

fi=L"/> 

            <add url="~/Urunler/BottomBrackets/M/Goster.aspx" 

mappedUrl="~/Urunler.aspx?AltKategoriId=5&amp;AltKategoriAdi=Bottom%20Brackets&amp;Si

nifi=M"/> 

            <add url="~/Urunler/Cranksets/H/Goster.aspx" 

mappedUrl="~/Urunler.aspx?AltKategoriId=5&amp;AltKategoriAdi=Cranksets&amp;Sinifi=H"/> 

        </urlMappings> 

        <compilation debug="true"/> 

        <authentication mode="Windows"/> 

    </system.web> 

</configuration> 

URL eşleştirmeleri için system.web elementi içerisinde yer alan urlMappings boğumu 

kullanılmaktadır. Bu boğumda, add elementi içerisinde yer alan url ve mappedUrl nitelikleri ilede 

gereken eşleştirmeler yapılmaktadır. Buna 

göre, ~/Urunler/BottomBrackets/M/Goster.aspx gibi bir talep geldiğinde 

bu, ~/Urunler.aspx?AltKategoriId=5&amp;AltKategoriAdi=Bottom%20Brackets&amp;Si

nifi=M olarak algılanacaktır. & operatörünün ele alınması sırasında &amp; ifadesinin kullanılmasına 
dikkat etmek gerekir. Eğer & işareti kullanılırsa derleme zamanıda hata mesajı alınır. 

 

Artık gerekli bildirimler yapıldığına göre Urunler.aspx sayfası aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<%@ Page Language="C#" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        lblAltKategoriAdi.Text 

= Request.QueryString["AltKategoriAdi"]!=null?Request.QueryString["AltKategoriAdi"].

ToString():""; 

        lblSinifi.Text 

= Request.QueryString["Sinifi"]!=null?Request.QueryString["Sinifi"].ToString():""; 

    }  

</script> 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Kategori ve sınıf bazlı ürünler</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:Label ID="lblAltKategoriAdi" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="X-Large" 

Font-Underline="True" ForeColor="#C00000"></asp:Label> 

        Alt Kategorisi 

        <asp:Label ID="lblSinifi" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="X-Large" Font-

Underline="True" ForeColor="#C00000"></asp:Label> sınıfı<br /> 

        <br /> 

        <asp:GridView ID="grdUrunler" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 

DataKeyNames="ProductId" DataSourceID="dsProducts"> 

            <Columns> 

                <asp:BoundField DataField="ProductId" HeaderText="ProductId" InsertVisible="False" 

ReadOnly="True" SortExpression="ProductId" /> 

                    <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" SortExpression="Name" /> 

                    <asp:BoundField DataField="ListPrice" HeaderText="ListPrice" 

SortExpression="ListPrice" /> 

                    <asp:BoundField DataField="Class" HeaderText="Class" SortExpression="Class" /> 

                    <asp:BoundField DataField="SellStartDate" HeaderText="SellStartDate" 

SortExpression="SellStartDate" /> 

            </Columns> 

        </asp:GridView> 

        <asp:SqlDataSource ID="dsProducts" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:AdvConStr %>" SelectCommand="Select 

ProductId,Name,ListPrice,Class,SellStartDate From Production.Product Where 

ProductSubCategoryId=@SubCatId and Class=@Class"> 

            <SelectParameters> 

                <asp:QueryStringParameter DefaultValue="1" Name="SubCatId" 

QueryStringField="AltKategoriId" /> 

                <asp:QueryStringParameter DefaultValue="M" Name="Class" 

QueryStringField="Sinifi" /> 

            </SelectParameters> 

        </asp:SqlDataSource> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Bu sayfa sadece QueryString ile gelen parametreler değerlendirmekte ve buna göre belirli bir alt 

kategori ve sınıfa ait ürünlerin bazı alanlarının listelenmesini sağlamaktadır. Bu amaçla 

yine GridView ve SqlDataSource kontrollerinden yararlanılmış ve uygun sorgu cümleleri 

kullanılmıştır. Örnek senaryoda yer alan Bottom Brockets alt kategorisi ve M sınıfı seçilirse, 
Urunler.aspx sayfasında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan çıktılar elde edilecektir. 
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Yukarıdaki çıktıya dikkat edilecek olursa URL satırı bizim belirlediğimiz şekilde kalmıştır. Bu çıktının 

aynısını elde etmek için halen daha sorgu katarı(QueryString)ifadeleride açıkça kullanılabilir. 

Aynı web uygulamasında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan URL talebi, aynı sonuçları 
verecektir. 

 

Ne varki halen daha bazı problemler vardır. Herşeyden önce en azından söz konusu senaryo göz 

önüne alındığında, var olabilecek tüm olasılıklar için web.config dosyasına teker teker URL 

eşleştirmelerinin eklenmesi gerekmektedir. Bir geliştirici olarak bunun kod içerisinden daha etkili 

bir şekilde ele alınması çok doğal bir istektir. Neyseki Asp.Net 2.0 ile gelen güçlü Configuration API 

alt yapısı sayesinde istersek, kod içerisinde urlMappings kısmına dinamik olarak 

yeni elemanlar(elements) ekleyebilir, düzenleyebilir ve çıkartabiliriz. Bu amaçla bir admin sayfası 

veya farklı bir uygulama olacak şekilde bir admin paneli dahi göz önüne alınabilir.(Configuration 

API' sinin yönetiminin daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz daha önce yazılmış olan 

bir makaleden yararlanabilirsiniz.) Bunun için aşağıdaki gibi bir sayfa tasarladığımızı göz önüne 

alabiliriz. 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %> 

<%@ Import Namespace="System.Web.Configuration" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    private static void AddMappings() 

    { 

        Configuration cfg = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(""); 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=163
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        UrlMappingsSection urlMapSct = 

(UrlMappingsSection)cfg.GetSection("system.web/urlMappings"); 

        urlMapSct.UrlMappings.Clear(); 

 

        string query = "SELECT DISTINCT PSC.ProductSubcategoryID, PSC.Name,PRD.Class FROM 

Production.ProductSubcategory AS PSC INNER JOIN Production.Product AS PRD ON 

PSC.ProductSubcategoryID = PRD.ProductSubcategoryID WHERE (PRD.Class IS NOT NULL) ORDER 

BY PSC.Name, PRD.Class"; 

 

        using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(cfg.ConnectionStrings.ConnectionStrings["AdvConStr"].ConnectionString)) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn); 

            conn.Open(); 

            string url = "", mappedUrl = ""; 

     

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) 

            { 

                url = "~/Urunler/" + reader.GetString(1).Replace(" ","") + "/" + 

reader.GetString(2).Replace(" ","") + "/Goster.aspx"; 

                mappedUrl = "~/Urunler.aspx?AltKategoriId=" + 

reader["ProductSubCategoryID"].ToString() + "&AltKategoriAdi=" + reader["Name"].ToString() + 

"&Sinifi=" + reader["Class"].ToString(); 

                UrlMapping map = new UrlMapping(url, mappedUrl); 

                urlMapSct.UrlMappings.Add(map); 

            } 

            reader.Close(); 

        } 

        cfg.Save(); 

    } 

 

    protected void btnMappEkle_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        AddMappings(); 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Yonetici Sayfasi</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

                <asp:Button ID="btnMappEkle" runat="server" Text="Güncel URL Eşleştirmelerini Ekle" 

OnClick="btnMappEkle_Click" /> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Şimdi burada geliştirdiğimiz kodları kısaca inceleyelim. Configuration alt yapısına göre, web.config 

dosyası içerisinde bilinen hemen her boğumun(Node) birer yönetimli tip(Managed 

Type) karşılığı vardır. Buradaki tipimiz UrlMappingsSection sınıfıdır. UrlMappingsSection sınıfıda 
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Asp.Net 2.0 ile birlikte gelmiş bir sınıftır. Sınıf diagramından ele alındığında UrlMappingsSection 

sınıfının Framework içerisindeki yeri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Görüldüğü gibi UrlMappingsSection sınıfının UrlMappings özelliği aslında UrlMapping tipinden 

elemanlar taşıyan özel bir koleksiyonu(UrlMappingCollection) işaret etmektedir. Yeni 

bir UrlMapping nesne örneği eklenmek istendiğinde bu koleksiyondan yararlanılır. Bu 

koleksiyondaki elemanları oluşturan UrlMapping tipinin Framework içerisindeki yeri ise aşağıdaki 
gibidir. 
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Bu tipi o anki web.config dosyasından elde etmek amacıyla Configuration nesne 

örneğinin GetSection metodu kullanılmaktadır. Bu metod bilindiği gibi XPath ifadelerini parametre 

olarak alır.(XPath ile ilgili detaylı bilgiyi daha önceki bir makalemizden edinebilirsiniz) Sonrasında 

ise veritabanından yapılan sorgu sonucu elde edilen veri kümesine 

göre url ve mappedUrldeğerleri oluşturulur. Bu değişkenler, her bir satır 

için web.config dosyasına eklenecek UrlMapping tiplerinin yapıcı 

metodlarına(Constructor) parametre olarak verilmektedir. Son olarak oluşan UrlMapping nesne 

örneği, Add metodu ile web.config/urlMappings elementi içerisindeki yerini almaktadır. 

Elbette, bellek üzerinde yapılan bu değişikliklerin kalıcı olması 

adına Configuration tipinin Save metodu kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan 

biriside URL değeri oluşturulurken Replace metodu ile Name ve Class alanlarındaki boşlukların 

alınmasıdır. Eğer söz konusu boşluklar alınmassa (özellike Class alanlarındakiler alınmassa) bu 

linklere tıklandığında çalışma zamanında sayfaların bulunamadığına dair hata mesajları alınabilir. 

Bu aynı zamanda, URL içerisinde geçersiz olabilecek karakterler var ise bunlarında çıkartılması veya 

değiştirilmesi gerektiği anlamınada gelmektedir. Örneğin boşlukar çoğunlukla URL satırına %20 

şeklinde aktarılırlar. Ancak örnekteki URL bilgisinde klasör tabanlı bir yaklaşım tercih edildiğinden 

bütün boşlukların çıkartılması yolu tercih edilmiştir. Bu işlemlerin arkasından Admin sayfası 

çalıştırılır ve düğme tıklanırsa web.config dosyasının aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
değiştiği görülür. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=147
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Dikkat edilecek olursa, elde edilen veri kümesine göre, söz konusu olabilecek tüm URL 

eşleştirmeleri ilave edilmiştir. Configuration API'si sağolsun :) Şimdi default.aspx sayfası çağırılırsa, 

artık GridView kontrolü içerisindeki her bir bağlantının karşılığının olduğu ve çalıştığı görülür. 
Default.aspx için örnek görüntü aşağıdaki gibidir. 
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İlgili bağlantının tıklanması sonrası ise aşağıdaki sonuçlara benzer çıktılar elde edilebilir. 

 

Buraya kadar örnek bir senaryo üzerinden URL eşleştirmesini incelemeye çalıştık. Son teknikte 

dinamik olarak URL eşleştirmelerini ekledik. Bu teknik her ne kadar göze hoş gelsede dezavantajıda 

vardır. Öyleki, veri kaynağında değişiklikler yapıldığında örneğin Alt kategori adı değiştiğinde yada 

yenileri eklendiğinde web.config dosyası içerisinde yeni düzenlemelerin yapılması, bir başka deyişle 

ilgili fonksiyonun tekrardan çağırılması gerekcektir. Bu çeşitli teknikler ile çözülebilir ama yinede 

düşünülmesi gereken bir adımdır. 

Sonuç olarak Asp.Net 2.0 ile birlikte gelen urlMappings elementi her ne kadar bazı avantajlar 

sağlasada çeşitli kısıtlamalarda içermektedir. Regular Expression ifadeleri kullanılamadığından, her 

bir URL için gereken eşleştirmeler teker teker web.config dosyası içerisinde yazılmalıdır. 

Gerçi Configuration API' si yardımıyla bu bir nebzede olsa aşılabilmektedir ancak Regular 

Expression'ın yerini tam anlamıyla tutmamaktadır. Regular Expression desteği için geliştiricinin 

özel HttpModule ve HttpHandler tiplerini geliştirmesi gerekliliği ise bir zorluktur. Böylece geldik 
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bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net Temelleri : Etkili Trace Kullanımı ( 

02.08.2007 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web uygulamalarında son kullanıcıların(End Users) şikayetçi olabileceği pek çok konu vardır. 

Bunlar arasında popüler olanlarından biriside sayfaların yavaş açılıyor olmasıdır. Nihayetinde son 

kullanıcıları her zaman için sabırsız ve acelesi olan kişiler olarak düşünmek doğru bir yaklaşım 

olacaktır. Sayfaların yavaş açılıyor yada geç cevap veriyor olmasının donanımsal yada çeşitli çevre 

faktörleri nedeniyle bilinen sebepleri vardır. Söz gelimi bağlantı hızının düşük olması ilk akla gelen 

nedendir. Ancak geliştiriciler(developers) olarak bizlerinde üzerine düşen önemli görevler 

vardır. Sonuç itibariyle bir geliştirici, mininum donanım gereksinimleri karşılandığı takdirde hızlı ve 

yeterli performasta çalışabilen bir web uygulaması geliştiriyorsa, donanım kapasite ve 

yeteneklerinin daha yüksek olduğu son kullanıcılarda aynı web uygulamasının çok daha iyi sonuçlar 
vereceği düşünülebilir. 

 

Trace mekanizmasını kullanmak için küçük bir neden; örneğin talep(request) edilen 

sayfanın üretilmesi ve HTML çıktısının hazırlanması uzun zaman alıyor olabilir. Sayfanın 

üretimi sırasında hangi adımların çok zaman aldığını görmek için Trace mekanizmasından 

yararlanılabilir. 

Elbetteki bir web uygulamasının hızını, performansını ve cevap verebilme yeteneklerini etkiliyecek 

pek çok faktör vardır. Yine örnek olarak düşünülürse, 10 kullanıcılı bir intranet ortamında gayet iyi 

çalışan bir web uygulaması, internet' e açıldığında karşılaşabileceği n kullanıcı talebi sonrasında 

beklenen performansı gösteremeyebilir. Buradaki en büyük etken kullanıcı sayısıdır. Bu nedenle 

web uygulamalarını ne kadar iyi programladığımızı düşünsekte, sonuçlara bakıldığında gerek test 

gerekse gerçek ortamlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızı görebiliriz. Dolayısıyla test 

aşamasında uygulamanın genelini izleyebilmek ve sonuçları analiz ederek gerekli tedbirleri 

alabilmek son derece önemli bir konudur. Bu gibi durumlarda web uygulamasının genelinin yada 

problemli olabileceği düşünülen sayfaların çalışma zamanı ve sonrasındaki hareketlerinin izlenmesi 

adına Asp.Net modelinde Trace mekanizasından faydalanılmaktadır. İşte bu makalemizde Trace 
kavramını derinlemesine incelemeye çalışacağız. 

Trace mekanizması ile sayfa(Page) veya uygulama seviyesinde(Application Level), 

kullanıcıdan gelen bir talebin işlenmesi sırasında ve sonuçların elde edilmesinin sonrasında gerekli 

host bilgileri yakalanabilir. Bu bilgiler değerlendirilerek sorunun nerede olduğu daha kolay bir 

şekilde tespit edilebilir. 

 

Trace; HTTP talebi ile ilgili olaraktan sunucu(server) taraflı çalışma zamanı(run-

time) ve sonrası detay bilgilerinin alınmasını sağlayan bir Asp.Net mekanizmasıdır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UrlRewriting.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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Trace mekanizması sadece sayfa ve uygulama seviyesinde değil, bileşen 

seviyesindede(Component Level) ele alınabilir. Nitekim, web uygulamalarında sayfaların çoğu 

buton arkası programlama yerine bileşenleri ele alır. Çok doğal olarak bileşenler içerisinde 

meydana gelebilecek sorunların ele alınması sırasında yine Trace mekanizması ele alınabilir. Trace 

ile elde edilen sonuçlar üretilen genellikle sayfa sonlarına HTML bilgisi olarak eklenebilirler. Bunun 

dışında Trace.axd isimli özel dosyalardanda uygulama genelinde, talep sırasına göre sayfaların 
izlenmesi sağlanabilir. 

İlk olarak Trace işlemlerini sayfa seviyesinde ele almaya çalışacağız. Bir sayfanın Trace çıktısını 

yakalamak için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan birincisi Page direktifinde yer 

alan Trace niteliğine true değeri atanmasıdır. Diğer yol ise kod tarafında Trace nesne örneği 
üzerinden IsEnabled özelliğine true değerini atamaktır. 

Direktik içerisinden Trace mekanizmasının açılması; 

<%@ Page Language="C#" Trace="true"%> 

Kod tarafından Trace mekanizmasının açılması; 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs ea) 

{ 

    Page.Trace.IsEnabled = true;  

} 

Sonuç olarak bu iki kullanım şekline göre sayfanın sonuna Trace bilgileri aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi eklenecektir. 



www.bsenyurt.com Page 963 
 

 

Bu çıktıda tüm Trace bilgisi gösterilmemektedir. Temel olarak Trace çıktısında yer alan kısımlar 
aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 

Trace Çıktısında Yer Alan Bölümler 

Request 

Details 

Bu kısımda talep ile ilişkili genel bilgiler yer alır. Örneğin talep tipi(request 

type) ilk çağrıda Get iken sayfa sunucuya gönderildikten sonra Post değerini 

alır. Bir başka örnek detay bilgisi olarakta Session Identity(SessionId) değeri 

verilebilir. 

Trace 

Information 

Bu kısımda özellikle sayfanın yaşam döngüsü(Page Life Cycle) içerisinde yer 

alan olayların genel süreleri yer alır. Buradaki bilgilerden hareket ederek 

sayfanın üretimi sırasında hangi kısımların ne kadar süre harcadığı görülebilir. 

Control Tree 

Sayfa içerisindeki kontrollerin ağaç yapısını verir. Böylece özellikle form 

içerisinde kullanılan başka taşıyıcı kontroller(container controls) var ise, 

bunların içerisinde yer alan alt kontrollerin elde edilmesi için ne kadar derine 

inilebileceği kolayca tespit edilebilir. 

Session State 
Kullanıcıya ait oturum(Session) içerisinde tutulan verilerin değerlerinin ve 

tiplerinin gösterildiği kısımdır. 

Application 

State 
Application nesnesi içerisindeki anahtarlar(keys) ve 

değerlerinin(values) gösterildiği kısımdır. 
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Request 

Cookies 

Collection 
Sayfaya gelen talep sırasındaki çerezlere ait bilgilerin tutulduğu koleksiyondur. 

Response 

Cookies 

Collection 

Sayfadan istemciye dönen cevap içerisinde yer alan çerezlere(Cookies) ait 

bilgilerin tutulduğu koleksiyondur. 

Headers 

Collection 
İstemciden sunucuya gelen HTTP paketindeki başlık bilgileri görülebilir. 

Örneğin Accept_Encoding bilgisi. 

Response 

Headers 

Collection 

İstemciye dönen HTTP paketindeki başlık bilgilerini içerir. Örneğin üretilen içerik 

tipi (Content Type) görülebilir. 

Form 

Collection 
Sunucudan istemciye gönderilen form bilgileri görülebilir. Örneğin 

üretilen _VIEWSTATE değerine bakılabilir. 

Querystring 

Collection 
Sayfadan istenen query string bilgileri var ise bunların adları ve o anki 

değerleri görülebilir. 

Server 

Variables 
Sunucu değişkenleri elde edilebilir. Örneğin, sunucu uygulamanın fiziki 

yolu(APPL_PHYSICAL_PATH), yerel ip adresi(LOCAL_ADDR) gibi. 

Aynı bilgilere ulaşmak için adres satırında Trace.axd dosyasıda talep edilebilir. 

 

Trace.axd, WebResource.axd benzeri bir dosyadır. Dolayısıyla çalışma zamanında özel 

şekilde ele alınır. Asp.Net çalışma ortamı Trace.axd taleplerininTraceHandler isimli sınıfa 

ait nesne örneklerine devredilerek karşılanmasını sağlar. 

 

Dolayısıyla söz konusu talep sonrası oluşan ekran çıktısı TraceHandler sınıfı tarafından 

hazırlanır. Makinedeki ana web.config dosyasının içeriğine bakıldığında bu açıkça 

görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi sadece Trace.axd için böyle 

bir handler' ın yazılmış olmasıdır. Trace.axd veWebResource.axd dışında gelecek 
talepler HttpNotFoundHandler tarafından ele alınmaktadır. 



www.bsenyurt.com Page 965 
 

 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde Trace.axd' nin talep edilmesinin örnek sonuçları gösterilmektedir. 

 

Kod tarafında Trace bilgilerini ele almak için Page nesne örneği üzerinden Trace özelliği 

kullanılmaktadır. Aslında Trace özelliği doğrudan TraceContext sınıfına ait bir nesne örneği 

döndürmektedir. TraceContext sınıfı sealed olarak işaretlenmiş bir tip olduğundan 

türetilerek(inherit) özelleştirilemez. Bu sınıfın Framework içerisindeki yeri şekilsel olarak aşağıdaki 
gibidir. 
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TraceContext sınıfının üyeleri göz önüne alındığında, Write ve Warn metodları kod içerisinden 

Trace çıktısına bilgi yazdırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bunların arasındaki tek fark Warn 

metodunun yazıyı kırmızı punto ile basıyor olmasıdır. Diğer taraftan her iki metodda 3 farklı aşırı 

yüklenmiş versiyona sahiptir. Bu versiyonlar yardımıyla yazdırılan bilginin kategorisi(Category), 

içeriği(Message) ve o anda yakalanmış bir istisna(Exception) var ise bu istisna nesne örneği 

Trace çıktısına gönderilebilir. IsEnabled özelliği ile daha öncedende belirtildiği gibi Trace' in 

etklinleştirilmesi veya pasif moda çekilmesi sağlanabilir. TraceMode özelliği TraceMode enum 
sabiti tipinden değerler alabilmektedir. 

 

Bu değerler sayesinde Trace çıktısında yer alan Trace Information kısmındaki bilgilerin kategori 

veya süre bazlı olarak sıralanıp sıralanmayacağı belirlenebilir. Bu üyeler dışında TraceContext sınıfı 

özellikle bileşenlerin içerisinde ele alınmak istendiğinde yapıcı metoddan bir örnek oluşturulması 

gerekmektedir. Bunun için yapıcı metodHttpContext tipinden bir parametre alır. Bunu ilerleyen 

kısımlarda ele alacağız. TraceContext sınıfının birde TraceFinished isimli olayı 

vardır. TraceContextEventHandlertemsilcisinin tanımladığı yapıya uygun olay metodu 

çağırılabilir. Bu olay TraceContext sınıfına .Net 2.0 ile birlikte katılmıştır. TraceFinished olayı, Trace 

bilgileri toplandıktan sonra TraceContext sınıfının kendisi tarafından 

tetiklenir. TraceContextEventArgs tipinden olan ikinci parametre sayesinde Trace ile ilgili veriler 

elde edilebilir ve bu sayede farklı veri kaynaklarına yazılmaları sağlanabilir. Aşağıdaki kod 

parçasında bu olayın kullanımı örneklenmeye çalışılmaktadır. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs ea) 

{ 

    Page.Trace.IsEnabled = true; 

    Page.Trace.TraceFinished += new TraceContextEventHandler(Trace_TraceFinished); 

} 

 

void Trace_TraceFinished(object sender, TraceContextEventArgs e) 

{ 

    IEnumerator numarator=e.TraceRecords.GetEnumerator(); 

    while (numarator.MoveNext()) 

    { 

        TraceContextRecord record = (TraceContextRecord)numarator.Current; 

        Response.Write(record.Category + " : " + record.Message + "<br/>"); 

    } 

} 

TraceContextEventArgs tipinden e değişkeni üzerinden elde edilen koleksiyon içerisindeki her bir 

eleman TraceContextRecord sınıfına ait birer nesne örneğidir. Bu tip yardımıyla Trace 

Information kısmındaki kategori, mesaj, istisna tipi ve uyarı olup olmadığı(IsWarning) bilgilerine 
erişilebilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu bilgiler yer almaktadır. 
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Bu kodun yer aldığı sayfa ilk talep edildiğinde aşağıdaki ekran çıktısında yer alan içerik elde edilir. 

 

Post işleminden sonra ise TraceFinished içerisinden yakalanan mesajların sayısı sayfanın yaşam 
döngüsü nedeni ile artacak ve aşağıdakine benzer bir ekran çıktısı elde edilecektir. 
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Söz konusu olay metodu ile her ne kadar Trace Information ile ilgili çok az bilgiye ulaşsakta 

zaten geri kalan verilerin çoğu HttpResponse veya HttpRequest gibi tipler yardımıyla elde 

edilebilmektedir. Dolayısıyla bu olay içerisinde bu tipler aracılığıyla elde edilen veriler başka veri 
ortamlarına da yazdırılabilirler. 

Şimdi Trace mekanizmasını farklı yollar ile incelemeye devam edeceğiz. İlk olarak sayfa 

seviyesinde Trace bilgilerini izlemenin nasıl faydası olabiliceğini görmeye çalışacağız. Bu amaçla 

aşağıdaki web sayfası ve kodları göz önüne alınabilir. (Bu ve sonraki asp.net sayfalarında, 

işlemlerin kolay takip edilmesi amacıyla inline-coding tekniği kullanılmıştır.) 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

protected void btnCek_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    string urunAdlari="";  

    using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 
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    { 

        SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Top 10000 TransactionId From 

Production.TransactionHistory", conn); 

        conn.Open(); 

        SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  

        while (reader.Read()) 

        { 

            urunAdlari += reader["TransactionId"].ToString()+"|"; 

        } 

        reader.Close(); 

    } 

    Session.Add("TumKategoriler", urunAdlari); 

}  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Untitled Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

                <asp:Button ID="btnCek" runat="server" Text="Veriyi Çek" OnClick="btnCek_Click" /> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Web sayfamızda yer alan düğmeye basıldığında, TransactionHistory tablosundaki ilk 10000 

TransactionId değeri elde edilir ve bunlar bir string içerisinde birleştirilerek Session' a atılır. Kod her 

ne kadar anlamlı gözükmesede (ki gözükmediği ortada :) ) ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle 

kayda değerdir. Nitekim sayfa talep edildikten sonra düğmeye basıldığında sayfanın uzun bir 

sürede çıktı verdiği görülecektir. Burada herhangibir hata görünmemektedir. Ancak sayfanın 

çıktısının üretilmesi ve istemciye gelmesinin neden uzun sürdüğüde incelenmelidir. İşte bu amaçla 

bu sayfa üzerinde Trace işlemi gerçeklenmelidir. Hatırlanacağı üzere bunu kod veya direktif 

içerisinde yapabileceğimizi belirtmiştik. Bu nedenle Page direktifinde yer 

alan Trace niteliğine true değerini verelim ve kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

{ 

    SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Top 10000 TransactionId From 

Production.TransactionHistory", conn); 

    conn.Open(); 

    Trace.Warn("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekilmeye başlanacak"); 

    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  

    while (reader.Read()) 

    { 

        urunAdlari += reader["TransactionId"].ToString()+"|"; 

    } 

    Trace.Warn("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekildi..."); 

    reader.Close(); 

} 
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Burada Warn metodu kullanılarak urunAdlari toplanmadan önce ve toplandıktan sonra Trace 

çıktısına kategori bazlı değerler yazdırılmaktadır. Bunun sonucunda sayfa çıktısı aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

 

Sonuçları irdelerken From First(s) ve From Last(s) kısımlarındaki süreler çok önemlidir. From 

First(s) ile sayfanın talepten sonraki yaşam döngüsü başladığından beri geçen toplam süre ifade 

edilir. Form Last(s) ise, bir önceki işlem ile son işlem arasındaki geçen süre farkıdır. Böylece kod 

yardımıyla sayfanın çalışma zamanı çıktısına bakılmış ve süre uzamasının nerede olduğu tespit 

edilebilmiştir. Görüldüğü gibi string bilgisini oluştururken + operatörü nedeni ile verinin oluşumu 

son derece fazla zaman almıştır. Aslında burada alınacak tedbir son derece basittir. + operatörü 
yerine StringBuilder kullanmak. Bunun için kod aşağıdaki gibi değiştirilebilir. 

StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

{ 

    SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Top 10000 TransactionId From 

Production.TransactionHistory", conn); 

    conn.Open(); 
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    Trace.Warn("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekilmeye başlanacak"); 

    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  

    while (reader.Read()) 

    { 

        builder.Append(reader["TransactionId"].ToString()); 

        builder.Append("|"); 

    } 

    Trace.Warn("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekildi..."); 

    reader.Close(); 

} 

Session.Add("TumKategoriler", builder.ToString()); 

Buna göre sonuçlar aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olacaktır. 

 

Görüldüğü gibi kod içerisinde şüpheli bulunulan noktalarda uygulanacak teknikler ile sayfanın 

çalışma zamanındaki hali çok daha kolay bir şekilde izlenebilmektedir. 

 

Trace sınıfına ait Write ve Warn metodları uygulama içerisinde pek çok yerde 

kullanılabilir. Buna göre Trace mekanizmasının geçersiz kılınması haline, söz konusu 

metodlar görmezden gelineceği için, tüm uygulama kodunu gözden geçirerek bu 

metodlara ait satırların kaldırılmasına gerek kalmayacaktır. 

Uygulama seviyesinde Trace mekanizmasını aktif kılabilmek 

için web.config dosyasında trace elementi kullanılmalı ve enabled özelliğine true değeri 

atanmalıdır. Bunun dışında trace elementi içerisinden belirlenebilecek bazı ayarlamalarda 

yapılabilir. Böylece web uygulaması içerisindeki tüm sayfalar için izleme yapılabilir. 
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trace elementinin içerisinde kullanılabilecek nitelikler ve anlamları ise aşağıdaki tabloda olduğu 
gibidir. 

trace Elementine Ait Genel Özellikler 

requestLimit trace log içerisinde uygulamaya ait kaç talebin(request) saklanacağı 

belirtilir. Limit aşılması halinde eğer mostRecent özelliğinin 

değeri false ise uygulama yeniden başlatılana veya trace log bilinçli bir 

şekilde temizlenene kadar log' a bilgi atılmaz. Bu niteliğin varsayılan 

değeri 10 dur. Maksimum olarak10000 değeri verilebilir. 10000' den 

büyük bir değer verilmesi halinde ise, bu değer otomatik olarak 10000' 

e çekilir. 

pageOutput true ise Trace bilgileri web uygulaması içerisindeki sayfaların sonuna 

eklenir. false olması halinde ise izleme bilgileri 

sadece Trace.axd üzerinden takip edilebilir. 

localOnly true olmaslı halinde Trace çıktısını istemciler göremez. Sadece web 

uygulamasının olduğu makinedeki kullanıcı görebilir. Bu bir anlamda 

Trace çıktısını sadece geliştiricinin izleyebilmesi anlamınada gelebilir ki 

güncel projelerde sıkça başvurulan bir yöntemdir. 

enabled true olması haline uygulama bazında(Application Level) izleme 

modu açık olacaktır. 

mostRecent varsayılan değeri false olan bu niteliğe true değeri verilirse 

, requestLimit aşılması halinde gelen talepler son elde edilen 

taleplerin üzerine yazılır. Böylece son taleplerin görülebilmesi sağlanmış 

olur. Bu nitelik(attribute) Asp.Net 2.0 ile birlikte yeni gelmiştir. 

traceMode Daha öncedende değinildiği gibi, Trace Information kısmında yer alan 

bilgilerin, kategori veya süre bazlı sıralanıp sıralanmayacağını belirtir. 

writeToDiagnosticTrace Varsayılan değeri false olan bu özellik Asp.Net 2.0 ile birlikte gelmiş 

olup, Trace mesajlarının System.Diagnostics alt yapısına gönderilip 

gönderilmeyeceğini belirlemekte kullanılır. 
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Aşağıda örnek bir trace elementi içeriği yer almaktadır. 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <appSettings/> 

    <connectionStrings/> 

    <system.web> 

        <trace enabled="true" requestLimit="5" mostRecent="true" pageOutput="false" 

localOnly="true" writeToDiagnosticsTrace="true" /> 

        <compilation debug="true"/> 

        <authentication mode="Windows"/> 

    </system.web> 

</configuration>  

Buna göre son 5 talebe ait trace bilgileri tutulacak, sayfa çıktısı verilmeyecek bir başka 

deyişle trace.axd ile talep edilebilecek, yanlızca host makinedeki kullanıcı trace.axd' ye 

bakabilecek ve bilgiler System.Diagnostics alt yapısına devredilebilecektir. Dolayısıyla uygulama 
çalıştırıldıktan sonra söz konusu izleme bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Burada sayfalara ait izleme detaylarına bakmak için View Details linki kullanılabilmektedir. Çıktıda 

yer alan bilgilere bakıldığında taleplerin zamanı(Time of Request), durumu-status code (örneğin 

talep edilen sayfa başarılı bir şekilde yüklendiyse 200, olmayan bir sayfa talep edildiyse 404...), 

HTTP' nin hangi metoduna göre (POST, GET...) talep edildiği(Verb) ve talep sırası(No) gibi bilgiler 

yer alır. 

Geliştirilen web uygulaması dağıtılırken trace.axd dosyasının hiç bir şekilde talep 

edilememesi sağlanabilir. Bunun için web.config dosyasında yer alan system.web elementi altında 
aşağıdaki değişikliği yapmak yeterlidir. 
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<system.web> 

    <httpHandlers> 

        <remove verb="*" path="trace.axd"/> 

    </httpHandlers> 

</system.web> 

Buna göre söz konusu web.config dosyasının içeren uygulamada herhangibir şekilde Trace.axd 

dosyası talep edilirse aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilecektir. 

 

Gelelim izleme ile ilişkili diğer konulara. Bazı durumlarda kod içerisinde kullandığımız Trace 

ifadelerinin sadece istisnalar oluştuğunda tutulmasını isteyebiliriz. Buna ek olarak, trace içerisine 

atılacak istisna bilgilerinin sadece host makinedeki kullanıcıya gösterilmesi istenebilir. Trace bilgisini 

sadece yerel kullanıcıya göstermek için localOnly özelliği kullanılabilir. Ancak burada durum biraz 

daha farklıdır. Nitekim, trace basılmakta ama içeride istisna oluşması halinde gösterilen içerik 

sadece yerel kullanıcı için oluşturulmak istenmektedir. Bu vakkayı çözmek için Trace 

ifadelerinin catch blokları içerisinde ele alınacağı ortadadır. Diğer 

taraftan Write veya Warn metodlarının üçüncü parametreleri burada önemlidir. Nitekim üçüncü 

parametre oluşan istisna(Exception) referansını taşımaktadır. Exception tipini trace çıktısına 

vermek dışında, talepte bulunan kullanıcınında host makineden geldiğini tespit etmek gerekir. Bu 

nedenle aşağıdaki adımlar izlenebilir.(Olayın daha kolay anlaşılabilmesi için konu şema ile 
desteklenmiştir) 

1. Request ile istemcinin Host adresi öğrenilir. Burada Request.UserHostAddress' den 

faydalanılabilir. 

2. Elde edilen adresin 127.0.0.1 olup olmadığına bakılır. Öyleyse talep yerel makineden gelmiştir 
ve trace açılabilir. 

3. Talep yerel makineden gelmiyorsa Requset.ServerVariables("LOCAL_ADDR") ile elde edilen 

ip adresi ve Request.UserHostAddress ile elde edilen istemci adresi karşılaştırılır. Bu yerel host 

adresinin 127.0.0.1' den farklı olmasına karşı alınan bir tedbirdir. Eğer eşitlerse talebin yine yerel 

makineden geldiği anlaşılabilir. 

4. Eğer taleplerin yerelden geldiği anlaşıldıysa çıktı üretilir. 
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Kod tarafında ise örnek olarak aşağıdaki sayfa düşünülebilir. Burada bilinçli olarak 
bir istisna(Exception) oluşturulmaktadır. 

<%@ Page Language="C#" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected bool TraceYazilsinmi() 

    { 

        string userHostAddress = Request.UserHostAddress; 

        if (userHostAddress == "127.0.0.1") 

            return true; 

        else 

        { 

            string localAddress 

= Request.ServerVariables.GetValues("LOCAL_ADDR").ToString(); 

            if (localAddress == userHostAddress) 

                return true; 

            else 

                return false;  

        } 

    } 
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    protected void btnBaglantiAc_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        SqlConnection conn = null;  

        try 

        { 

            conn = new SqlConnection("data source=.;database=" + txtVeritabani.Text + ";integrated 

security=SSPI"); 

            conn.Open(); 

            Response.Write("Bağlantı açıldı"); 

        } 

        catch (Exception excp) 

        { 

            if (TraceYazilsinmi()) 

            { 

                Trace.IsEnabled = true; 

                Trace.Warn("Developer İçin Hata Bilgisi", "Bağlantı açılması sırasında hata 

oluştu", excp);  

            }  

        } 

        finally 

        { 

            if (conn != null 

                && conn.State == ConnectionState.Open) 

                    conn.Close();  

        } 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            Veritabanı Adı : <asp:TextBox ID="txtVeritabani" runat="server" /> 

            <asp:Button ID="btnBaglantiAc" runat="server" Text="Bağlantı Aç" 

OnClick="btnBaglantiAc_Click" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Uygulamada kullanıcı textbox kontrolünden girdiği veritabanı adı için bir bağlantı açmaya 

çalışmaktadır. Eğer bağlantının açılması sırasında bir hata oluşursa ve kullanıcı host makineden 

talepte bulunmuşsa Trace çıktısının etkinleştirilmesi ve istisna mesajının buraya yazdırılması 

sağlanır. Burada istemcinin Ip adresini tedarik edebilmek 

için HttpRequest sınıfının UserHostAddress özelliği kullanılır. Local_Addr değeri ilede sunucu 

değişkenlerinden(Server Variables) sunucu ip adresi elde edilmektedir. Nitekim sunucu ip adresi 

127.0.0.1' den farklıda olabilir. O halde talep eden istemcinin ip adresi ile yerel ip adresinin eşit 

olup olmadığına da bakılmalıdır. Uygulamayı test edip, örneğin olmayan bir veritabanı adı 

girdiğimizde sonuç sayfası aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Dikkat edilecek olursa istisna bilgisi detayaları ile birlikte Trace Information kısmında özel 

kategori adı ve mesajı ile birlikte görülmektedir. Bu tarz bir çalışma zamanı bilgisi elbetteki 

geliştirici(Developer) açısından önemlidir. Aynı sonuçlar çok doğal olarak Trace mekanizması 

olmadan da tespit edilebilir. Buradaki temel amaç Trace mekanizmasını kullanarak, sayfalarda 

oluşabilecek hataların kesin yerlerini ve konumlarını daha kolay tespit edebilmektir. 

Gelelim Trace mekanizması ile ilgili diğer bir konuya. Çok doğal olarak web uygulamalarında harici 

bileşenler(Components) kullanılır. Bileşenden kastımız çoğunlukla bir sınıf kütüphanesi(class 

library) veya ayrı bir sınıf dosyasıdır. Çok doğal olarak bu bileşenler içerisindeki bazı süreçler 
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Trace mekanizması içerisinde ele alınmak istenebilir. Örneğin ilk uygulamada gerçekleştirdiğimiz 

string birleştirme işleminin ayrı bir sınıf içerisinde bir metod olarak ele alındığını düşünelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

 

public class VeriBileseni 

{ 

    public string GetTransactionIdString() 

    { 

        HttpContext ctx = HttpContext.Current; 

        StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Top 10000 TransactionId From 

Production.TransactionHistory", conn); 

            conn.Open(); 

            ctx.Trace.Warn("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekilmeye başlanacak"); 

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) 

            { 

                builder.Append(reader["TransactionId"].ToString()); 

                builder.Append("|"); 

            } 

            ctx.Trace.Warn("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekildi..."); 

            reader.Close(); 

        } 

        return builder.ToString(); 

    } 

    public VeriBileseni() 

    { 

    } 

} 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Trace sınıfını kullanmak 

için HttpContext nesnesinin nasıl elde edildiğidir. Bileşenlerde Trace bilgisi ele alınıyorsa, bu 

bileşenin kullanıldığı HTTP içeriğinin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle HttpContext nesne 

örneği için statik(static) Current özelliğinden faydalanılmıştır. Böylece bileşeni o anda kullanan 
sayfa içeriğine ulaşılmış olunur. Bundan sonra ise Warn veya Write gibi metodlar kullanılabilir. 

 

Bileşenin ayrı bir sınıf kütüphanesi(class library) olarak tasarlanması 

durumunda, System.Web.dll assembly' ının referans edilmesi gerekecektir. Bunun ise 

doğuracağı önemli sonuçlardan birisi şudur; bilşenen içerisindeki izleme alt yapısı web 

bağımlı hale gelmektedir. Bu nedenle alternatif bir yaklaşım olarak ayrı bir dinleyici 

mekanizması özel olarak geliştirilebilir. 
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Peki söz konusu bileşen sadece web tabanlı kullanılmıyorsa. Bu durumda HttpContext gerekli 

işlevsellikleri sağlamak için uygun olmayacaktır. Dolayısıyla farklı bir yol izlemek gerekmektedir. 

.Net Framework izleme mesajları için dinleyiciler(Listener) kullanır. 

İstenirse web.config aracılığıyla yada programatik olarak yeni dinleyiciler eklenebilir. Normal 

şartlarda Trace.Write gibi bir metod çağrısı yapıldığında TraceListener koleksiyonundaki tüm 

dinleyiciler mesajları alıp işlemeye başlarlar. O halde Trace Listener web.config ile açık bir şekilde 

belirtilirse, System.Web.dll assembly' ını projeye referans etmeden ve HttpContext tipini 
kullanmadan Trace çıktıları web uygulamasına doğru gönderilebilir. 

Asp.Net 1.1 ile geliştirme yapıyorsak eğer, bu işlemler için özel bir dinleyici yazmamız gerekecektir. 

Ne varki Asp.Net 2.0 ile sadece bu iş için tasarlanmış WebPageTraceListenerisimli bir sınıf 

gelmektedir. Bu sınıfın web.config dosyasında belirtilmesi ve bileşen 

içerisinde System.Diagnostics isim alanı altında yer alan Trace sınıfının kullanılması yeterlidir. 

Böylece bileşenimiz trace çıktısı verirken web' e bağımlı olmaktan kurtulmuş olacaktır. Örnek olarak 

az önce geliştirilen VeriBileseni sınıfını ayrı bir sınıf kütüphanesi olarak aşağıdaki gibi tasarladığımızı 
düşünelim. 

 

using System; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Text; 

 

public class BagimsizVeriBileseni 

{ 

    public string GetTransactionIdString() 

    { 

        StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=.;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Top 10000 TransactionId From 

Production.TransactionHistory", conn); 

            conn.Open(); 
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            Trace.Write("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekilmeye başlanacak"); 

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) 

            { 

                builder.Append(reader["TransactionId"].ToString()); 

                builder.Append("|"); 

            } 

            Trace.Write("TransactionId Cekme", "TransactionId değerleri çekildi..."); 

            reader.Close(); 

        } 

        return builder.ToString(); 

    } 

} 

Burada dikkat edilecek olursa herhangibir şekilde System.Web referansı kullanılmamaktadır. Bunun 

yerine System.Diagnostics isim alanı ve burada yer alan Trace sınıfı ele alınmaktadır. Bir önceki 

bileşenden farklı olarak Warn metodu kullanılamamaktadır. Bunun 

nedeni System.Diagnostics isim alanında yer alan Trace sınıfının Warn metodunun olmayışıdır. 

Diğer önemli noktalardan biriside, System.Diagnostics.Trace sınıfındaki Write metodu 

versiyonlarından belirli bir Exception nesne örneğininin fırlatılmasının mümkün olmayışıdır. Ancak 

istisna mesajı gönderilmesi sağlanabilir. Bu işlemin ardından web uygulamasına ait web.config 
dosyasında aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır. 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    . 

    . 

    . 

    <system.diagnostics> 

        <trace> 

            <listeners> 

                <add name="WebPageTraceListener" type="System.Web.WebPageTraceListener,S

ystem.Web,Version=2.0.3600.0,Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 

            </listeners> 

        </trace> 

    </system.diagnostics> 

    . 

    . 

    . 

</configuration> 

Burada listeners bilgisi eklenirken system.diagnostics isim elementi içerisindeki trace elementi 

kullanılmaktadır. add elementi içerisinde yer alan type kımsında WebPageTraceListener sınıfının 

tam adı (Qualified Name) belirtilmektedir. Bildiğiniz üzere Qualified Name' i oluşturan değerler tip 

adı, assembly adı, versiyon numarası, kültür ve publicKeyToken bilgisidir. Bu durumu test etmek 
için az önceki örnektekine benzer bir web sayfası aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

<%@ Page Language="C#" Trace="true" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void btnCek_Click(object sender, EventArgs e) 
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    { 

        BagimsizVeriBileseni veriBln = new BagimsizVeriBileseni(); 

        Session.Add("TransactionIDler", veriBln.GetTransactionIdString()); 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <asp:Button ID="btnCek" runat="server" Text="Veriyi Çek" OnClick="btnCek_Click" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Trace çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Trace mimarisi ile ilgili olaraktan, ele alınabilecek başka konularda bulunmaktadır. Örneğin Trace 

bilgilerini başka ortamlara aktarmak, mail gönderimi gerçekleştirilmesi gibi. Tatile çıktığım şu 

günlerde bu kadar bilginin yeterli olacağı kanısındayım. Dönüşte Trace mimarisinin ikinci makalesi 

ile devam edeceğiz. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde trace mimarisini 

tanımaya, gerekliliklerini vurgulamaya çalıştık. Sayfa seviyesinde ve uygulama seviyesinde trace 

işlemlerinin nasıl yapılacağını, sadece istisna oluştuğunda yanlız yerel makineye trace bilgisinin 

nasıl verileceğini, bileşen bazında trace' lerin kullanılmasını ve bileşenin web ortamından bağımsız 

olabilecek şekilde ele alınabilmesini incelemeye çalıştık. Nihayetinde bu uzun makaleyi buraya 
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kadar sabırla okuduğunuz için teşekkür eder bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net Temelleri : Tablo Bazlı Resimleri Ele 

Almak ( 26.07.2007 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yazın bu sıcak günlerinde daha hafif konularla web maceralarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz 

makalemizde Asp.Net uygulamalarında ektin hata yönetiminin nasıl yapılabileceğini incelemeye 

çalışmıştık. Bu kez veritabanı tablolarında çoğunlukla binary alanlarda saklanan resimlerin, Asp.Net 

uygulamalarında nasıl ele alınabileceğini örnek projeler üzerinden incelemeye çalışacağız. Bir 

Windows uygulaması göz önüne alındığında, resimleri gösterebilecek bir PictureBox kontrolünün 

çeşitli özellikleriden yararlanarak herhangibir tabloda tutulan binary içeriği kullanmak ve bu içeriğin 

işaret ettiği resmi göstermek son derece kolaydır. Ne varki Asp.Net uygulamalarında her zaman 

için,render edilerek istemciye gönderilen bir sayfa içeriği mevcuttur. Bu içeriğin tipi(Content 

Type) daha farklıdır. Dolayısıyla binary formatta tutulan resimleri ele almak için farklı bir yaklaşım 
gerekmektedir. 

Tabloda binary formatta tutulabilen resimleri Asp.Net uygulamalarında ele almak amacıyla, 

gösterilmek istenen resmi tek başına yorumlayan bir Asp.Net sayfası mevcuttur. Bu sayfanın tek bir 

görevi vardır o da ilgili resmi image formatlarından uygun olana göre sayfaya Render etmektir. 

Bunu incemelek için örnek bir senaryo göz önüne almakta fayda olacağı kanısındayım. Bu 

amaçla SQL Server 2005 ile birlikte gelen ve Production şemasında(Schema) bulunan Product, 

ProductPhoto ve ProductProductPhoto tabloları göz önüne alınabilir. Bu tablolar arasındaki 

ilişki kısaca aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/EtkiliTraceveDebug.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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ProductPhoto isimli tabloda yer alan ThumbNailPhoto ve LargePhoto isimli 

alanlarda binary olarak ürün resimleri saklanmaktadır(tam olarak varbinary tipinde). Buna göre ilk 

örnek senaryomuzda kullanıcılar ürünlerin listelendiği bir sayfadan detay bilgilerini almak için başka 

bir sayfaya geçiş yapacaklardır. Detayların verildiği sayfada ürüne aitThumbNailPhoto içeriğide 

bir resim olarak sayfa gösterilecektir. Başlamadan önce ProductPhoto tablosundaki herhangibir 

ThumbNailPhoto alanının içeriğini resim olarak nasıl gösterebileceğimize bakalım. Bu amaçla 
ResimGoster.aspx isimli aşağıdaki gibi bir sayfa tasarlanarak işe başlanabilir. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ResimGoster.aspx.cs" 

Inherits="ResimGoster" %> 

Eminimki ResimGoster isimli web sayfasının içeriği son derece ilginç gelmiştir. Nitekim herhangibir 

HTML elementi yer almamaktadır. Aslında bu sayfanın tek amacı yüklenirken(bir başka 

deyişle Page_Load olay metodu çalışırken), ürün resmini ekrana binary olarak yazdırmaktır. 

Burada elbetteki hangi resmin gösterileceğide önemlidir. Bunun için sayfaya bir şekilde 

ProductPhotoID alanının değerinin gelmesi gerekmektedir. Bunun için en güzel 
yol QueryString kullanımıdır. Öyleyse bu sayfanın kodlarını yazarak işe devam edelim. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{  

    string resimId = Request.QueryString["ResimId"]; 

    if (!String.IsNullOrEmpty(resimId)) 

    { 

        byte[] resimBytes=null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select ThumbNailPhoto From 

Production.ProductPhoto Where ProductPhotoId=@PhotoId", conn); 
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            cmd.Parameters.AddWithValue("@PhotoId", resimId); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess); 

            if(reader.Read()) 

                resimBytes = reader.GetSqlBytes(0).Value; 

            reader.Close(); 

            if (resimBytes != null) 

            { 

                Response.ContentType = "image/gif"; 

                Response.BinaryWrite(resimBytes); 

            } 

            else 

                Response.Write("Resim gösterilemiyor."); 

        }  

    } 

    else 

        Response.Write("ResimId parametresi eksik yada hatalı."); 

} 

Page_Load olay metodu içerisinde ilk olarak HttpRequest sınıfının static QueryString özelliği 

yardımıyla sayfaya gelen ResimId değeri alınmaktadır. Kullanıcıların bu sayfayı doğrudan talep 

etme ihtimaline göre ResimId değerinin boş gelme olasılığı bulunmaktadır. Bu 

nedenle String sınıfının IsNullOrEmpty metodu ile bir kontrol gerçekleştirilir. Sonrasında ise 

Production şemasındaki ProductPhoto tablosunda gelen değere göre ilgili ThumbNailPhoto alanı 

çekilir. Eğer gelen ResimId ile eşleşen bir ProductPhotoId alanı var ise bu satırın ThumbNailPhoto 

alanının değeri SqlDataReader nesne örneğine ait Read metodu yardımıyla okunur. Okuma işlemi 

sırasındaGetSqlBytes metodu kullanılmakta ve Value özelliği ile elde edilen byte dizisi resimBytes 

isimli alana aktarılmaktadır. Diğer taraftan HttpResponse sınıfının ContentType özelliği ile render 

edilecek sayfanın içeriği belirlenmektedir. Burada image/gif değeri ile basılacak içeriğin gif 
formatında bir resim olacağı belirtilmektedir. 

 

ContentType özelliğinin varsayılan değeri text/HTML dir. Bu değer, tahmin edileceği 

üzere sayfanın çıktısının HTML olarak üretileceğini işaret etmektedir. Yaygın olarak 

kullanılan diğer versiyonlar aşağıdaki gibidir. 

 image/gif 
 image/jpeg 
 text/plain 
 application/vnd.ms-excel (çıktının excel dökümanı olmasını sağlar) 
 application/vnd.ms-word (çıktının word dökümanı olmasını sağlar) 

 
Son olarak, elde edilen byte dizisinin çıktıya aktarılmasını sağlamak için 

yine HttpResponse sınıfının static metodlarından BinaryWrite çağırılmaktadır. 

Artık sayfayı test ederek işlemlerimize devam edebiliriz. Elbette doğru sonuçları görebilmek için 

ResimId parametresini Url satırından göndermekte fayda vardır. Aşağıda örnek 
olarak 120 numaralı ProductPhotoId değerine sahip satır için elde edilen çıktı görülmektedir. 
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Burada, üretilen HTML sayfasının kaynak kodlarına bakılmak istenirse tarayıcı buna izin 

vermeyebilir(Örneğin Microsoft Internet Explorer 7.0 View Source buna izin vermemiştir). Bu 

sebepten çıktıyı Save As ile kaydetmek gerekebilir. Kaydedilen çıktının içeriği aşağıdaki ekran 

görüntüsünde yer aldığı gibi olacaktır. Dikkat edilecek olursa sayfanın çıktısı sonucu oluşturulan 

içerikte img elementi ve src niteliği yer almaktadır. 

 

Elbette satır olarak karşılığı olmayan bir ResimId değeri girilirse sayfa çıktısı tarayıcı penceresinde 
aşağıdaki gibi olacaktır. Örneğin ProductPhotoId değeri 17 olan bir satır bulunmamaktadır. 

 

Bununla birlikte kullanıcı bu sayfayı doğrudan talep eder ve ResimId parametresini kullanmassa 
aşağıdaki ekran çıktısını elde eder. 

 

Burada olası bazı hataların önüne geçilmek amacıyla basit tedbirler alınmış ve ekrana bilgi 

mesajları verilmiştir. Gerçek hayat uygulamalarında son kullanıcıların daha doğru ve etkin bir 
şekilde uyarılması bir başka deyişle oluşan hatalar konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
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Artık tek yapılması gereken senaryoyu biraz daha kullanışlı hale getirmektir. Bu amaçla ürünlerin 

gösterildiği Urunler.aspx isimli basit bir web sayfası tasarlanarak devam edilbilir. Bu sayfada 

ürünlere ait bir kaç temel bilgi bulunacak ama detayları için başka bir sayfaya yönlendirmede 

bulunulacaktır. Yönlendirilme yapılan sayfa tahmin edileceği üzere ürüne ait resmide içeren bir 

detay sayfasıdır. Urunler.aspx sayfasında basit olarak bir SqlDataSource kontrolü ve bu kontrolü 

ele alan bir GridView bileşeni düşünülebilir. Buna göre Urunler.aspx sayfasının kaynak kod tarafı 
aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Urunler.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Urunler</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 

DataKeyNames="ProductID" DataSourceID="dsProducts"> 

                <Columns> 

                    <asp:HyperLinkField DataNavigateUrlFields="ProductId" DataNavigateUrlFo

rmatString="UrunDetay.aspx?PrdId={0}" DataTextField="Name" HeaderText="Urun Adı" 

/> 

                    <asp:BoundField DataField="ListPrice" DataFormatString="{0:C}" 

HeaderText="Liste Fiyatı" HtmlEncode="False" SortExpression="ListPrice" /> 

                </Columns> 

            </asp:GridView> 

            <asp:SqlDataSource ID="dsProducts" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:AdvConStr %>" SelectCommand="SELECT Top 20 ProductID, Name, 

ListPrice FROM Production.Product Where ListPrice>=1000"> 

            </asp:SqlDataSource> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Urunler.aspx sayfasında yer alan GridView kontrolünde HyperLinkField kontrolü kullanılmaktadır. 

Bu alan, ürünün adını(Name) göstermekte olup üzerine tıklandığında kullanıcıyı UrunDetay.aspx 

sayfasına göndermektedir. Bu işlem sırasında da PrdId isimli bir QueryString parametresi 

ProductId alanının değerini detay sayfasına taşımaktadır. Urunler.aspx isimli sayfanın çalışma 
zamanındaki çıktısı aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibidir. 
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Gelelim UrunDetay.aspx sayfasına. Bu sayfada basit olarak Urunler.aspx sayfasında seçilen 

ürünlere ait detay bilgileri gösterilecektir. Ancak önemli olan, seçilen ürünün resmininde 

ProductPhoto tablosundan binary olarak çekilerek ekrana bastırılacak olmasıdır. Bu amaçla 

tasarlanan Urunler.aspx sayfasında yine bir SqlDataSource kontrolü ve detaylar 
içinDetailsView bileşeni aşağıdaki gibi kullanılabilir. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="UrunDetay.aspx.cs" 

Inherits="UrunDetay" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Urun Detaylari</title> 

</head> 

<body> 
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    <form id="form1" runat="server"> 

        <div>Ürün Detayları :<br /> 

            <asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server" AutoGenerateRows="False" 

DataSourceID="dsProductDetails" Height="50px" Width="294px"> 

                <Fields> 

                    <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="&#220;r&#252;n Adı" 

SortExpression="Name" /> 

                    <asp:BoundField DataField="ProductNumber" HeaderText="&#220;r&#252;n 

Numarası" SortExpression="ProductNumber" /> 

                    <asp:BoundField DataField="SafetyStockLevel" HeaderText="Stok Seviyesi" 

SortExpression="SafetyStockLevel" /> 

                    <asp:BoundField DataField="ReorderPoint" HeaderText="Sipariş Noktası" 

SortExpression="ReorderPoint" /> 

                    <asp:BoundField DataField="ListPrice" HeaderText="Liste Fiyatı" 

SortExpression="ListPrice" DataFormatString="{0:C}" HtmlEncode="False" /> 

                    <asp:BoundField DataField="StandardCost" HeaderText="Standart Maliyet" 

SortExpression="StandardCost" DataFormatString="{0:C}" /> 

                    <asp:TemplateField HeaderText="Urun Resmi"> 

                        <ItemTemplate> 

                            <img alt="Ürün Resmi" 

runat="server" src='<%#"ResimGoster.aspx?ResimID="+DataBinder.Eval(Container.Data

Item, "ProductPhotoID") %>' id="urunResmi" /> 

                        </ItemTemplate> 

                    </asp:TemplateField> 

                </Fields> 

            </asp:DetailsView> 

            <asp:SqlDataSource ID="dsProductDetails" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:AdvConStr %>" SelectCommand="SELECT Production.Product.ProductID, 

Production.Product.Name, Production.Product.ProductNumber, 

Production.Product.SafetyStockLevel, Production.Product.ReorderPoint, 

Production.Product.ListPrice, Production.Product.StandardCost, 

Production.ProductProductPhoto.ProductPhotoID FROM Production.Product INNER JOIN 

Production.ProductProductPhoto ON Production.Product.ProductID 

=Production.ProductProductPhoto.ProductIDWHERE (Production.Product.ProductID = 

@PrdId)"> 

                <SelectParameters> 

                    <asp:QueryStringParameter DefaultValue="1" Name="PrdId" 

QueryStringField="PrdId" /> 

                </SelectParameters> 

            </asp:SqlDataSource>  

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

UrunDetay.aspx isimli web sayfasında dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken bazı noktalar 

vardır. Öncelikli olarak SqlDataSource kontrolünde kullanılan sorgu basit olarak aşağıdaki şekilde 

yer aldığı(Query Builder ile elde edilmiştir) gibi Product ve ProductProductPhoto tablolarının join ile 

birleştirilmiş bir halidir ve ProductId değerinin whereifadesinde ele almaktadır. Nitekim ürün 

resminin ProductPhoto tablosundan tedariki için ProductPhotoID değerinin bilinmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle Product ve ProductProductPhoto tabloarı Join ile birleştirilmiştir. 
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Diğer taraftan DetailsView kontrolü içerisindede resmin gösterilebilmesi için 

bir TemplateField kullanılmış ve ItemTemplate şablonu içerisinde img elementi aşağıdaki gibi 
kullanılmıştır. 

<asp:TemplateField HeaderText="Urun Resmi"> 

                        <ItemTemplate> 

                            <img alt="Ürün Resmi" 

runat="server" src='<%#"ResimGoster.aspx?ResimID="+DataBinder.Eval(Container.Data

Item, "ProductPhotoID") %>' id="urunResmi" /> 

                        </ItemTemplate> 

                    </asp:TemplateField> 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta src niteliğine(attribute) değer atamasının nasıl 

yapıldığıdır. DataBinder sınıfının Eval metodunu kullanarak o anki satırın içerisinde yer alan 

ProdcutPhotoId değeri ResimGoster.aspx sayfasına ResimID adlı parametre ile gönderilmektedir. 

Buda yazımızın başında tasarladığımız ResimGoster sayfasının çağırılması ve bir resim içeriğinin 

elde edilerek buradaki img kontrolü içerisinde gösterilmesi anlamına gelmektedir. Sonuç itibariyle 

UrunDetay.aspx sayfası test edildiğinde aşağıdakine benzer bir ekran çıktısı ile karşılaşılacaktır. 
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Buraya kadar yaptıklarımızı özetleyecek olursak eğer, binary olarak tutulan resimlerin gösterilmesi 
için izlenebilecek yollardan birisinin adımları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 İlk olarak resim içeriğini binary olarak tarayıcıya basabilecek bir aspx sayfası tasarlanır. 
 Sayfanın amacı gereği aspx kaynağında(Source) sadece Page direktifi bırakılır ve diğer 

içerik silinir. Bu zorunlu değildir. Ancak tavsiye edilen yoldur. 
 Sayfanın Page_Load olay metodu kodlanır. 
 Page_Load olay metodunda gösterilmek istenen resme ait satırın bulunabilmesi 

için QueryString' den yararlanılabilir. 
 Resme ait binary içeriğin kod tarafında byte dizisi(byte[]) şeklinde ele alınması sağlanır. 
 Elde edilen byte dizisinin sayfaya resim olarak basılmasını sağlamak için 

önce ContentType özelliğinin değeri image/gif veya image/jpeg olarak belirlenir. 
 Resmi yazdırmak içinse BinaryWrite metodu çağırılır. 

Buradaki örnek göz önüne alındığında istemci sayısının fazla olacağı düşünelecek olursa 

performansı arttırmak adına parametre bazlı olacak şekilde ön bellekleme(Caching) yapılması 

sağlanabilir. Böylece ResimGoster.aspx sayfasının sürekli olarak Page_Load kodlarını 

çalıştırmasının önüne geçilmiş olunur. 

 

Resimlerin çok sık değişmediği düşünülüyorsa ve SQL Server kullanılıyorsa tablo bağımlı 

bir ön belleklemede yapılabilir(Sql Cache Dependency). 

Söz gelimi ResimGoster.aspx dosyasının içeriği aşağıdaki gibi değiştirilerek sayfanın çıktısının belirli 
bir süreliğine(örneğin 60 saniye boyunca) ön bellekte tutulması sağlanabilir. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ResimGoster.aspx.cs" 

Inherits="ResimGoster" %> 

<%@ OutputCache Duration="60" VaryByParam="ResimID" %> 

Gelelim resimlerin işlenmesi ile ilgili diğer bir yaklaşıma. Örnekte resmi 

gösteren img elementinin src niteliğinde bir url adresinden yararlanılmaktadır. Elbetteki bu işlem 

programatik olarak kod üzerindende geliştirilebilir. Örneğin ürün bilgilerini bir DataList kontrolü 

üzerinde göstermek istediğimizi varsayalım. Bu kez resim alanlarının DataList kontrolü 
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içerisindekiimg elementinin src niteliğine bağlanmasını kod tarafından gerçekleştirmeye 

çalışacağız. Bu amaçla aşağıdaki gibi UrunListesi.aspx isimli bir web sayfası hazırlanarak işlemlere 
devam edilebilir. 

 

<form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:DataList ID="DataList1" 

runat="server" DataSourceID="dsProducts" Width="600px"> 

            <ItemTemplate> 

                <table> 

                    <tr> 

                       <td colspan="2"> 

                            <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Font-Italic="True" 

ForeColor="#000040" Text='<%# Eval("Name") %>'></asp:Label> 

                        </td> 

                        <td style="width: 100px; text-align: right"> 

                            <asp:Label ID="ProductIDLabel" runat="server" Font-Bold="True" 

ForeColor="#C00000" Text='<%# Eval("ProductID") %>'></asp:Label> 

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td rowspan="3" style="width: 100px"> 

                            <img runat="server" id="urunResmi" alt="Urun Resmi" src="" /> 

                        </td> 

                        <td style="width: 100px">Standart Maliyet</td> 

                        <td style="width: 100px"> 

                            <asp:Label ID="StandardCostLabel" runat="server" Text='<%# 

Eval("StandardCost", "{0:C}") %>'></asp:Label> 

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 100px">Liste Fiyatı</td> 

                        <td style="width: 100px"> 

                            <asp:Label ID="ListPriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ListPrice", 

"{0:C}") %>'></asp:Label> 
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                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 100px">Sınıf</td> 

                        <td style="width: 100px"> 

                            <asp:Label ID="ClassLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Class") 

%>'></asp:Label> 

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td colspan="3"><hr /></td> 

                    </tr> 

                </table> 

            </ItemTemplate> 

        </asp:DataList> 

        <asp:SqlDataSource ID="dsProducts" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:AdvConStr %>" SelectCommand="SELECT Top 20 P.ProductID, P.Name, 

P.StandardCost, P.ListPrice, PP.ProductPhotoID, P.Class FROM Production.Product P 

INNER JOIN Production.ProductProductPhoto PP ON P.ProductID = PP.ProductID WHERE 

P.ListPrice>1400"> 

        </asp:SqlDataSource> 

    </div> 

</form> 

UrunListesi.aspx sayfasında yer alan DataList kontrolü Production şemasındaki Product ve 

ProductProductPhoto tablolarının birleşiminden oluşan sonuç kümesinden ilk 20 satırı göstermek 

üzere tasarlanmıştır ve hatta ListePrice alanına göre filtreleme eklenmiştir. Burada özellikle 

üzerinde durmamız gereken nokta, img elementidir. ItemTemplate üzerindeki tablo içerisine 

yerleştirilen img elementinin src niteliğini kod tarafında ele alabilmek için DataList 

kontrolünün ItemDataBound olayından yararlanılabilir. Bu olay metodu içerisinde söz konusu img 

elementi bulunmalı ve src niteliğine o anki satırın ProductPhotoId değeri QueryString parametresi 
olarak aktarılmalıdır. O halde bu amaçla aşağıdaki kod parçasını yazmamız yeterli olacaktır. 

protected void DataList1_ItemDataBound(object sender, DataListItemEventArgs e) 

{ 

    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item 

        || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem) 

    { 

        // Önce ProductPhotoId değeri bulunmalı 

        string resimId = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "ProductPhotoId").ToString(); 

        // img elementi bulunmalı ve src niteliğinin değeri değiştirilmeli. 

        HtmlImage resimElementi = (HtmlImage)e.Item.FindControl("urunResmi"); 

        resimElementi.Src = "~/ResimGoster.aspx?ResimId=" + resimId; 

    } 

} 

ItemDataBound olayı DataList içerisindeki her bir satır için çalışacağından, işlemleri 

sadece Item ve AlternatingItem tipindeki satırlarda yapmakta fayda vardır. Bu 

amaçlaDataListItemEventArgs tipinden olan e isimli parametrenin özelliklerinden 

faydalanılmaktadır. Sonrasında ise o anki satır ile gelen ProductPhotoId değerinin elde edilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçlada DataBinder sınıfının Eval metodu ele alınmaktadır. İlk parametre ile 

o anki veri satırı yakalanmakta, ikinci parametre ilede söz konusu veri 

satırındakiProductPhotoId değeri istenmektedir. Eval metodu geriye Object tipinden bir değer 

döndürdüğü için bilinçli olarak string tipine dönüştürülmüştür. Nitekim url katarında kullanılacak 

bilgi string' dir. 
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Bu işlemlerin ardından img kontrolünün elde edilmesi sağlanır. Bunun 

içinde e.Item üzerinden FindControl metodu çağırılmıştır. FindControl metodunun parametresi 

kontrolün id değerinin işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzere img kontrolünün id niteliğine kaynak 

tarafında urunResmi adı verilmiştir. img kontrolü HtmlImage tipinden bir kontroldür ve 

FindControl metodu geriye Control tipinden bir referans döndürdüğünden sonuç referansı bilinçli 

olarak HtmlImage tipine dönüştürülmüştür. Son olarak elde edilen HtmlImage kontrolüne ait 

referans üzerinden Src niteliğinin değeri değiştirilir. Burada yapılan işlem tüm yazı boyunca 

üzerinde durduğumuz konudur. Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir 

ekran görüntüsü elde ederiz. 

 

Bu makalemizde tablolarda binary olarak tutulan resim alanlarını web sayfalarında küçük bir hile 

ile nasıl işleyebileceğimizi incelemeye çalıştık. Görsellik hemen hemen tüm uygulamalarda önemli 

bir faktör olduğundan resim alanlarının bu şekilde ele alınıyor olmasını bilmek önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Kullanılan teknikte önemli olan nokta binary alanın içeriğini tek başına ele alıp resim 

formatında çıktı veren bir sayfanın var olmasıdır. Ayrıca resmi gösteren kontrolün basit 

bir img bileşeni olduğuna ve srcniteliğinin önemine dikkat edilmelidir. Bu sayfanın çıktısı 

örneklerden de görüldüğü gibi pek çok farklı biçimde kullanılabilir ve son kullanıcıya görsel olarak 

daha doyurucu bir içerik sağlanabilir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Visual%20Studio%202010/Projects/BSenyurtHTMLCreator/BSenyurtHTMLCreator/bin/Debug/makale/makale/images/ImageKullanimi.zip
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Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net Temelleri - Etkin Hata Yönetimi (Error 

Management) ( 18.07.2007 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uzun süredir Windows Communication Foundation ile ilgili yazılar yayınlıyoruz. Sanıyorumki biraz 

hava değişimine ihtiyacımız olacak. Bu nedenle bu haftaki yazımızda biraz daha hafif ama önemli 

olan bir konu üzerinde durmaya çalışacağız. Web uygulamalarında sunucu taraflı hata yönetimi 

(Server Side State Management). .Net ortamında hataların ele alınmasında kullanılan en bilinen yol 

try...catch...finally bloklarıdır. Ne varki uygulama ortamları çeşitlilik göstermektedir. Bir sınıf 

kütüphanesi içerisinde yapılan hata kontrolü ile dağıtık mimari uygulamaları(distributed 

applications) içerisinde yapılan hata yönetimi farklıdır.(Örneğin WCF içerisindeki Fault 

Management konusunu hatırlayalım) Bu sebepten Asp.Net uygulamalarındada farklı bir yaklaşımı 

ele almak gerekmektedir. Web uygulamalarında oluşan hatalar sonucu çok hoş olmayan hata 

ekranları ile karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Ancak hatalar kontrollü bir şekilde 

yönetilebilirlerse, son kullanıcıyı bilgilendirebilecek şekilde mesajlar verilip hataların düzeltilmesi 

yönünde daha sağlam ve güçlü adımlar atılabilir. Bu aynı zamanda uygulamanın tutarlılığı ve 

güvenilirliği açısındanda önemlidir. 

Asp.Net ortamı, hataların yönetimi amacıyla istisna(Exception) tiplerini ve hataları 

yakalayıcı olay(event) metodların göz önüne alır. Söz konusu hata yönetimi metod 

seviyesinde(Method Level), sayfa seviyesinde(Page Level) ve uygulama 

seviyesinde(Application Level) gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda söz konusu seviyeler ve 

aralarındaki temel farklar vurgulanmaya çalışılmaktadır. 

Asp.Net Hata Yönetim Seviyeleri (Error Management Levels) 

Metod 

Seviyesinde 
Sayfa Seviyesinde Uygulama Seviyesinde 

 Toparlanabil

ir veya bir 

başka 

deyişle 

kurtarılabilir 

hatalar 

çoğunlukla 

metod 

seviyesinde 

ele alınır. 
 Eğer olası 

hatalar 

toparlanama

yacak 

cinsten ise 

bir üst 

seviyeye 
yönlendirilir. 

 Bir sayfa ile ilgili 

tüm hataların tek 

bir merkezden 

yönetilebilmesi 

sağlanır. 
 Olası hatalar 

sonrasında 

kullanıcılar 

çoğunlukla özel 

sayfalara 

yönlendirilir. 
 Bu seviyede 

sayfaların Page_

Error olay 

metodları ele 

alınır. 
 Hata sayfasına 

yönlendirilmeden 

önce sayfa ile ilgili 

log bilgisi 

 Uygulama içerisinde herhangibir sayfada 

meydana gelen hataların yakalanması 

sağlanır. 
 Tüm web uygulamasının hata yönetiminin 

tek bir merkezden kontrol edilebilmesi 

sağlanmış olur. 
 Bu 

seviyede global.asax dosyasındaki Applica

tion_Errorolay metodu ele alınır. 
 Hata sayfasına yönlendirilmeden önce log 

bilgisi yazdırma, fiziki dosyalara bilgi atma 

veya adminlere mail gönderme gibi işlemler 
yapılabilir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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yazdırma, fiziki 

dosyalara bilgi 

atma veya 

adminlere mail 

gönderme gibi 

işlemler 

yapılabilir. 

Metod seviyesinden, uygulama seviyesine doğru çıkıldıkça hataların merkezi olarak yönetilmesi ve 

tek bir merkezden ele alınması dahada kolaylaşmakta ancak, detay bilgilerinden gittikçe 

uzaklaşılmaktadır. Nitekim bir metod içerisinde meydana gelecek bir hata ile ilişkili yakalanan 

detayın, sayfa veya uygulama seviyesine aktarılmadığı sürece merkezi olarak ayrıştırılması zor 
olmaktadır. 

Şimdi gelin bu seviyeleri örnekler yardımıyla incelemeye çalışalım. Metod seviyesinde hata 

yönetiminde try...catch...finally blokları büyük önem arz etmektedir. Ancak bu bloklar istenirse 

try...catch veya try...finally şeklindede yazılabilir. Çok doğal olarak bunladan hangisinin 

kullanılacağının kararını vermek için bazı vakkaların göz önüne alınması gerekmektedir. İlk olarak 

basit bir örnek ile başlayalım. Bu amaçla kullanıcının bölme işlemi yaptığı aşağıdaki gibi bir aspx 
sayfası olduğunu göz önüne alabiliriz. 

<%@ Page Language="C#" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void Hesapla_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        double deger1 = Convert.ToDouble(txtDeger1.Text); 

        double deger2 = Convert.ToDouble(txtDeger2.Text); 

        double sonuc = deger1 / deger2; 

    } 

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Hata Yonetimi (Metod Seviyesinde)</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

                Birinci Değer :  

                <asp:TextBox ID="txtDeger1" runat="server"></asp:TextBox> <br /> 

                İkinci Değer :  

                <asp:TextBox ID="txtDeger2" runat="server"></asp:TextBox> 

                <br /> 

                <asp:Button ID="btnHesapla" runat="server" Text="Hesapla" OnClick="Hesapla_Click" 

/> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 
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</html> 

Öncelikle hata kontrolü yapmadan sayfayı ele almaya çalışacağız. Bu nedenle örnek olarak ikinci 

kutucuğu boş bırakıp Hesapla isimli düğmeye basıyoruz. Sonuç olarak kullanıcı açısından pekte hoş 

olmayacak aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. (Elbette geliştirme aşamasında bu mesajlar 

developer açısından daha kıymetli olabilir ;) 

 

Dolayısıyla try...catch blokları yardımıyla Hesapla_Click isimli olay metoduna ait kodların aşağıdaki 

hale getirilmesi daha doğru olacaktır. 

protected void Hesapla_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        double deger1 = Convert.ToDouble(txtDeger1.Text); 

        double deger2 = Convert.ToDouble(txtDeger2.Text); 

        double sonuc = deger1 / deger2; 

    } 

    catch (FormatException err) 

    { 

        Response.Write("<b>Değerler sayısal olmalıdır. Lütfen girdiğiniz değerleri kontrol 

ediniz.</b><br/>Detaylı Mesaj : " + err.Message); 

    } 

    catch (Exception err) 

    { 

        Response.Write("<b>Beklenmeyen bir hata oluştu.</b><br/>Detaylı Mesaj : " + 

err.Message); 



www.bsenyurt.com Page 997 
 

    } 

} 

Bunun sonucunda aynı hata tekrar edilmeye çalışılırsa bu sefer mantıklı bir ekran ile karşılaşılacak 

ve kullanıcı hata ile ilişkili olarak daha doğru bir şekilde bilgilendirilebilecektir. 

 

Elbette metod seviyesinde hata yönetimi adına dikkat edilmesi gereken bazı vakkalarda vardır. 

Eğer oluşan hataların kurtarılabilme(toparlanabilme) ihtimali varsa try...catch blokları döngüler 

(while, for gibi) içerisinde ele alınabilir. Böylece tekrar sayısına göre istenen rutin bir kaç kez üst 

üste denenebilir. Diğer taraftan oluşan istisnalar ile ilişikili olarak ekstradan verilebilecek yada 

kullanılabilecek bilgiler varsa bunların bir üst seviyede (sayfa seviyesinde-page level) ele 

alınması için catch bloğu içerisinde throw anahtar kelimesine başvurulabilir. Burada 

özellikle Exception sınıfının aşırı yüklenmiş(overload) yapıcı(constructor) metodlarından 
faydalanılmaktadır. 

Diğer bir vakka metod içinde kullanılan dış kaynakları ele alır. Örneğin ilgili rutinler içerisinde 

kaynak temizlenmesi gerekiyorsa (bağlantıların veya dosyaların kapatılması, yönetimsiz-

unmanaged nesnelerin serbest bırakılması gibi) finally bloklarını kullanmak doğru olacaktır. 

Burada finally bloklarının kullanılması şart değildir. Nitekim usingblokları 

yardımıylada, IDisposable arayüzünü uygulayan tipler için blok sonunda Dispose çağrıları 

gerçekleştirilebilir. Son olarak olası hatalar ilgili metod içerisinde ele alınamıyorsa metodu çağıran 
yerde yakalanmalıdır. 

Görüldüğü üzere vakkaların sayısı ve metod içerisindeki hata yönetimi çeşitli şekillerde 
yapılabilmektedir. Bu sebepten karar verirken aşağıdaki gibi tablodan faydalanmakta yarar vardır. 

Öneri 
Kaynak 

temizlemesi 

gerekiyor mu? 

Olası 

hata var 

mı? 

Olası hatalar 

kurtarılabilir mi? 

Eklenecek ilave 

hata bilgisi var 

mı? 

Hiç bir kontrole 

gerek yok 

hayır yok hayır yok 

hayır var hayır yok 

try...finally 
evet yok hayır yok 

evet var hayır yok 

try...catch hayır var hayır var 

try...catch...finally evet evet hayır var 
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Örneğin kaynak temizlenmesi gerekiyorsa, olası hatalar var ise ve hatta olası hatalara 

eklenebilecek ekstra bilgiler var ise try..catch...finally bloklarını kullanmak daha mantıklıdır. Ne 

varki olası hatalarda, hata mesajına ilave bilgiler eklemek catch blokları 

içerisinde throw kullanmak ile mümkün olabilir. Çünkü amaç, bu hatayı ele alan bir üst seviyeye 

bilgi göndermektir. Bunun ele alınabileceği en güzel yer sayfa seviyesidir (Page Level). Öyleyse 
sayfa seviyesinde hata yönetiminin nasıl yapılacağını inceleyerek devam edelim. 

Özellikle belirli bir sayfada meydana gelebilecek tüm hataların tek bir merkezden kontrolünün 

sağlanması gerektiği durumlarda sayfa seviyesinde hata yönetimi gerçekleştirilebilir. Bu teknikte 

önemli olan nokta, Page_Error olay metodunun etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Aslında sayfa 

seviyesinde hatalar ele alınırken izlenen basit bir yol vardır. Aşağıdaki tabloda bu yol 
gösterilmektedir. 

Sayfa Seviyesinde Hata Kontrolü için Tavsiye Edilen Yol 

Madde 0 Bir hata sayfası tasarlanır. :) 

Madde 1 Sayfaya Page_Error olay metodu eklenir. 

Madde 2 
Sayfanın ErrorPage özelliğine hata sayfasının Url bilgisi Page direktifi içerisinde 

eklenir. 

Madde 3 
Page_Error olay metodu içerisinde Server sınıfının static GetLastError() metodu ile 

son oluşan istisna nesne örneği ele alınır. 

Madde 4 
İstenirse ErrorPage özelliğine burada değer ve hatta querystring yardımıyla bilgi 

aktarılması sağlanabilir. Böylece hata sayfasına bazı ekstra bilgilerin taşınmasıda 

sağlanmış olur. 

Madde 4.5 
Gerekirse bu aşamada loglama (özellikle sistemdeki event loglara bilgi yazma), fiziki 

dosyalara bilgi yazdırma, yönetici veya ilgili kişilere mail gönderme gibi işlemler 

yapılabilir. 

Page_Error isimli olay metodu sayfa seviyesinde ele alınır. Normal şartlarda sayfada ele alınmayan 

bir hata oluştuğunda bu metod otomatik olarak çağırılacaktır. Biz bu metod içerisinde 

yönlendirmeler yaparak kullanıcıları daha akıllı hata bilgilendirme sayfalarına yönlendirebilir ve 

loglama gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Page_Error olay metodu içerisinden ilgili hata sayfasına 

yönlendirme yaparken Page sınıfının ErrorPage özelliğine değer atamak gerekebilir. Bu daha 

çok querystring yardımıyla hata sayfasına ekstra bilgi gönderileceği durumlarda ele alınır. Aksi 

durumlarda metod içerisinde değilde Page direktifinde bu özelliğin değerinin belirlenmesi yeterlidir. 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Eğer metod içerisinde ErrorPage özelliğine 

hata sayfasını atarken querystring kullanılmassa Asp.Net, çalışma zamanında aspxerrorpath isimli 

bir anahtarı ve değerini otomatik olarak ekleyecektir. Ki buda hatanın oluştuğu sayfanın 
yakalanabilmesi ve belkide dinamik bir linkin üretilerek tekrar geri gidilebilmesinide sağlayacaktır. 

Şimdi yukarıdaki örneğimizi sayfa seviyesinde ele almaya çalışalım. Madde 0' da değindiğimiz gibi 

öncelikli olarak bir hata sayfası tasarlamakta fayda var. Bu hata sayfası aşağıdaki gibi 
tasarlanabilir. 

HataSayfasi.aspx; 

<%@ Page Language="C#" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 
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    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        string ekBilgi = Request.QueryString["EkBilgi"]; 

        string sayfa=Request.QueryString["Sayfa"]; 

        string hataMesaji = Request.QueryString["HataMesaji"]; 

        Response.Write("<b>Hata sayfası : </b>" + sayfa+"<br/>"); 

        Response.Write("<b>Ek bilgi : </b>" + ekBilgi + "<br/>"); 

        Response.Write("<b>Hata Mesajı : </b>" + hataMesaji); 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Hata Sayfası</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Default.aspx sayfasındaki kodları ise aşağıdaki gibi değiştirebiliriz. 

protected void Page_Error(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Exception olusanHata = Server.GetLastError(); 

    ErrorPage = "HataSayfasi.aspx?EkBilgi=" + olusanHata.Message + "&HataMesaji=" 

+ olusanHata.InnerException.Message + "&Sayfa="+Page.AppRelativeVirtualPath; 

} 

 

protected void Hesapla_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        double deger1 = Convert.ToDouble(txtDeger1.Text); 

        double deger2 = Convert.ToDouble(txtDeger2.Text); 

        double sonuc = deger1 / deger2; 

    } 

    catch (Exception excp) 

    { 

        throw new Exception("Sayısal değer girişinde hata oluştu", excp); 

    } 

} 

Hesapla_Click olay metodu içerisinde yer alan catch bloğunda throw anahtar sözcüğü kullanılarak 

bir Exception nesnesi daha fırlatılmıştır. Bu istisna nesnesinin yakalanacağı yer 

sayfanın Page_Error isimli olay metodudur. Bu metod içerisinde, sayfada oluşan son hatayı 

yakalayabilmek için Server sınıfının GetLastError metodu kullanılmıştır. Dikkat edilmesi gereken 

noktalardan birisi, throw ile fırlatılan Exception nesnesi örneklenirken ilk parametreye örnek bir 

ekstra veri konulmasıdır. Eklenen bu bilgi GetLastError ile yakalanan Exceptionnesne 

örneğinin Message özelliği ile elde edilebilir. Bu durumda orjinal istisna mesajınının nereden 
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alınabileceği bir soru işaretidir. Cevap InnerException özelliğidir. InnerException özelliği ile 

fırlatılan asıl Exception nesne örneği yakalanabilir. Bunu çalışma zamanında test ettiğimizde 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi FormatExceptiontipinin InnerException özelliğinde 
saklandığını görebiliriz. 

 

Son olarak ErrorPage özelliği ile hata sayfasına gerekli yönlendirme yapılmaktadır. Elbette 

ErrorPage kullanılmak zorunda değildir. Bunun yerine Server sınıfının Transfer metodu 

veya Response sınıfının Redirect metodlarının kullanımıda tercih edilebilir. Özellikle Server 

sınıfının Transfer metodu gereksiz roundtrip' lerin önüne geçilmesini sağlamakta ama url satırına 
bakıldığında halen daha aynı sayfada olunduğu izlenimini vermektedir. 

Örnek geliştirilirken dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Eğer örneği aynı makine 

üzerinde (localhost) test ediyorsak beklediğimiz yönlendirme sayfasına gidemediğimizi hatta eski 

sarı ekranın (orjinal hata mesajının basıldığı sayfadan bahsediyoruz) üretildiğini görürüz. Bunun 

nedeni web uygulamasının özel hata modunun aktif olmayışıdır. Bir başka 

deyişle web.config dosyasında yer alan customErrors elementinin mode niteliğine On değerinin 
verilmesi gerekir. 

 

Aslında mode özelliğinin 3 farklı değeri vardır. RemoteOnly, On ve Off. RemoteOnly 

modu aktif iken özel hata sayfalarını sadece istemciler görebilir. On modunda hem 

istemciler hemde localhost kullanıcısı özel hata sayfalarını görebilir. Biz örneklerimizdeki 

sayfalarımızı aynı makine üzerinden test ettiğimiz için bu modu On olarak belirledik. 

Gerçek bir uygulama ortamına çıkıldığında On yerine RemoteOnly kullanılması tavsiye 

edilir. 

 

<customErrors mode="On"/> 

customErrors elementi içerisine error isimli alt elementlerde konulabilir. Bu element sayesinde 

sunucu seviyesinde meydana gelen hatalar var ise bunların sonucunda özel hata sayfalarına 
yönlendirmeler yapılabilir. Söz gelimi aşağıdaki bildirimleri ele alalım. 

<customErrors mode="On"> 

    <error statusCode="404" redirect="SayfaYok.aspx"/> 

</customErrors> 

Buna göre sitede olmayan bir sayfa talep edilirse kullanıcılar SayfaYok.aspx' e yönlendirilirer. 
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Yanlız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Sonradan ele alacağımız 

gibi global.asax dosyasındaki Application_Error olayı yazılmışsa, uygulama 

SayfaYok.aspx' e yönlendirilmeden önce buradaki olay metoduna uğrayacaktır ki burada 

bir yönlendirme yapıyorsak SayfaYok.aspx yerine oraya gidilebilir. Hatta 

Server.ClearError metodu kullanılmışsa hata sayfasına gidilmeyedebilir. Buda sistemin 

istediğimiz şekilde çalışmaması anlamına gelmektedir. Gerçi Application_Error içerisinde 

oluşan hata örneğin sayfa yok hatası yinede yakalanabilir. Örneğin Debug modda bu 

aşağıdaki şekilde olduğu giri görünecektir. 

 

Dolayısıyla bu noktalara dikkat etmekte fayda vardır. 

Örneğin şu aşamada iken web uygulamasını çalıştırdıkdan sonra Giris.aspx isimli yazmadığımız bir 

sayfayı talep edersek aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırır. 

 

Özellikle SayfaYok.aspx' ten sonra gelen querystring parametresine dikkat 

edelim. aspxerrorpath ile gelen değer alınıp kullanıcıya daha anlamlı bir hata sayfası gösterilebilir. 
Biz tekrardan konumuza geri dönelim ve customErrors elementini aşağıdaki haliyle bırakalım. 

<customErrors mode="On"/> 

Bu değişiklikten sonra uygulama çalışma zamanında test edilirse default.aspx sayfasında hata 

oluştuktan sonra HataSayfasi.aspx' e gidildiği görülebilir. Tarayıcı penceresindeki url satırına dikkat 
edilecek olursa querystring parametreleri ve değerleride başarılı bir şekilde aktarılmıştır. 
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Şunu itiraf etmeliyim ki sarı ekranın görüntüsü buradakinden daha güzeldir. Dolayısıyla hata 

sayfaları hazırlanırken biraz daha özenilmeli, gerektiğinde projenin sahibi olan şirket standartlarına 
uygun olaraktan tasarlanmalı ve zengin bir bilgi sunacak hale getirilmelidir. 

Oluşan hatalara ilişkin kullanıcılara bilgi verilmesi dışında, siteyi tasarlayan veya yönetenlerinde 

bilgilendirilmesi gerekebilir. Bu bilgilendirme farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin var olan işletim 

sistemi loglarına bilgi yazılabilir. Örneğin Application loglarına. Ya da daha basit olarak fiziki bir 

dosyaya hatalar ile ilişkili bazı bilgiler gönderilebilir. Hatta gerektiği yerlerde çok kritik hatalar söz 

konusu ise ilgili kişilere mail bile gönderilebilir. Söz gelimi aşağıdaki kod parçası 
ile Page_Error metodu içerisinde, oluşan son hataya ait bilgi fiziki bir dosyaya eklenmektedir. 

protected void Page_Error(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Exception olusanHata = Server.GetLastError(); 

    ErrorPage = "HataSayfasi.aspx?EkBilgi=" + olusanHata.Message + "&HataMesaji=" + 

olusanHata.InnerException.Message + "&Sayfa="+Page.AppRelativeVirtualPath; 

 

    using (FileStream stream = new FileStream("C:\\HataLogDosyasi.txt", 

FileMode.Append, FileAccess.Write)) 

    { 

        StreamWriter writer = new StreamWriter(stream); 

        writer.WriteLine("Hata Zamanı " + DateTime.Now.ToString() + " Hata Sayfası " + 

Page.AppRelativeVirtualPath + " Hata Mesajı " + olusanHata.InnerException.Message); 

        writer.Close(); 

    } 

} 

Burada basit olarak FileStream ve StreamWriter tiplerinden yararlanılarak hata bilgileri C: 

klasörü altındaki bir text dosyasına yazdırılmaktadır. Sonuç olarak uygulama test edildiğinden 

oluşturulan hata sonrasında ilgili dosyaya aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bazı bilgiler 
eklenecektir. 

 

Page_Error metodu içerisinde hata sayfasına herhangibir şekilde yönlendirme yapılmamasına 

rağmen gidilmektedir. Bu metodun bir özelliğidir. Metod sonuna gelindiğinde, ErrorPage ile 

belirlenmiş sayfaya otomatik olarak gidilir. ErrorPage değerinin programatik olarak belirlenmesi 

haricinde Page direktifi içerisinde ayarlanabileceğini daha önceden söylemiştik. Bu aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi düzenlenebilir. 
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Elbette metod içerisinde ErrorPage özelliği belirtilmişse Page direktifinde yapılan tanımlama 
geçersiz sayılacaktır. 

Gelelim uygulama seviyesinde hata yönetimine. Bu durumda web uygulamasında meydana gelecek 

hataların ele alınabileceği bir merkez söz konusudur. Söz konusu merkez global.asax dosyası 

içerisinde yer alan Application_Error isimli olay metodudur. Bildiğiniz 

gibi global.asax dosyasında, uygulama genelini ilgilendiren bazı olay metodları yer almaktadır. 

Örneğin uygulama çalışmaya başladığında devreye giren Application_Start, sonlandığında 

çağrılan Application_End yada kullanıcıların açtıkları oturumlarda(Session)devreye 

giren Session_Start gibi. Dolayısıyla ilk yapılması gereken işlem web sitesine, eğer yok ise bir 

global.asax dosyası eklemek olacaktır. Sayfa seviyesindeki hata yönetiminde olduğu gibi, uygulama 

seviyesinde yapılacak hata yönetimi içinde tavsiye edilen bir yol haritası vardır ve aşağıdaki tabloda 
olduğu gibidir. 

Uygulama Seviyesinde Hata Kontrolü için Tavsiye Edilen Yol 

Madde 0 Bir hata sayfası tasarlanır. :) 

Madde 1 Sayfalara Page_Error olay metodları eklenir. 

Madde 2 
Page_Error olay metodlarında, son olarak elde 

edilen istisna(Exception) nesnesinin referansı aynen metod içerisinde olduğu gibi 

bilinçli olarak ortama fırlatılır(throw). 

Madde 3 
global.asax dosyasında yer alan Application_Error olay metodu kodlanır. Bu metod 

içerisinde son hata bilgisi yine GetLastError metodu ile alınır. 

Madde 3.5 

Gerekirse bu aşamada loglama (özellikle sistemdeki event loglara bilgi yazma), fiziki 

dosyalara bilgi yazdırma, yönetici veya ilgili kişilere mail gönderme gibi işlemler 

yapılabilir. (Sistem loglarına yazma sırasında dikkat edilmesi gereken durumlardan 

birisi ASPNET(IIS 5.0 için) veya Network Service (IIS 6.0 

için) kullanıcısının Application, System ve Security loglarına yazma hakkı olup 

olmadığıdır. Söz gelimi ASPNET kullanıcısının varsayılan olarak Applicationloglarına 

yazma hakkı varken System ve Security loglarına yazma hakkı yoktur. Bu nedenle 

ilgili kullanıcıların haklarının özellikle loglara yazma işlemleri sırasında dikkate alınması 

gerekebilir.) 

Madde 4 
Kullanıcı hata sayfasına yönlendirilmeden 

önce Server sınıfının ClearError metodunun çağırılması ve hataların temizlenmesi 

önerilir. 

Madde 5 Server.Transfer metodu ile hata sayfasına yönlendirme yapılır. 

Buradaki maddelerde dikkat çekici noktalardan biriside son hatanın sayfalara ait Page_Error olay 

metodları içerisinde tekrardan fırlatılıyor olmasıdır. Bu bir anlamda hatanın bir üst seviyeye 

aktarılmasıdır. Diğer taraftan bir gerekliliktir. Nitekim, hata bilinçli olarak uygulama seviyesine 

gönderilmesse Asp.Net çalışma ortamı(Asp.Net RunTime), hatanın ele alınması 
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için HttpUnhandledException tipinden bir nesne örneği üretecektir. Biz hatayı kontrollü bir 

şekilde ele almak istiyorsak bilinçli bir şekilde fırlatma işlemini üstlenmeliyiz. 

Çok doğal olarak web uygulaması içerisinde birden fazla aspx sayfası olduğu düşünülecek olursa, 

hepsine bir Page_Error metodu eklemek ve kodlamak (en azından GetLastError ile elde edilen 

istisna nesnelerini fırlatmak) uğraştırıcı ve sabrımızı test edici olabilir. Burada nesne yönelimli 

mimarinin avantajlarından faydalanmak çok daha akılcı bir çözüm olacaktır. Bir başka deyişle tüm 

sayfaların türediği bir taban sayfa (base page) içerisindeki Page_Error metodu ele alınabilir. 

 

Alternatif bir yaklaşım olarak MasterPage kullanımı düşünülebilir. Her ne kadar 

MasterPage içerisine Page_Error isimli bir metod yazılabiliyor olsada, aslında metod 

seviyesinden throw ile exception fırlatıldığında bu metod herhangibir şekilde tetiklenmez. 

Eğer Application_Error olay metodu yazılmışsa doğrudan buraya düşülür 

ve HttpUnhandledException tipinden bir istisna nesnesi yakalanır. Bu sebepten bu tip 

bir durumda MasterPage içerisindeki Page_Error olay metodunun kullanımı şeklinde bir 

çözüm ne yazıkki söz konusu değildir. 

İlk olarak Application_Error olay metodunu nasıl ele alacağımıza bakalım. Öncelikle aspx 

sayfalarındaki Page_Error olay metodlarından yine bir üst seviyeye hata fırlatmak gerekir. Bu 

nedenle örnek olarak default.aspx sayfasındaki Page_Error olay metodu aşağıdaki gibi 

değiştirilmelidir. 

protected void Page_Error(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Exception olusanHata = Server.GetLastError(); 

    throw olusanHata; 

} 

Uygulama seviyesinde hata kontrolü yapılacağından ilgili olay kodunun global application 

class içerisinde yer alması gerekir. Bu nedenle bir adet global.asax dosyası web sitesine dahil 

edilmelidir. global.asax dosyasında Application_Error olay metodu içerisinde ise aşağıdakine 
benzer kodlamalar yapılmalıdır. 

void Application_Error(object sender, EventArgs e)  

{ 

    Exception excp = Server.GetLastError(); 

    // Burada loglama, dosyaya yazma, mail gönderme gibi işlemler yapılabilir. 

    Server.ClearError(); 

    Server.Transfer("GenelHataSayfasi.aspx?EkBilgi="+excp.Message+"&HataMesaji="+

excp.InnerException.Message); 

} 

Bu sefer global.asax dosyası içerisinden GenelHataSayfasi.aspx isimli web sayfasına querystring 

yardımıyla bilgi taşınmaktadır. GenelHataSayfasi.aspx içeriği, HataSayfasi.aspx' e benzemekle 

birlikte tek farkı hatanın meydana geldiği sayfa bilgisini ele almıyor oluşudur. Eğer uygulama bu 

haliyle test edilir ve yine Default.aspx içerisinde hata yaptırılırsa aşağıdaki ekran görüntüsü ile 
karşılaşılır. 
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Görüldüğü gibi default.aspx içerisindeki metodda oluşan hata catch bloğunda ek bilgi ile tekrar 

throw edilmiş ve bunu sayfanın Page_Error olay metodu yakalamıştır. Sonrasında ise Page_Error 

olay metodunda hata tekrar throw ile fırlatılmış ve bunun sonucunda Application_Error olay 
metoduna gidilebilmiştir. Aşağıdaki grafikte bu durumun Debug moddaki karşılığı gösterilmektedir. 

Önce Metod içi; 

 

Sonra Page_Error; 

 

Son olarak Application_Error; 
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Çalışma sonrasında dikkati çeken noktalardan birisi tarayıcı penceresindeki url satırında 

Default.aspx' in görünüyor olmasıdır. Halbuki şu anda üzerinde bulunulan sayfa 

GenelHataYonetimi.aspx' dir. Bunun sebebi Server.Transfer metodudur. Bunun yerine 

Response.Redirect' te tercih edilebilir. Ama daha öncedende belirtildiği üzere Transfer metodu ile 

sunucuya doğru gidiş gelişler azaldığı için özellikle uygulama seviyesindeki hata yönetiminde tercih 

edilen bir tekniktir. İlgili hata sayfası dahada geliştirilebilir. Örneğin hatanın oluştuğu sayfaya 

dönülmesi için gerekli bağlantı bilgileri hata mesajı ile birlikte taşınabilir. Bu ve dahası tamamen 

sizlerin hayal gücüne kalmaktadır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde Asp.Net uygulamalarında etkin hata 

yönetimi adına metod, sayfa ve uygulama seviyesinde neler yapabileceğimizi incelemeye çalıştık. 
Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Windows Tabanlı Doğrulama ve 

Yetkilendirme ( 12.07.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Servis yönelimli mimaride(Service Oriented Architecture), dağıtık uygulamaların bir 

kısmı intranet tabanlı olaraktan Windows işletim sistemleri üzerinde konuşlandırılmış olarak 

tasarlanmaktadır. Bu sebepten ağ üzerinde tüm kullanıcıların daha kolay bir şekilde yönetildiği var 

olan ve bilinen doğrulama ve yetkilendirme materyallerinden yararlanmak sık olarak başvurulan 

tekniklerdendir. Bir başka deyişle kullanıcı hesaplarının(Member accounts) yönetimi hazır olan 

Windows işletim sistemi unsurları tarafından kolayca ele alınabilmektedir. Buda doğal olarak 

istemcilerin servis tarafında doğrulanması(Authentication) ve 

yetkilendirilmesi(Authorization) için hazır olan kaynakların kullanılabilmesi anlamına gelir. 

Sonuç itibariyle servis ve istemci tarafı açısıdan geliştiricinin yükü biraz daha 

hafiflemektedir. Windows Communication Foundation uygulamalarındada intranet tabanlı 

sistemler için Windows tabanlı doğrulama ve yetkilendirme(Windows Based Authentication and 

Authorization) işlemlerini, bağlayıcı tip (binding type) bazında kolayca gerçekleştirebiliriz. Bu 

bölümde özellikle basicHttpBinding tipi yardımıyla bu işlemlerin nasıl geliştirilebileceğini adım 

adım incelemeye çalışacağız. Her zamanki gibi servis tarafından hizmete sunulacak olan WCF 

Service Library' sini geliştirmekle işe başlanabilir. Bu kütüphane içerisindeki söz konusu 

tipler(types) aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/HataYonetimi.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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IAritmetik arayüzü(interface); 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace CebirLib 

{ 

    [ServiceContract(Name="AritmetikServisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/AritmetikS

ervisi")] 

    public interface IAritmetik 

    { 

        [OperationContract(Name="ToplamaOperasyonu")] 

        int Topla(int x, int y);  

    } 

} 

Aritmetik sınıfı(class); 

using System; 

using System.Threading; 

using System.Security.Principal; 

 

namespace CebirLib 

{ 

    public class Aritmetik:IAritmetik 

    { 

        #region IAritmetik Members 

 

        public int Topla(int x, int y) 

        {  

            IPrincipal principal = Thread.CurrentPrincipal; 

            string dogrulamaTipi=principal.Identity.AuthenticationType; 

            string dogrulandi = principal.Identity.IsAuthenticated ? "Dogrulandi" : 

"Dogrulanmadi"; 

            string ad=principal.Identity.Name; 

 

            Console.WriteLine("Kullanıcı : " + ad + "\n" + "Doğrulama Tipi : " + dogrulamaTipi + "\n" 

+ dogrulandi + "\n"); 

            return x + y; 
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        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Aritmetik sınıfı içerisinde yer alan Topla isimli metoda başlangıç olarak bazı kod satırlar 

eklenmiştir. IPrincipal arayüzüne ait principal isimli değişkene, Thread sınıfının 

static CurrentPrincipal özelliği yardımıyla atanan değer aslında çalışma zamanında servise talepte 

bulunan istemci kimliğini işaret etmektedir. Bu özelliğin dönüş değerinden faydalanarak doğrulama 

tipini(Authentication Type), kullanıcının adını(Name) ve hatta sonradanda görüleceği gibi 

kullanıcının hangi rolde olduğunun tespiti yapılabilmektedir. Daha çok Windows kullanıcıların 

rollerine(Role) bakılarak kod içerisinden yetkilendirme(Authorization) yapılmak istendiği 
durumlarda kullanılmaktadır. 

Sırada servis ve istemci tarafındaki uygulamaların tasarlanması var. Her iki tarafıda olayları daha 

kolay irdelemek açısından birer Console uygulaması olarak tasarlamakta fayda vardır. Servis 

tarafındaki Console uygulaması, geliştirilen WCF Servis kütüphanesini(CebirLib) 

ve System.ServiceModel.dll assembly' ını referans etmektedir. Servis tarafına ait kodlar 
başlangıç için aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using CebirLib; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Aritmetik)); 

            host.Open(); 

            host.Closing += new EventHandler(host_Closing); 

            host.Closed += new EventHandler(host_Closed); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede...\n Kapatmak için bir tuşa basın..."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

 

        static void host_Closed(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("Servis kapatıldı...Yine bekleriz..."); 

        } 

 

        static void host_Closing(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine("Servis kapatılıyor. Lütfen bekleyiniz..."); 

        } 

    } 

} 

Servis tarafında yer alan konfigurasyon dosyasının başlangıç ayarları ise aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
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<configuration> 

    <system.serviceModel>  

        <bindings> 

            <basicHttpBinding> 

                <binding name="AritmetikBindingHttpCfg"> 

                    <security mode="TransportCredentialOnly"> 

                        <transport clientCredentialType="None" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </basicHttpBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

            <service name="CebirLib.Aritmetik"> 

                <endpoint address="http://localhost:1600/AritmetikServisi" 

binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="AritmetikBindingHttpCfg"name="Arit

metikServiceHttpEndPoint" contract="CebirLib.IAritmetik" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Servis tarafında basicHttpBinding bağlayıcı tipi kullanılmaktadır. Üzerinde durulması gereken ilk 

noktalardan birisi güvenlik modunun(security elementinin mode niteliği 

yardımıyla) TransportCredentialOnly olarak belirlenmiş olması ve iletişim seviyesinde istemci 

yetki belgesi tipi olarak None (transport elementi içerisindeki clientCredentialType niteliği 

yardımıyla belirlenmiştir) değerinin kullanılmış olmasıdır. Buna göre istemcilerin kimlik bilgileri için 

herhangibir doğrulama yapılmaz. Bir başka deyişle herkes bu servisi kullanabilir. 

İstemci tarafındaki Console uygulamasına ait konfigurasyon dosyasının başlangıç içeriği ise 

aşağıdaki gibi olmalıdır. (İstemci uygulama için gerekli proxy sınıfısvcutil.exe aracı yardımıyla 

CebirLib.dll' i üzerinden elde edilmiştir. Bu konu daha önceden işlendiğinden burada 
tekrarlanmamıştır.) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <basicHttpBinding> 

                <binding name="CebirClientBindingHttpCfg"> 

                    <security mode="TransportCredentialOnly"> 

                        <transport clientCredentialType="None" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </basicHttpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="http://localhost:1600/AritmetikServisi" 

binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="CebirClientBindingHttpCfg" contract=

"AritmetikServisi" name="CebirClientHttpEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci tarafındaki console uygulamasına ait kodlar ise aşağıdaki gibidir. 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            AritmetikServisiClient client = new 

AritmetikServisiClient("CebirClientHttpEndPoint"); 

 

            int sonuc = client.ToplamaOperasyonu(3, 4); 

            Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Uygulama bu haliyle çalıştırıldığında aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşılır. 

 

Görüldüğü gibi kullanıcı adı, doğrulama tipi veya kullanıcı bilgisinin herhangibir mekanizma ile 

doğrulanıp doğrulanmadığı bilgisi bulunmamaktadır. Bunun sebebi güvenlik 

ayarlarında mode niteliğinin değerinin None olarak belirlenmiş olmasıdır. Durum Aritmetik sınıfı 

içerisindeki Topla metodu debug modda incelendiğinde açık bir şekilde izlenebilir. Aşağıdaki ekran 
görüntüsünde bu durum yer almaktadır. 

 

Buradan şu sonuca varılabilir. None güvenlik modunda hiç bir şekilde istemciden yetki bilgileri 
gönderilmez. Her istemci isimsiz kullanıcı(anonymous user) gibi ele alınır. 

Şimdi olayı biraz daha farklı bir hale getirelim. mode niteliğinin değerini hem istemci hemde servis 

tarafında Basic olarak değiştirelim. Ardından servis ve istemci uygulamaları tekrar çalıştıralım. Bu 

durumda aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 
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Basic modda iken istemcinin servis tarafına kendisini tanıtması gerekmektedir. Bu nedenle aynen 

hata mesajında olduğu gibi proxy sınıfı üzerinden ClientCredentials özelliği kullanılmalıdır. Söz 

konusu operasyonda örnek olarak iki test kullanıcısı oluşturulmuştur. Garfield ve Rolfield isimli bu 

kullanıcılar, daha sonradan iki farklı Windows Group altında birleştirilecek ve rol bazlı 

yetkilendirmelerin(Role Based Authorization) nasıl yapılacağı ele alınacaktır. Söz konusu 

kullanıcılara ait Username ve Password bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu kullanıcılar tamamen hayalidir 
:) 

Kullanıcı 

Adı 
Şifre 

Garfield Garfi1234.? 

Rolfield Garfi1234.? 

Bu işlemin ardından istemci tarafındaki kodlar aşağıdaki gibi düzenlenebilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            AritmetikServisiClient client = new 

AritmetikServisiClient("CebirClientHttpEndPoint"); 

 

            client.ClientCredentials.UserName.UserName = "Garfield"; 

            client.ClientCredentials.UserName.Password = "Garfi1234.?"; 

 

            int sonuc = client.ToplamaOperasyonu(3, 4); 

            Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa client nesne örneği üzerinden ClientCredentials özelliğine geçilmiş ve 

buradan UserName özelliği yardımıylada kullanıcı adı(UserName) ve şifre(Password) bilgileri 

belirtilmiştir. Servis ve istemci tarafı tekrar test edilirse aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile 
karşılaşılır. 
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Yine çalışma zamanında Topla metodu içerisinde debug işlemi gerçekleştirilirse, aşağıdaki ekran 

görüntüsünde yer aldığı gibi WindowsPrincipal tipinin örneklendiği ve kullanıcı 

bilgilerinin WindowsIdentity tipi üzerinden elde edildiği görülür. Bu tipik olarak kullanıcının servis 
uygulamasının çalıştığı Windows işletim sistemindeki kullanıcılardan arandığınında bir göstergesidir. 

 

Eğer hatalı kullanıcı bilgisi veya yanlış şifre girilirse aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile 
karşılaşılır. (Örneğin kullanıcı adı Garfieldd olarak çift d ile bitecek şekilde girilirse.) 

 

Dikkat edilecek olursa çalışma zamanında MessageSecurityException istisnası alınmış ve 403 

Forbidden mesajı ile karşılaşılmıştır. Şimdi söz konusu kullanıcıların yetkilendirilmesinin nasıl ele 

alınabileceğini incelemeye çalışalım. Bu amaçla söz konusu Garfield ve Lorfield isimli kullanıcılar 
Yonetici ve Calisan isimli iki farklı Windows grubunda toplanmıştır. 

Kullanıcı 

Adı 
Windows Grubu 

Garfield Yonetici, Calisan 

Rolfield Calisan 

Topla metodunu sadece Yonetici grubundaki kullanıcıların çalıştırması istenirse 

dekleratif(declarative) olarak PrincipalPermission niteliği ele alınmalıdır. PrincipalPermission 

niteliği(attribute), System.Security.Permissions isim alanı altında yer almaktadır. Bu sebeple 

ilgili isim alanının Aritmetik sınıfına eklenmesinde fayda vardır. PrincipalPermission niteliğinin temel 

kullanımı aşağıdaki gibidir. 
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[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand,Role="Yonetici")] 

public int Topla(int x, int y) 

{ 

PrincipalPermission niteliği metodlar gibi sınıflarada uygulanabilir. Ancak tavsiye edilen metod 

seviyesinde uygulanmasıdır. Bununla birlikte kendisinden türetilme yapılmasına izin 

vermeyen(sealed class) bir sınıftır. Bu sınıfın .Net içerisindeki içeriği aşağıdaki gibidir. (Sınıf 

içeriğinin elde edilmesi için Özcan Değirmenci tarafından geliştirilen Fox Decompiler aracı 

kullanılmıştır.) 

[ComVisible(true), AttributeUsage(AttributeTargets.Method | AttributeTargets.Class, 

AllowMultiple=true, Inherited=false), Serializable] 

public sealed class PrincipalPermissionAttribute : CodeAccessSecurityAttribute 

{ 

    // Constructors 

    public PrincipalPermissionAttribute (SecurityAction action); 

 

    // Methods 

    public override IPermission CreatePermission (); 

 

    // Properties 

    public string Name { get; set; } 

    public string Role { get; set; } 

    public bool Authenticated { get; set; } 

 

    // Instance Fields 

    private string m_name; 

    private string m_role; 

    private bool m_authenticated; 

} 

Böylece Topla metodunu sadece Yonetici rolündeki kullanıcıların çağırabileceği belirtilmiş olur. Eğer 

istemci tarafından Lorfield isimli kullanıcı ile Topla metodu çağırılırsa aşağıdaki ekran görüntüsü ile 

karşılaşılır. 

 

Görüldüğü gibi kullanıcı doğrulanmış(Authenticate) ancak Yonetici rolünde olmadığı için yetkisi 

geçersiz kılınmıştır(Unauthorized). Bu sebepten dolayı"Access is denied" hata mesajı 

ve SecurityAccessDeniedException tipinden bir çalışma zamanı istisnası(runtime 

exception) alınmıştır. Oysaki Garfield isimli kullanıcı ile erişilmek istendiğinde bir problem 
olmadan metod çağrısı gerçekleştirilebilir. 

PrincipalPermission niteliği istenirse bir metod için birden fazla kez kullanılabilir. Sadece bu örnekte 

olduğu gibi rollere yetki vermek amacıyla değil belirli kullanıcıları yetkilendirmek yada birden fazla 
role izin vermek amacıyla kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte bu durum analiz edilmektedir. 
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[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand,Role="Yonetici")] 

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand,Name="BURAKSENYURT\\Burak Selim 

Senyurt")] 

public int Topla(int x, int y) 

{ 

Buradaki tanımlamalara göre BURAKSENYURT alanı içerisinde yer alan Burak Selim Senyurt isimli 

kullanıcıda Topla metodu için yetkilendirilmiş sayılmaktadır. 

Elbette tek bir istemci yerine birden fazla istemci 

çalıştırıldığında Thread sınıfının CurrentPrincipal özelliği bağlanan kişiye ait bilgileri içeririr. Söz 

gelimi yukarıdaki örnek kodlara göre birden fazla istemci çalıştırıldığında aşağıdakine benzer bir 
ekran görüntüsü elde edilebilir. 

 

Kullanıcılara ait yetki kontrolü istenirse kod içerisindende zorunlu bir 

şekilde(imperatively) gerçekleştirilebilir. Bunun için Aritmetik sınıfı içerisindeki Topla metodu 
aşağıdaki gibi düzenlemelidir. 

public int Topla(int x, int y) 

{  

    IPrincipal principal = Thread.CurrentPrincipal; 

    string dogrulamaTipi=principal.Identity.AuthenticationType; 

    string dogrulandi = principal.Identity.IsAuthenticated ? "Dogrulandi" : "Dogrulanmadi"; 

    string ad=principal.Identity.Name; 

 

    #region Kod içerisinden yetki kontrolü 

 

    WindowsPrincipal wp = (WindowsPrincipal)principal; 

    if (wp.IsInRole("Yonetici")) 

    { 

        Console.WriteLine("Kullanıcı : " + ad + "\n" + "Doğrulama Tipi : " + dogrulamaTipi + "\n" + 
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dogrulandi + "\n"); 

        return x + y; 

    } 

    else 

        throw new FaultException("Geçersiz yetki"); 

 

    #endregion 

} 

İlk olarak WindowsPrincipal tipi yakalanır. Bunun için yine Thread sınıfından ve static 

üyelerinden CurrentPrincipal ile elde edilen referanstan faydalanılır. Elde 

edilenWindowsPrincipal nesne örneği üzerinden IsInRole metodu yardımıyla talepte bulunan 

istemci tarafından gelen kullanıcının Yonetici rolünde olup olmadığı kontrol edilebilir. Örnekte 

kullanıcının Yonetici rolü içerisinde olmaması halinde bir FaultException(FaultException kullanımı 
için System.ServiceModel isim alanının ilave edilmesi gerekir) istisnası fırlatılmaktadır. 

Bu tarz bir kod parçasını kullanmak özellikle rol tabanlı üyelik kontrolü söz konusu olduğunda şart 

değildir. Nitekim IsInRole metodu zaten o anki Principal üzerinden kolaylıkla elde edilebilir. Bir 

başka deyişle aşağıdaki gibi bir kod parçasıda aynı işlemi görecektir. 

if (principal.IsInRole("Yonetici")) 

{ 

Yine Garfield isimli kullanıcı ile deneme yapılırsa herhangibir sorun ile karşılaşılmadan Topla 

metodunun çağırılabildiği görülür. Ancak Lorfield isimli kullanıcı ile Topla metodu çağırılırsa 
aşağıdaki ekran görüntüleri ile karşılaşılır. 

 

Basic güvenlik modu genellikle istemcilerin servis ile aynı güvenlik alanına(security 

domain) girmediği durumlarda ele alınır. Bu sebepten eğer kullanıcılar zaten güvenlik alanına 

varsayılan olarak dahil oluyorlarsa Windows Authentication Mode kullanılarak istemcilerin var olan 

ehliyet bilgilerini belirtmeden servise ulaşmaları sağlanabilir. Tek yapılması gereken istemci ve 

servis tarafındaki security elementlerinde mode niteliğini Windows olarak ayarlamaktır. 

Servis tarafı; 
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İstemci tarafı; 

 

Eğer servis tarafında Active Directory kullanılıyorsa bu durumda rol yönetimi için Windows 

Token Role Provider seçilmelidir. Bu ayarlama sadece servis tarafındaki konfigurasyon 
dosyasında aşağıdaki gibi yapılmalıdır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="AritmetikServiceBehavior"> 

                    <serviceAuthorization principalPermissionMode="UseWindowsGroups" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <bindings> 

            <basicHttpBinding> 

                <binding name="AritmetikBindingHttpCfg"> 

                    <security mode="TransportCredentialOnly"> 

                        <transport clientCredentialType="None" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </basicHttpBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="AritmetikServiceBehavior" name="CebirLib.Aritme
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tik"> 

                <endpoint address="http://localhost:1600/AritmetikServisi" binding="basicHttpBinding" 

bindingConfiguration="AritmetikBindingHttpCfg" name="AritmetikServiceHttpEndPoint" 

contract="CebirLib.IAritmetik" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Görüldüğü gibi serviceBehaviors elementi içerisine serviceAuthorization elementi eklenmiştir. 

Bu element içerisinde yer principalPermissionMode niteliğinin değeri 

iseUseWindowsGroups olarak belirlenmiştir. Her iki durumdada istemci tarafından servise 

kullanıcı bilgileri otomatik olarak gönderilecektir. Elbette domain' e dahil olmuşlarsa. 

Yanlız Windowsmodu kullanıldığında ve rol tabanlı bir yetkilendirme söz konusu olduğunda 

istenirse yine istemci tarafında belirli bir kullanıcı için bağlantı gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Lakin 
böyle bir durumda istemci tarafındaki kodların aşağıdaki gibi ele alınması gerekir. 

AritmetikServisiClient client = new AritmetikServisiClient("CebirClientHttpEndPoint"); 

client.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.UserName = "Garfield"; 

client.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Password = "Garfi1234.?"; 

client.ClientCredentials.Windows.ClientCredential.Domain = "BURAKSENYURT"; // Domain 

varsayılan ise yazılmak zorunda değildir. 

 

int sonuc = client.ToplamaOperasyonu(3, 4); 

Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

Console.ReadLine(); 

Bu durumda servis ve istemci çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 

 

Bu makalemizde basit olarak intranet tabanlı sistemlerde basicHttpBinding bağlayıcı tipini 

kullanarak Windows tabanlı doğrulama ve yetkilendirmelerin(Windows Based Authentication 

and Authorization) nasıl ele alınabileceğini incelemeye 

çalıştık. netTcpBinding veya wsHttpBinding bağlayıcı tipleri için iletişim seviyesinde güvenlik 

modunun varsayılan değeri Windows' dur. Dolayısıyla bu tipleri kullanırken config dosyası içerisinde 

ekstra bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WindowsDogrulama.zip
mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 1018 
 

WCF - Internet Üzerinden Güvenliği Sağlamak - 

2 ( 05.07.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hatırlanacağı gibi bir önceki makalemizde iletişim seviyesinde(Transport Level) güvenliğin 

sağlanabilmesi için gerekli ayarların nasıl yapılabileceğini incelemiştik. Bu makalemizde kaldığımız 

yerden devam ederek servis tarafındaki doğrulama işlemleri için üyelik ve rol 

yönetim(Membership and Role Management) sistemini devreye alacak ve istemci tarafını 

yazarak test edeceğiz. İlk olarak önceki yazımızda açmış olduğumuz WCF Service uygulamasına 

dönelim. Her zaman olduğu gibi basit bir arayüzü, servis sözleşmesi(Service Contract) olacak 

şekilde tasarlayacağız ve bunun uyarlamasını yapacak bir sınıf geliştireceğiz. İşlemlerin kolay bir 
şekilde anlaşılabilmesi için servis tarafındaki tipler mümkün olduğu kadar basit düşünülmüştür. 

 

IAritmetik arayüzü(interface) ve Aritmetik sınıfına(class) ait kodlar aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

[ServiceContract(Name="Cebirci",Namespace="http://www.bsenyurt.com/Cebirci")] 

public interface IAritmetik 

{ 

    [OperationContract] 

    double Topla(double x, double y); 

} 

 

public class Aritmetik : IAritmetik 

{ 

    #region IAritmetik Members 

 

    public double Topla(double x, double y) 

    { 

        return x + y; 

    } 

 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=212
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    #endregion 

} 

Aritmetik sınıfı basit olarak istemcilere Topla isimli bir işlevsellik sunmaktadır. Standart olarak 

arayüze ServiceContract ve OperationContract nitelikleri(attributes) uygulanmıştır. WCF 

servisinin svc uzantılı dosyasının içeriği ise aşağıdaki gibi olmalıdır. 

<% @ServiceHost Language=C# 

Debug="true" Service="Aritmetik" CodeBehind="~/App_Code/Service.cs" %> 

Burada önemli olan noktalardan bir tanesi web.config dosyasının içeriğidir. Windows 

Communication Foundation için gerekli ayarları içerek web.config dosyasında bu sefer, iletişim 

seviyesinde güvenlik ve ehliyet(Credential) kontrol kuralları içinde bazı eklemeler yapılmalıdır. 
Sonuç itibariyle web.config dosyasının başlangıçtaki içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<?xml version="1.0"?> 

 

<configuration> 

<system.serviceModel> 

    <bindings> 

        <wsHttpBinding> 

            <binding name="CebirServiceBindingCfg"> 

                <security mode="TransportWithMessageCredential"> 

                    <transport clientCredentialType="None" /> 

                    <message clientCredentialType="UserName" /> 

                </security> 

            </binding> 

        </wsHttpBinding> 

    </bindings> 

    <services> 

        <service behaviorConfiguration="CebirServiceBehavior" name="Aritmetik"> 

            <endpoint binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="CebirServiceBindingCfg" 

name="CebirServiceEndpoint" contract="IAritmetik" /> 

        </service> 

    </services> 

    <behaviors> 

        <serviceBehaviors> 

            <behavior name="CebirServiceBehavior"> 

                <serviceMetadata httpsGetEnabled="true" /> 

            </behavior> 

        </serviceBehaviors> 

    </behaviors> 

</system.serviceModel> 

 

<system.web> 

    <compilation debug="true"/> 

</system.web> 

 

</configuration> 

Servis tarafında wsHttpBinding bağlayıcı tipi(Binding Type) kullanılmaktadır. Bağlayıcı tipe ait 

konfigurasyon ayarlarında dikkat edileceği üzere security elementi içerisinde iletişim ve mesaj 

seviyesi için gerekli istemci ehliyet tipleri transport ve message alt elementleri yardımıyla 

tanımlanmaktadır. 
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security elementi içerisindeki mode niteliği TransportWithMessageCredential olarak 

ayarlanmıştır. Buna göre, daha öncedende bahsedilen mesaj bütünlüğü(Integrity), mesaj 

mahremiyeti(Privacy) ve müşterek doğrulama (Mutual Authentication) gibi ilkeler HTTPS 

tarafından sağlanır. Bu nedenlede servis tarafının HTTPS ile hizmet verecek şekilde tasarlanmış 

olması bir başka deyişle sertifikalandırılmış olması şarttır(Daha önceden bir sertifika hazırlamamızın 
nedenide budur). 

Diğer taraftan istemcilerin doğrulanması SOAP güvenliğine uygun olacak şekilde yapılır. Bir başka 

deyişle istemcilerin kendilerini servis tarafına kullanıcı adı, şifre veya sertifika(Certificate) yoluyla 

tanıtması gerekir. Geliştirilecek olan örnekte kullanıcı adı ve şifre kullanımı ele alınacaktır. 

Özellikle message elementinde yer alanclientCredentialType niteliğinin değeri istemcinin 
doğrulanması için kullanılacak istemci yetki belgesinin(Credential) tipini belirtir. 

 

Windows SDK dökümantasyonuna 

göre security mode değeri TransportWithMessageCredential olarak ayarlanmışsa, 

transport alt elementi görmezden gelinir. 

Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte servis herhangibir tarayıcı penceresinden talep edilebilir. 

Ekran çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Bu çıktının elde edilmesi için adres alanına https://localhost/CebirServisi/CebirService.svc 
yazılması gerekmektedir. Dikkat edilecek olursa http yerine https kullanılmaktadır. 
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Servis tarafında yapılması gereken işlemlerden biriside kullanıcı hesaplarının saklanması için gerekli 

Asp.Net üyelik veritabanının oluşturulmasıdır. Bu amaçla Web Site Administraton Tool aracından 

yararlanılabilir. Öncelikli olarak Security kısmından doğrulama işlemlerinin internet üzerinde 
yapılacağının bildirilmesi gerekmektedir. Bu nedenleFrom the Internet seçeneği işaretlenir. 

 

Ardından bir kaç örnek kullanıcı hesabı aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan Create 

User kontrolü ile oluşturulur. 
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Örneklerde kullanılmak üzere daha sonra farklı rollere atanacak olan buraks ve bulents isimli iki 

kullanıcı oluşturulmuştur. Bu kullanıcıların şifreleride 123456. olarak belirlenmiştir. İlerleyen 

bölümlerde örnek rol kullanımlarıda ele alınacağından Personel ve Yonetici isimli iki rol Create New 

Role kontrolü yardımıyla tanımlanır (Rollerin kullanılabilmesi içinRoles kısmından Enable 
Roles linkine tıklanılmalıdır). 

 

Bu işlemin ardından örnek olarak oluşturulan bulents ve buraks isimli kullanıcılar farklı rollere 

atanırlar. buraks isimli kullanıcı Personel rolüne, bulents isimli kullanıcı ise Yonetici rolüne atanır. 

Bunun için Web Site Administrator Tool içerisindeyken, rollerin eklendiği kontrolde yer 

alan Manage linki kullanılabilir. Örneğin buraks kullanıcısının Personel rolüne atanması sonrası 
ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Bu işlemler sonrasında web.config dosyasına roleManager ve authentication elementleri 
aşağıdaki gibi eklenecektir. 

<system.web> 

    <roleManager enabled="true" /> 

    <authentication mode="Forms" /> 

    <compilation debug="true"/> 

</system.web> 

Yerel(Local) veritabanı kullanıldığından aynen web uygulamalarında olduğu gibi ASPNETDB.mdf 

dosyası App_Data klasörü altına açılır. (Burada kriter her zamanki gibi root web.config dosyasıdır. 

Nitekim Asp.Net uygulamalarından bilindiği üzere istenirse ASPNETDB veritabanı SQL Server 
sunucusu üzerinde de tutulabilir. Varsayılan ayar local olarak kullanılmasını sağlamaktadır.) 

 

Bu işlemlerde tamamlandıktan sonra yetkilendirme(authorization) ve rol(Role) işlemleri için servise 

ait davranış(behavior) tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Bu seferki ayarlamaları Microsoft 

Service Configuration Editor yardımıyla gerçekleştirebiliriz. Öncelikli olarak 

CebirServiceBehavior davranışına serviceAuthorization elementi eklenir. Bu işlemin ardından ilk 

olarak PrincipalPermissonMode değeri UseAspNetRoles olarak belirlenir. Sonrasında 
ise RoleProviderName değeri AspNetSqlRoleProvider olarak belirlenir. 
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Böylece istemcilerin rol yönetiminin .Net Framework ile hazır olarak 

gelen AspNetSqlRoleProvider tipi yardımıyla gerçekleştirileceği belirtilmiş olur. 

AspNetSqlRoleProvider tipimachine.config dosyası içerisinde tanımlanmış olup rol yönetimini 

üstlenen hazır .Net sınıflarından birisidir. Söz konusu tip aynı zamanda Asp.Net Web Site 

Administrator aracının kullandığı varsayılan rol sağlayıcısıdır(default role provider). Temel görevi 

kullanıcılar ile roller arasındaki ilişkilerin kurulması ve kontrol edilmesidir. Aşağıdaki ekran 
görüntüsünde söz konusu sağlayıcının machine.config dosyasında bulunduğu yer gösterilmektedir. 

 

serviceAuthorization davranışının belirlenmesinden sonra, serviceCredentials isimli bir başka 

davranışın daha servis tarafında eklenmiş olması gerekmektedir. Bu sefer söz konusu davranış ile 

istemcilere ait hesap bilgilerinin kim tarafından kontrol edileceği belirlenir. 

Burada UserNamePasswordValidationMode özelliğinin 

değeri MembershipProvider veMembershipProviderName özelliğinin 

değeride AspNetSqlMembershipProvider olarak seçilir. 
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Burada belirtilen AspNetSqlMembershipProvider, machine.config dosyası içerisinde 

tanımlanmış olan kullanıcı doğrulama işlemlerini üstlenen varsayılan .Net tipidir. Aşağıdaki ekran 

görüntüsünde bu tipin machine.config dosyası içerisindeki yeri gösterilmektedir. 

 

Tüm bu işlemlerin ardından web.config dosyasının içeriğinde yer alan serviceBehaviors kısmında 

aşağıdaki yenilemeler gerçekleşecektir. 

<serviceBehaviors> 

    <behavior name="CebirServiceBehavior"> 

        <serviceMetadata httpsGetEnabled="true" /> 

        <serviceAuthorization 

principalPermissionMode="UseAspNetRoles" roleProviderName="AspNetSqlRoleProvider" /> 

        <serviceCredentials> 

            <userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="MembershipProvide

r" membershipProviderName="AspNetSqlMembershipProvider" /> 

        </serviceCredentials> 

    </behavior> 

</serviceBehaviors> 

Artık istemci tarafı tasarlanmaya başlanabilir. İstemci program, basit bir Console uygulaması olarak 

tasarlanacaktır. Herşeyden önce istemci için gerekli proxy sınıfının üretilmesi gerekmektedir. Ne 

varki makaleyi hazırladığım sıralarda gerek svcutil.exe aracı gerek Visual Studio 2005' in Add 
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Service Reference seçeneği https için hazırlanmış olan servise ait proxy sınıfının üretilmesinde 

hatalar fırlatılmasına neden olmuştur. Burada çözüm olarak servis https' e taşınmadan önce proxy 

sınıfının üretilmesi sağlanabilir. İkinci bir çözüm yolu ise servisin kullandığı sözleşme ve uyarlama 

sınıfını içeren ayrı bir sınıf kütüphanesi üzerinden svcutil ile proxy ürettirmektir. Yada üçüncü bir yol 

olarak aşağıda olduğu gibi proxy sınıfı manuel olarak yazılabilir :) 

 

Gerekli kodlar aşağıdaki gibi olacaktır; 

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "3.0.0.0")] 

[System.ServiceModel.ServiceContractAttribute(Namespace = 

"http://www.bsenyurt.com/Cebirci")] 

public interface CebirServisi 

{ 

    [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action = 

"http://www.bsenyurt.com/Cebirci/Cebirci/Topla", ReplyAction = 

"http://www.bsenyurt.com/Cebirci/Cebirci/ToplaResponse")] 

    double Topla(double x, double y); 

} 

 

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "3.0.0.0")] 

public interface CebirServisiChannel : CebirServisi, System.ServiceModel.IClientChannel 

{ 

} 

 

[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 

[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "3.0.0.0")] 

public partial class CebirServisiClient : System.ServiceModel.ClientBase<CebirServisi>, 

CebirServisi 

{ 
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    public CebirServisiClient() 

    { 

    } 

 

    public CebirServisiClient(string endpointConfigurationName) :  

        base(endpointConfigurationName) 

    { 

    } 

 

    public CebirServisiClient(string endpointConfigurationName, string remoteAddress) :  

        base(endpointConfigurationName, remoteAddress) 

    { 

    } 

 

    public CebirServisiClient(string endpointConfigurationName, 

System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) :  

        base(endpointConfigurationName, remoteAddress) 

    { 

    } 

 

    public CebirServisiClient(System.ServiceModel.Channels.Binding binding, 

System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) :  

        base(binding, remoteAddress) 

    { 

    } 

 

    public double Topla(double x, double y) 

    { 

        return base.Channel.Topla(x, y); 

    } 

} 

İstemci tarafındaki app.config isimli konfigurasyon dosyasının içeriği ise aşağıdaki gibi olmalıdır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <wsHttpBinding> 

                <binding name="CebirServiceBindingCfg"> 

                    <security mode="TransportWithMessageCredential"> 

                        <transport clientCredentialType="None" /> 

                        <message clientCredentialType="UserName"/> 

                    </security> 

                </binding> 

            </wsHttpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="https://localhost/CebirServisi/CebirService.svc" binding="ws

HttpBinding" bindingConfiguration="CebirServiceBindingCfg" contract="CebirServisi" 

name="CebirServiceEndpoint"> 

            </endpoint> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 
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Dikkat edilecek olursa istemci tarafında yer alan bağlayıcı tip(Binding Type) ayarlarında 

da security elementi de yer almaktadır ve servis tarafındaki ile aynı değerlere sahip olacak şekilde 

tasarlanmıştır. İstemci tarafında gerçekleştirilen bu ayarlardan sonra Main metodunun içeriği 
aşağıdaki gibi düzenlenebilir. 

CebirServisiClient client = new CebirServisiClient("CebirServiceEndpoint"); 

 

client.ClientCredentials.UserName.UserName = "buraks"; 

client.ClientCredentials.UserName.Password = "123456."; 

 

double sonuc=client.Topla(3, 4); 

Console.WriteLine("Sonuc {0}",sonuc.ToString()); 

Console.ReadLine(); 

Dikkat edilecek olursa, istemci tarafına ait yetkinlik belgesini gönderirken kullanıcı adı ve şifre 

bilgileri verilmektedir. Bunun için proxy sınıfına ait nesne örneği üzerinden 

erişilenClientCrendetials özelliği kullanılmaktadır. ClientCredentials 

özelliği ClientCredentials sınıfına ait nesne örneklerini işaret eder. Bu nesne örneği 

üzerinden UserNameözelliği(property) ile UserNamePasswordClientCredential isimli sınıfa 

erişilebilir. UserNamePasswordClientCredential sınıfının UserName ve Password isimli iki özelliği 

bulunmaktadır ve bunlar servis tarafında tanımlı olan istemci hesaplarındakiler ile karşılaştırılmak 

üzere gönderilir. 

Geliştirilen örnekte test amaçlı sertifika kullanılmasının oluşturduğu bazı negatif etkiler vardır. Bu 

nedenle yukarıdaki kod parçasını içeren istemci uygulama yürütüldüğünde çalışma 

zamanında(Runtime) SecurityNegotiationException tipinden bir istisna mesajı alınması kuvvetle 
muhtemeldir. 

 

Az öncede belirtildiği gibi bu istisnanın sebebi gerçek sertifikaların kullanılmayışıdır. Yaptığım 

araştırmalarda bu tip test sertifikalarının kullanıldığı senaryolar için Microsoft geliştiricileri 

tarafından yazılmış bir sınıf olduğunu tespit ettim. Bu sınıf yardımıyla yukarıdaki istisna mesajını 

atlatmak ve yerel makinelerde testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür. Sınıfın 
içeriği Microsoft tarafından aşağıdaki gibi geliştirilmiştir. 

PermissiveCertificatePolicy isimli sınıfın içeriği; 

using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

using System.Net; 

 

// Microsoft' tan alıntıdır. 

class PermissiveCertificatePolicy 
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{ 

    string subjectName; 

    static PermissiveCertificatePolicy currentPolicy; 

    PermissiveCertificatePolicy(string subjectName) 

    { 

        this.subjectName = subjectName; 

        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback +=new 

System.Net.Security.RemoteCertificateValidationCallback(RemoteCertValidate); 

    } 

 

    public static void Enact(string subjectName) 

    { 

        currentPolicy = new PermissiveCertificatePolicy(subjectName); 

    } 

 

    bool RemoteCertValidate(object sender, X509Certificate cert, X509Chain chain, 

System.Net.Security.SslPolicyErrors error) 

    { 

        if (cert.Subject == subjectName) 

        { 

            return true; 

        } 

        return false; 

    } 

} 

Bu sınıfın sadece test sertifikalarının olduğu senaryolarda ele alınmasının, gerçek sertifikaların 

kullanıldığı senaryolarda kullanılmamasının Microsoft tarafından önerildiğini de 

hatırlatalım. PermissiveCertificatePolicy sınıfı istemci tarafına eklendikten sonra Main 
metodunda proxy sınıfı örneklenmeden önce ele alınması gerekmektedir. 

PermissiveCertificatePolicy.Enact("CN=TestSertifika-HTTPS-Server"); 

CebirServisiClient client = new CebirServisiClient("CebirServiceEndpoint"); 

Burada dikkat edilirse Enact metoduna sunucu tarafında oluşturulan test sertifikasının adı 

parametre olarak verilmiştir. Şimdi uygulama bu haliyle test edilirse aşağıdaki ekran görüntüsünde 

olduğu gibi başarılı bir şekilde çalıştığı görülür. 

 

Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinde hata olması halinde ise 

uygulama MessageSecurityException tipinden bir istisna fırlatacaktır. Bir başka deyişle istemci 

servis tarafından doğrulanmamış olacaktır. 

Gelelim rollerin ne şekilde ele alınabileceğine. Örneğin Topla isimli metodu sadece Personel rolünde 

olanların ele alabileceği bir senaryo göz önüne alalım. Buna göre servis tarafındaki Aritmetik sınıfı 
içerisinde yer alan Topla metodunda aşağıdaki düzenlemeleri yapmak yeterli olacaktır. 

public double Topla(double x, double y) 

{ 

    IIdentity ulasanKullanici = ServiceSecurityContext.Current.PrimaryIdentity; 

    if (Roles.IsUserInRole(ulasanKullanici.Name, "Personel")) 
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        return x + y; 

    else 

        throw new FaultException("Yetkiniz yok"); 

} 

Buradaki kodlara göre çalışma zamanında metoda çağrıda bulunan istemciye ait kullanıcı 

bilgileri ServiceSecurityContext sınıfı üzerinden ele alınabilir. Elde edilen referans yetki belgesi 
gönderen kullanıcının ad bilgisinide içerecektir. 

 

ServiceSecurityContext ve Roles sınıflarının kullanılabilmesi 

için System.Security.Principal ve System.Web.Security isim alanlarının uygulamaya 

dahil edilmesi gerekir. 

Bundan sonra tek yapılan, Roles sınıfının IsUserInRole metodunu kullanarak, güncel içerikteki 

kullanıcının Personel rolünde olup olmadığının tespit edilmesidir. Eğer kullanıcı Personel rolünde ise 

hesaplama yaptırılır. Aksi halde bir FaultException üretilip istemci tarafına doğru fırlatılır. İstemci 

tarafında bulents isimli kullanıcı ile Topla metoduna erişmek istediğimizde çalışma zamanında 
FaultException üretildiğini görürüz. 

 

Ancak istemci tarafından, Personel rolündeki bir kullanıcı ile servise ulaşırsak Topla metodu 

sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Bunu buraks kullanıcısı ile deneyebiliriz. Nitekim buraks isimli 

kullanıcı Personel rolü içerisinde tanımlanmıştırç 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu tamamlayıcı makalemizde internet 

üzerinden https ile erişilebilen bir servis üzerinde, Asp.Net rol ve üyelik yönetimini(Role and 

Membership Management) kullanarak doğrulama(authentication) ve 

yetkilendirme(authorization) işlemlerinin nasıl yapılabileceğini incelemeye çalıştık. Bir sonraki 

makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama için Tıklayın (Dosya boyutunun küçük olması için veritabanı çıkartılmıştır. Örneği 
denerken sertifika eklemeyi ve veritabanını oluşturup örnek kullanıcılar dahit etmeyi unutmayınız.) 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Internet Üzerinden Güvenliği Sağlamak - 

1 ( 03.07.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation ile geliştirilen dağıtık mimari uygulamalarında istemci(client) 

ve servis(service) arasındaki güvenliği temel olarak mesaj seviyesinde(Message Level)ve iletişim 

seviyesinde(Transport Level) sağlayabileceğimizden daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Söz 

konusu seviyelerden hangisi tercih edilirse edilsin, istemcilerin servisi kullanırken 

doğrulanmaları(authenticate) ve gerekli işlemleri yapabilmeleri için yetkilerine 

bakılmaları(authorization) gerekir. Windows Communication Foundation, istemcileri 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/SSLIstemci.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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doğrulamak(authenticate) adına altı farklı yol kullanılmasına olanak tanımaktadır. Bunlar aşağıdaki 

tabloda görüldüğü gibidir. 

Windows Communication Foundation Doğrulama(Authenticate) Yolları 

Yol Açıklama 

Windows 

İstemcilerin doğrulanması için tipik olarak servis tarafında yer alan 

windows hesaplarından (Windows Accounts) faydalanılır. Daha 

çok Kerberos veyaNTLM gibi sistemler ele alınır. Bu 

teknik intranet tabanlı dağıtık mimari uygulamalarında oldukça işe 

yaramakta ve tercih edilmektedir. 

Kullanıcı Adı/ Şifre 

(Username/Password) 

İstemciler servis tarafına kullanıcı adı(Username) ve 

şifre(Password) bilgisi gönderir. Kullanıcı hesap bilgileri servis 

tarafında çoğunlukla bir veritabanı sistemi üzerinde tutulur. WCF 

servislerinin IIS üzerinde tutulabildiği göz önüne alındığında Asp.Net ile 

gelen Membership veritabanlarını kullanmak yaygın olarak tercih 

edilebilir. WCF servisinin HTTP üzerinden yayınlandığı internet tabanlı 

senaryolarda sıklıkla kullanılabilir. 

X509 
İstemciler servis tarafına kendilerini geçerli bir sertifika yardımıyla 

tanıtırlar. 

Özel (Custom) 

Doğrulama(Authenticate) işlemleri için özelleştirilmiş yapılar 

kullanılır. Biometric buna örnek olarak verilebilir. Söz gelimi 

istemcilerin parmak izlerine veya göz retinalarına göre doğrulanması 

gibi mekanizmalar var olan yapıların özelleştirilmesi ile mümkün olabilir. 

Issued Token 
Bu doğrulama tekniğine verilebilecek en güzel örnek .Net Framework 

3.0 ile gelmiş olan CardSpace mimarisidir. 

Yok (None) 
İstemcilerin tamamı doğrulanır. Bir anlamda da servise herkesin 

erişebilmesi sağlanmış olunur. 

İstemcilerin kendilerini servis tarafına doğrulatmaları esnasında kullanıcı bilgilerinin saklandığı bazı 

ortamlar söz konusudur. Windows hesaplarının(account) tutulduğu sistemler bellidir. Ancak bunun 

dışında özellikle internet tabanlı senaryolarda ele alınabilecek şekilde 

veritabanı(database) kullanımıda mümkündür. WCF mimarisinde servis tarafı IIS üzerinde 

barındırılabilmektedir. Bu sebepten dolayı kullanıcılara ait hesap bilgileri için Asp.Net 2.0 ile birlikte 

gelen üyelik yönetim sisteminden (Membership Management API) faydalanılabilir. Elbetteki 
windows veya veritabanı dışında özel depolama sistemleride söz konusu olabilir. 

Doğrulanan kullanıcıların yetkilerine bakılmadan işlem yapılması tam olarak güvenliğin 

sağlanamadığı anlamınada gelir. Dolayısıyla servis tarafında yer alan operasyonlarda doğrulanan 

kullanıcıların rollerine, başka bir deyişle yetkilerine bakılarak ilerlenilmesinde fayda vardır. WCF 

mimarisinde güvenlik denince aklan gelenler sadece authentication ve authorization olmamalıdır. 

Aslında Windows Communication Foundation, maksimum güvenliğin sağlanabilmesi için üç farklı 

ilkenin var olmasını gerektirmektedir. Bunlar, mesaj bütünlüğü(Message Integrity), mesaj 
mahremiyeti(Message Privacy) ve müşterek doğrulama(Mutual Authentication) ilkeleridir. 

Maksimum Güvenlik için Sağlanması Gereken İlkeler 

İlke Açıklama 

Mesaj Bütünlüğü 

(Message Integrity) 

Mesaj bütünlüğü ilkesine göre istemciden servise doğru gidecek olan 

mesajın başkaları tarafından kurcalanıp bozulamaması gerekmektedir. Bir 

başka deyişle bu ilke, kötü niyetli kullanıcıların(malicious users) arada 
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hareket eden mesajların bütünlüğünü bozacak şekilde hamlelerde 

bulunamamasının sağlanmasını gerektirir. 

Mesaj Mahremiyeti 

(Message Privacy) 

Bu ilke istemci ve servis arasında hareket eden mesajların gizliliğinin 

sağlanmasını gerektirir. Bir başka deyişle kötü niyetli kullanıcılar çeşitli 

3ncü parti yazılımları kullanarak mesaj içeriklerini okuyamamalıdır. Bu ilke 

aynı zamanda Message Integrityilkesinin tamamlayıcısı olarak da 

düşünülebilir. 

Müşterek Doğrulama 

(Mutual 

Authentication) 

İstemcilerin doğru servis ile haberleşmesini, istemciden gelen 

ehliyet(Crendential) bilgilerinin servis tarafında doğrulanmasını ve 

bunlara ek olarak tekrarlı atakların(replay attacks) bertaraf 

edilebilmesinin sağlanmasını hedefleyen ilkedir. 

WCF için söz konusu olan iletişim güvenlik sistemleri yukarıdaki ilkeleri göz önüne alır ve buna göre 

maksimum güvenliğin sağlanabilmesini kolaylaştırır. Buna göre kendi özel güvenlik sistemlerimizi 
geliştirmek istediğimizde burada bahsedilen ilkelere uygun olacak şekilde hareket edilmesi gerekir. 

WCF mimarisinde iletişim güvenliğini sağlayabilmek adına kullanılabilecek 5 farklı iletişim güvenlik 

tekniği bulunmaktadır. Bunlar None, Transport, Message, Mixed ve Bothteknikleridir. Message 

seviyesinde iletişim güvenliği tekniğini daha önceki yazımızda ele almıştık. Transport tekniğini ise 

bu yazımız ile birlikte ele almaya çalışacağız. Gelelim diğer modlara. Mixed modda Message 

Integrity ve Privacy ilkelerini sağlamak için iletişim(Transport) seviyesinde güvenlik tekniği 

kullanılır. İstemci ehliyetlerini(Client Credential) korumak içinse mesaj(Message) seviyesinde 

güvenlik tekniği ele alınır. Both iletişim güvenlik tekniğinde mesajlar mesaj seviyesinde güvenlik 

tekniğine göre şifrelenirken, istemciden servis tarafında gönderilirken Transport tekniğine göre 
aktarılır. 

WCF mimarisinin pek çok konusunda olduğu gibi bazı işlemleri gerçekleştirmek için ele alınması 

gereken oldukça fazla faktör vardır. Güvenlik teknikleri ile var olan bağlayıcı tipler(binding 

types) arasındaki durumda aynıdır. Bu sebepten dolayı aşağıdaki tablonun bilinmesinde ve ele 
alınmasında fayda vardır. 

Bağlayıcı Tipler ve İletişim Güvenlik Teknikleri Arasındaki İlişki 

Bağlayıcı Tip (Binding 

Type) 
Transport Message Mixed Both None 

NetTcpBinding Evet(Varsayılan) Evet Evet Hayır Evet 

NetPeerTcpBinding Evet(Varsayılan) Evet Evet Hayır Evet 

NetNamedPipeBinding Evet(Varsayılan) Hayır Hayır Hayır Evet 

NetMsmqBinding Evet(Varsayılan) Evet Hayır Evet Evet 

WSHttpBinding Evet Evet(Varsayılan) Evet Hayır Evet 

WSFederationHttpBinding Hayır Evet(Varsayılan) Evet Hayır Evet 

WSDualHttpBinding Hayır Evet(Varsayılan) Hayır Hayır Evet 

BasicHttpBinding Evet Evet Evet Hayır Evet(Varsayılan) 

Bu tabloda hangi bağlayıcı tipin hangi iletişim güvenlik tekniklerini desteklediği belirtilmektedir. 

Örneğin Both tekniğini sadece NetMsmqBinding bağlayıcı tipi desteklerken diğerleri desteklemez. 

Dolayısıyla istemci ve sunucu arasındaki güvenliğin nasıl sağlanacağına karar verildikten sonra 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=204
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uygun bağlayıcı tiplerin göz önüne alınması için yukarıdaki tabloda yer alan bilgilerden 

faydalanılabilir. 

Bu bölümde geliştirilmeye başlanacak olan örnekte iletişim seviyesinde güvenlik (transport level 

security) tekniği kullanılacak olup yazının ikinci bölümünde istemcilere ait ehliyet bilgilerini servis 

tarafında kontrol ederken Sql Membership Provider ve Sql Role Provider API' leri ele 

alınacaktır. Örneğe geçmeden önce iletişim seviyesi güvenlik tekniğinde seçilen bağlayıcı tipe göre 

hangi ehliyet modellerinin kullanılabileceiğinin bilinmesinde fayda vardır. Dolayısıyla göz önünde 
bulundurulması gereken bir tablo daha karşımıza çıkmaktadır. 

Bağlayıcı Tipler, İletişim Seviyesinde Güvenlik Tekniği ve Doğrulama Modelleri 

Arasındaki İlişki 

Bağlayıcı Tip (Binding 

Type) 
Windows Username/Password X509 None 

NetTcpBinding Evet(Varsayılan) Hayır Evet Evet 

NetPeerTcpBinding Hayır Evet Evet Hayır 

NetNamedPipeBinding Evet(Varsayılan) Hayır Hayır Hayır 

NetMsmqBinding Evet(Varsayılan) Evet Hayır Evet 

WSHttpBinding Evet(Varsayılan) Evet Evet Evet 

WSFederationHttpBinding 

X WSDualHttpBinding 

BasicHttpBinding Evet Evet Evet Evet(Varsayılan) 

Dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi WSFederationHttpBinding ve WSDualHttpBinding bağlayıcı tiplerinin iletişim seviyesinde 

güvenlik tekniği söz konusu olduğunda hiç bir doğrulama modelini desteklemediğidir. Bu noktaları 

açıklığa kavuşturduktan sonra nihayetinde bir örnek geliştirmeye başlayarak internet tabanlı WCF 
uygulamalarında iletişim seviyesinde güvenliği nasıl sağlayabileceğimizi incelemeye başlayabiliriz. 

İletişim seviyesinde güvenlik söz konusu olduğundan WCF servisinin IIS üzerinde barındırılması 

ve HTTPS protokolünü baz alarak hizmet verebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Ancak 

öncesinde güvenli iletişim kanalı kullanımı için(bir başka deyişle https üzerinden hizmet vermek 

için) hayali bir sertifika oluşturulmalıdır. Hayali sertifikaları oluşturmak için Makecert.exe aracı 
kullanılabilir. Bu araç tamamen test amaçlı X509 sertifikalarının üretilmesini sağlamaktadır. 

 

MakeCert.exe aracı ile ilgili detaylı bilgi için http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/bfsktky3(VS.80).aspx adresinden bilgi alınabilir. 

Test sertifikası oluşturmak için Visual Studio 2005 command prompt üzerinden aşağıdaki 

komutun yazılması yeterlidir. 

C:\>makecert -sr LocalMachine -ss My -n CN=TestSertifika-HTTPS-Server -sky exchange 
-sk TestSertifika-HTTPS-Key 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bfsktky3(VS.80).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bfsktky3(VS.80).aspx
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Succeeded mesajı görüldüğü takdirde sertifika başarılı bir şekilde oluşturulmuş 

demektir. (Makalemizin amacı Makecert aracını tanımak olmadığından aracın parametre detayları 

üzerinde durulmayacaktır.) Oluşturulan sertifikayı görmek için Microsoft Management Console' 
dan faydalanılabilir. 

Diğer taraftan oluşturulan sertifikanın iletişim kanalı ile (ki burada söz konusu olan yerel 

makinedeki 8000 numaralı Http portudur) ilişkilendirilmesi gerekir. Bu işlem 
için HttpCfg.exearacından yararlanılabilinir. 

 

Windows XP' de HttpCfg.exe aracını kullanabilmek için Windows XP Service Pack 2 

Support Tools' u indirmek gerekebilir. 

Httpcfg.exe aracı parametre olarak oluşturulan sertifikaya ait parmak 

damgasını(thumbprint) kullanır. Parmak damgasını elde edebilmek için öncelikli olarak Microsoft 

Management Console' da aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı gibi Add/Remove Snap 
In seçeneğinden Certificates işaretlenir. 

 

Certificates seçildikten sonra sıradaki adımda Computer Account seçilir. 

http://thesource.ofallevil.com/downloads/details.aspx?FamilyId=49AE8576-9BB9-4126-9761-BA8011FABF38&displaylang=en
http://thesource.ofallevil.com/downloads/details.aspx?FamilyId=49AE8576-9BB9-4126-9761-BA8011FABF38&displaylang=en
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Sonraki adımda snap-in yönetimini üstlenecek olan bilgisayar seçilir. Bu varsayılan olarak yerel 
bilgisayarı (Local Computer) işaret etmektedir. 

 

Bunun sonucunda oluşturulan test sertifikası aşağıdaki ekran görüntüsünde yer aldığı 
gibi Personal->Certificates klasörü altında görülecektir. 

 

Buradanda sertifikanın detaylarına geçilerek Thumbprint alanının değeri öğrenilebilir. 
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Artık HttpCfg aracı yardımıyla sertifikanın port ile ilişkilendirilmesi sağlanabilir. Httpcfg.exe aracı 

yardımıyla sertifikaya ait parmak damgasının(thumbprint), port ile ilişkilendirilmesini sağlamak 

için aşağıdaki komut, Xp Support Tools Command Prompt üzerinden çalıştırılmalıdır. 

C:\>httpcfg set ssl -i 0.0.0.0:8000 h7eae8740bda1985efceaa1b91d1ce266bfe5788c 

 

HttpSetServiceConfiguration Completed with 0 mesajı görüldüğü takdirde operasyonun 
başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılabilir. 

 

HttpSetServiceConfiguration completed with 183 gibi bir mesaj alınması hata 

oluştuğu anlamına gelir. Hata mesajı zaten var olan dosyaya tekrardan yazılmak 

istenmesinden kaynaklanmaktadır. (ERROR_ALREADY_EXISTS 183 Cannot create a 

file when that file already exists.) Bu nedenle sertifika unload edilebilir. Sertifikanın 

Unload edilmesi için komut satırından 

C:\>Httpcfg delete ssl /i 0.0.0.0:8000 

yazılması yeterlidir. Buna göre yerel makineye ait 8000 port numarası için tanımlanmış 

olan ssl sertifikalarına ait bildirimler silinecektir. İstenirse, Httpcfg.exe aracı yardımıyla 
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IIS üzerinde yüklenmiş olan sertifikaları görmek için komut satırından 

C:\>Httpcfg query ssl 

yazılması yeterlidir. 

Oluşturulan sertifikanın IIS üzerinde yer alacak WCF uygulaması tarafından kullanılabilmesi için 

öncelikli olarak bildirilmesi gerekir. İzleyen adımlarda Windows XP işletim sistemi üzerinde yer alan 

IIS 5.1 için söz konusu bildirim işleminin nasıl yapılacağı ele alınmaktadır. Öncelikli olarak Internet 

Information Services üzerinden Default Web Site sağ tıklanıp 

özelliklerden(Properties) Directory Security kısmına geçilir ve buradan Server 
Sertificate düğmesi tıklanır. 

 

Burada da Next ile ilerlenip Assign an existing certificate seçeneği işaretlenir ve devam edilir. 

Böylece daha önceki adımlarda yüklenmiş olan sertifikanın kullanılabilmesi sağlanmış olmaktadır. 
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İzleyen adımda az önce yüklenmiş olan sertifika görülebilir. Yüklü olan başka sertifikalarda söz 
konusu olabilir. Uygun olan sertifika seçilerek ilerlemeye devam edilir. 

 

Eğer sertifika yükleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse aşağıdaki ekran görüntüsü elde 
edilmelidir. 



www.bsenyurt.com Page 1039 
 

 

Bundan sonraki tüm adımlar onaylanarak işlemler tamamlanır. 

Artık WCF Service uygulamasının yazılmasına başlanabilir. Bu amaçla Visual Studio 

2005 üzerinden New Web Site seçeneği ile yeni bir web sitesi açılır ve WCF Serviceşablonu 

seçilir. Burada önemli olan nokta IIS üzerinde açılacak olan sanal klasör için Secure Socket 

Layer kullanılacağını belirtmektir. Bunun için aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi lokasyon 
seçilirken Use Secure Sockets Layer seçeneğinin işaretlenmesi yeterlidir. 
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Örnek servis CebirServisi olarak isimlendirilmiştir. Bu işlemin ardından aşağıdaki ekran 
görüntüsüden yer aldığı gibi ilgili web adresinin başında HTTP yerine HTTPS yazıldığı görülecektir. 

 

Söz konusu adımlar tamalandıktan sonra oluşturulan CebirServisi isimli servisin iletişim 

sırasında HTTPS protokolüne göre çalışabilmesi için, IIS üzerinden gerekli hazırlıkların yapılması 

gerekmektedir. Bunun için ilk olarak IIS altında yeni açılmış olan CebirServisi sanal klasörünün 

özelliklerinden Directory Security kısmında gidilir. Yazının başlarında Default Web Site' a 
hazırlanmış olan hayali sertifika tanıtıldığından, View Certificate kısmı kullanılabilir haldedir. 
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View Certificate düğmesi tıklandıktan sonra açılan Certificate penceresinde, yüklenmiş olan test 
sertifikasına ait bilgiler aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi görülebilir. 
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CebirServisi için yapılması gereken bir diğer işlem ise, Secure Communications kısmında yer 

alan Edit düğmesine tıkladıktan sonra çıkan ekrandan, Require Secure Channel(SSL) seçeneğini 
işaretlemektir. Böylece servis ile güvenli iletişimin sağlanması için SSL gerekliliği bildirilmiş olunur. 

 

Son olarak yine Directory Security kısmından Anonymous Access and Authentication 

Control içerisinde yer alan Edit düğmesine tıklanıp açılan pencerede, Integrated Windows 

Authentication seçeneği kaldırılmalı ve Basic Authentication işaretlenmelidir. 

Yazı dizisinin bu ilk bölümünde WCF Servisi için IIS üzerinde gerekli sertifika bildirimlerinin nasıl 

yapılabileceğini incelemeye çalışırken hayali bir sertifika için Makecert veHttpcfg araçlarını nasıl 

kullanabileceğimizide görmeye çalıştık. Bunların dışında iletişim seviyesinde güvenlik söz konusu 

olduğunda bağlayıcı tiplerin ve doğrulama modlarının nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durduk. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Sonraki makalemizde geliştirilen örneği 
tamamlamaya çalışacağız. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Transaction Yonetimi (Transaction 

Management) - 2 ( 28.06.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation için transaction yönetimi ile ilgili bir önceki makalemizde 

teorik bilgiler üzerinde durmaya çalışmıştık. Bu makalemizde ise, transaction yönetimi için gerekli 

materyalleri toplamaya devam edecek ve bir örnek üzerinde konuyu daha net bir şekilde anlamaya 

çalışacağız. Örneği geliştirmeden önce özellikle servis ve metod seviyesinde bilinmesi gerekenler 

olduğunu belirtelim. Özellikle servis nesnesi için çalışma zamanı davranışlarını belirlemek 

adına ServiceBehavior niteliğinin bazı özelliklerini kullanmak gerekmektedir. Benzer şekilde 

operasyonların transaction ile ilişkili çalışma zamanı davranışlarını belirlemek 

içinde, OperationBehavior niteliğinin özelliklerinden faydalanılmaktadır. 

ServiceBehavior ve OperationBehavior dışında transacation yönetimi için kullanılan bir diğer 

nitelik(attribute) ise, TransactionFlow' dur. Bu nitelik servis tarafındaki metodlara uygulanabilen 

türdedir. TransactionFlow niteliği temel olarak bir servisin dış servisler ile olan ilişkilerinde servisler 

arasında akan transaction' ların operasyon kademesinde kabul edilme seviyelerinin belirlenmesinde 

kullanılır. Söz konusu seviyeler TransactionFlowOption isimli enum sabiti tarafından 

mailto:selim@bsenyurt.com
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belirlenebilir. TransactionFlowOption enum sabitinin değerleri ve nasıl bir akışa izin verdikleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

TransactionFlowOption  

Değeri 
Açıklaması 

NotAllowed WCF çalışma zamanı (runtime) servise akan transactionları geçersiz kılıp her zaman için yeni bir tane oluşturur. 

Allowed Transaction istemci tarafında (istemci güncel servisin konuştuğu başka bir serviste olabilir) açılır. Eğer açılmamışsa WCF çalışma zamanı(runtime) yeni 

bir tane oluşturur. 

Mandatory Söz konusu operasyonun yürütülebilmesi için istemci uygulma (yada diğer servis) transaction açmak zorundadır. Söz konusu transaction' a ait bilgi 

SOAP Header (SOAP zarfının başlık kısmında) içerisinde de taşınmaktadır. 

Bir servisin başka servis veya istemcilerden gelecek transaction akışına izin verip vermemesi 

durumlarını kontrol etmek için ilgili bağlayıcı tiplerin (binding types) transactionFlowelementi 

kullanılır. Varsayılan olarak transaction flow seçeneği aktif değildir(disabled). Dolayısıyla 

transaction akışının kontrol altına alınmasının istendiği durumlarda bilinçli olarak açılması 

gerekmektedir. Bunun için transactionFlow niteliğine true değerinin atanması yeterlidir. 

ServiceBehavior niteliğininde transaction yönetiminde kullanılan önemli özellikleri vardır. 

Bunlar TransactionAutoCompleteOnSessionClose,RelaseServiceInstanceOnTransactionCo

mplete, TransactionTimeOut ve TransactionIsolationLevel isimli özelliklerdir. 

TransactionAutoCompleteOnSessionClose özelliği adındanda anlaşılacağı üzere oturum 

kapatıldığında transaction' a ne olacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunu oturum kapatıldığında 

transaction' ın tamamlanıp tamamlanmayacağının belirtilmesi olarakda düşünebiliriz. Nitekim söz 

konusu özelliğin değeri true olarak belirlendiğinde hatasız olarak tamamlanan bir oturum 

sonrasında ilgili transaction otomatik olarak kapatılır. Normal şartlar altında herhangibir problem 

nedeni ile ortama bir istisna(exception) nesnesi fırlatıldığında otomatik olarak geri alma 

(rollback) işlemi gerçekleşir. Bu özelliğin true olarak belirlenmesi bu işlemin daha kontrollü bir 
şekilde yapılmasınıda sağlar. Ne varki varsayılan değeri false' dur. 

RelaseServiceInstanceOnTransactionComplete özelliği, transaction tamamlandığında ilgili 

servis nesne örneğinin serbest(relase) bırakılıp bırakılmayacağının belirlenmesinde kullanılır. 
Varsayılan değeri true olarak belirlenmiştir. 

 

Eğer OperationBehavior niteliğinin TransactionScopeRequired değeri true ve ServiceB

ehavior niteliğinin ConcurrencyMode özelliğinin 

değeri Reentrant iseRelaseServiceInstanceOnTransactionComplete özelliğinin 

değeri false yapılmalıdır. Aksi takdirde çalışma zamanında bir istisna(exception) alınır. 

Bunun sebebi RelaseServiceInstanceOnTransactionComplete özelliğinin varsayılan 

değerinin true olmasıdır. 

Burada RelaseServiceInstanceOnTransactionComplete özelliğine göre transaction' ları 

tamamlamanın öncelikli olan 4 farklı yolu vardır. 

 OperationBehavior niteliğinde TransactionAutoComplete özelliğine true değeri verilir. 
 Servis tarafında SetTransactionComplete metodu çağırılır. Bu özellikle 

TransactionAutoComplete özelliğinin false olduğu durumlarda kullanılır. Genellikle geliştirme 

safhasında operasyonun transaction' ı tamamlama ihtiyacının tam olarak kararlaştırılamadığı 

durumlarda tercih edilebilir. 
 İstemcinin (yada diğer bir servisin) dahil olduğu aktif bir transaction içerisindeyken oturumu 

kapatması veya network hatası alınması halinde eğer TransactionAutoCompleteözelliğinin 

değeri false ise otomatik olarak geri alma(rollback) işlemi gerçekleşir. 
 Yukarıdaki durumların dışında oluşabilecek herhangibir neden transaction' ın iptal 

edilmesi (abort) ve o ana kadar yapılmış işlemler var ise bunların geri 

alınması(Rollback) anlamına gelmektedir. 
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ServiceBehavior niteliğinde transaction yönetimi için kullanılan bir diğer 

özellikte TransactionIsolationLevel' dır. Bu özelliğin değeri, servis içerisinde yeni bir transaction 

açıldığında veya servise başka bir istemciden (veya bir servisten) bir transaction aktığında (Flow), 

değişken veriler (volatile datas) için söz konusu olacak izolasyon seviyesinin (Isolation 

Level) ne olacağını belirler. 

 

Bir transaction tarafından etkilenen veri, değişken veri(volatile data) olarak 

adlandırılır. 

Izolasyon seviyeleri sayesinde ortak veriler üzerinde diğer transaction' ların yaptığı değişikliklerin 

nasıl ele alınacağı yada transaction' ın değişikliğe uğrayan veriyi ne kadar süre kilitleyeceği gibi 

özellikler belirlenebilir. Söz konusu özelliğin değeri IsolationLevel enum sabiti türünden olabilir. 

Temel olarak ele alınabilecek 5 farklı izolasyon seviyesi vardır (Chaos ve Unspecified haricinde). 
Bunlar aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmektedir. 

Izolasyon Seviyesi 

Değeri 
Açıklaması 

ReadUncommited Transaction boyunca değişken veri (volatile data) üzerinde değişiklik ve okuma yapılabilir. Bu en düşük izolasyon seviyesi olarak nitelendirilir. Bu nedenle 

Phantoms, Non-Repeatable Read ve Dirty-Read durumları oluşabilir. 

ReadCommited Transaction boyunca değişken veri üzerinde değişiklik yapılabilir ama okuma yapılamaz. Non Repetable Read ve Phantoms durumları oluşabilir. Ancak 

Dirty-Read durumları oluşmaz. 

Repeatable Read Transaction boyunca değişken veri üzerinde değişiklik yapılamaz ama okuma yapılabilir. Bunun dışında Transaction boyunca yeni verieklenebilir. Phantoms 

durumu oluşabilir ancak Non-Repeatable Read ve Dirty-Read halleri oluşmaz. 

Serializable En yüksek mertebeli izolasyon seviyesi olarak ele alınır. Buna göre Transaction boyunca değişken veri okunabilir ama değiştirme veya eklemeyapılamaz. 

Bu seviye Phantoms, Non-Repeatable Read ve Dirty-Read gibi durumların oluşmasına izin vemez. 

Snapshot Bu seviye aslında ReadCommited' ın farklı bir formasyonudur ve SQL Server 2005 tarafından desteklenmektedir. Transaction boyunca değişken 

veri okunabilir. Burada veri değiştirilmeden önce, son okumadan bu yana başka bir transaction'ın aynı veriyi değiştirip değiştirmediğine bakılır. Eğer böyle 

bir durum var ise hata fırlatılır.  Bu bir anlamda transaction' ın son onaylanan veriyi okumasını sağlayan bir yoldur. Bu seviye Phantoms, Non-Repeatable 

Read ve Dirty-Read gibi durumların oluşmasına izin vermez. (Snapshot izolasyon seviyesini kullanabilmek için SQL Server üzerinde Snapshot desteğinin 

ilgili veritabanı için açılması gerekmetekdir.) 

ServiceBehavior tarafında yer alan bir diğer özellik ise TransactionTimeOut' dur. Bu özellik 

tahmin edileceği üzere transaction için zaman aşımı süresini bildirir. Eğer belirtilen sürede 
transaction tamamlanmamışsa iptal (abort) süreci başlatılır. 

Gelelim OperationBehavior niteliğinin transaction için kullanılan özelliklerine. Söz konusu 

özellikler, TransactionAutoComplete ve TransactionScopeRequired' dır. 

TransactionAutoComplete özelliğinin varsayılan değeri true' dur ve buna göre eğer ele 

alınamayacak(unhandled) bir hata oluşmamışsa söz konusu operasyonun yer aldığı Transaction 

otomatik olarak tamamlanır (Commit). Ele alınamayan istisnalar otomatik olarak Transaction' 
ın iptal(abort) edilmesini tetiklemektedir. 

 

Transaction' ın kod içerisinden tamamlanması veya iptal edilmesi 

istendiğinde TransactionAutoComplete özelliğinin varsayılan olarak true olan değerinin 

bilinçli bir şekildefalse olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

TransactionScopeRequired özelliği, uygulandığı metodun çalışması sırasında bir transaction 

scope gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesinde kullanılır. Söz konusu özelliğin varsayılan değeri 

false' dur. Eğer metodun çalışması sırasında bir Transaction Scope gerekiyorsa true olarak 

belirlenir. Eğer başka bir yerden metoda akan bir transaction var ise, metod içeriği gelen 
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transaction' a dahil olacaktır. Tam aksine kullanılabilir bir transaction yoksa yeni bir tane 

oluşturulur ve yürütme yeni açılan bu Transaction içerisinde gerçekleştirilir. 

Aslında TransactionFlow ve TransactionScopeRequired özellikleri göz önüne alındığında 

bunların sahip olabileceği değerlerin etkisini iyi bir şekilde kavramak gerekir. Bu amaçla örnek bir 
senaryo olarak aşağıdaki şekli göz önüne alalım. 

 

İlk olarak istemci uygulama Servis A üzerinden bir operasyon çağrısında bulunur. Şekle göre Servis 

A bağlayıcı tipini (Binding Type) istemcilerden gelecek transaction akışlarını destekleyecek biçimde 

tasarlamıştır. Üstelik çağırılan operasyon için Servis A, Transaction akışına izin vermektedir. 

Bununla birlikte istemcide açılan bir Transaction mevcut değildir. Lakin Servis A 

için TransactionScopeRequired özelliğinin değeri true olarak belirlenmiştir. Buna göre söz 

konusu operasyon için Servis A otomatik olarak bir Transaction alanı (Scope) açacaktır. 

Gelelim Servis B' ye. Servis A, Servis B üzerinden de bir operasyon çağrısı yapmaktadır. Servis B' 

ye ait bağlayıcı tip(binding type) diğer istemcilerden transaction akışına izin vermektedir. Bununla 
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birlikte Servis B' deki operasyonun TransactionFlow özelliği Mandatory olarak belirlenmiştir. Bir 

başka deyişle Servis A' nın Servis B' ye bir Transaction akışı sağlaması şarttır. Diğer taraftan Servis 

B' deki TransactionScopeRequired özelliğinin değeri true olduğundan Servis B' deki operasyon, 

otomatik olarak Servis A' dan gelen Transaction Scope' a dahil olacaktır. Buna göre Servis A ve 

Servis B aynı Transaction Scope içerisinde çalışacaktır. 

Servis B, Servis C üzerinden bir operasyon çağırmaktadır. Servis C' deki duruma baktığımızda, 

bağlayıcı tipin başka servis veya istemcileriden gelen transaction akışına izin vermediği 

görülmektedir. Bununla birlikte operasyon içinde, transaction akışına izin verilmemektedir. Ancak 

çağırılan operasyonun bir transaction içerisinde çalıştırılması gereklidir. 

Çünkü TransactionScopeRequired özelliğinin değeri true olarak ayarlanmıştır. Bu sebepten 
Servis C kendine ait Transaction alanı içerisinde çalışmaktadır. 

Servis C, Servis D üzerinden de bir operasyon çağırmaktadır. Servis C' dekine benzer olarak diğer 

servis veya istemcilerden gelecek transaction akışına izin vermeyecek şekilde bağlayıcı tipi 

ayarlanmıştır. Diğer yandan çağırılan operasyon içinde transaction akışına izin verilmemekte ve 

yeni bir transaction oluşturulması da engellenmektedir. Dolayısıyla buradaki operasyon tamamen 
transaction haricinde kendi haline çalışmaktadır. 

Buradaki bilgiler ışığında pek çok senaryo düşünülebilir. Kullanılan özellikler göz önünde 

bulundurulduğunda çok doğal olarak olasılıkların sayısı artmakta ve ele alınmaları zorlaşmaktadır. 

Bu sebepten özelliklerin değerlerinin farklı kombinasyonlarının etkilerini daha kolay bir şekilde 

görebilmek için, aşağıdaki tablodan yararlanılabilir. 
  

TransactionScopeRequired 

Değeri 
TransactionFlowOption 

Değeri 
transactionFlow 

Elementi Değeri 

Transaction' ın 

Ele Alındığı 

Taraf 

true Allowed false 
Servis Taraflı 

true NotAllowed false 

true Mandatory true İstemci Taraflı 

true Allowed true Çift Tarafllı 

false Allowed false 

Tarafsız 
false NotAllowed false 

false Allowed true 

false Mandatory true 

Tabloda TransactionScopeRequired, TransactionFlowOption özelliklerinin 

ve transactionFlow elementinin değerlerine göre transaction' ın hangi tarafta ele alınabileceği 

görülmektedir. Servis taraflı modele göre, servis uygulaması her zaman için kendine ait bir 

transaction' a sahiptir. Ayrıca servis tarafı bu transaction' ı her zaman için istemci transaction' 

ından ayrı olacak şekilde ele alır. Bir başka deyişle servis tarafının her zaman için kendi 

transaction'ında çalıştığı düşünülebilir. Senaryoda yer alan Servis C bu durumu tam olarak 
karşılamaktadır. 

İstemci taraflı modele göre, servis kendisine istemci tarafından akan transaction' ı kullanır. Örnek 

senaryoda yer alan Servis C bu modele uygun bir şekilde çalışmaktadır. Bu modelde servisin 

istemciden akan bir transaction'ı alması zorunludur. Daha çok, deadlock' ların oluşmasının 

engellenmesi ve sistem tutarlılığının sağlanması istenilen durumlarda tercih edilebilir. Nitekim 

istemci tarafında açılan transaction, servis tarafına da dahil edildiğinden tüm işlemler aslında aynı 
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transaction scope içerisinde yer alacaktır. Buda doğal olarak deadlock oluşma ihtimalini 

azaltmaktadır. Bunun dışında istemci ve servislerin sayısının arttığı bir modelde herkesin aynı 
transaction' a dahil olması,atomicity ilkesinin en iyi biçimde karşılanması anlamınada gelmektedir. 

Çift taraflı modelde servis istemciden kendisine doğru akan transaction' ı kullanabilir yada akan bir 

transaction yoksa kendi oluşturduğu transaction scope' u kullanır. Bu yararlı bir modeldir. Eğer 

istemci tarafından akan bir transaction var ise tüm sürecin atomikliği daha tutarlı bir şekilde 

sağlanabilir. Yinede istemci tarafından gelen bir transaction yok ise bu durumda servisin bir kök 

transaction (root transaction) açarak tüm süreci üstüne almasıda söz konusu olabilir. Bu 
açılardan bakıldığında çok fazla tercih edilebilecek bir modeldir. 

Son olarak tarafsız modele göre, servis hiç bir durumda transaction' a sahip olmaz. Örnek 

senaryoda yer alan Servis D buna örnek olarak verilebilir. Tarafsız model daha çok istemci 
tarafındaki transaction' ların, servis tarafından bozulması istenmeyen durumlarda ele alınabilir. 

Şimdi basit bir örnek ile transaction yönetimini incelemeye çalışalım. Şu ana kadar anlatılanlar göz 

önüne alındığında transaction kullanımının değişiklik varyasyonları olabileceği düşünülebilir. 

Örnekte ilk olarak istemci tarafında oluşturulan bir transaction' ın servis tarafına aktarılması ve 

burada ele alınarak commit işleminin gerçekleştirilmesi incelenecektir. Her zaman olduğu gibi işe 
servisin sunacağı arayüz sözleşmesi ve uzak nesne sınıfını tasarlayarak başlamak gerekir. 

 

ISiparisYonetici arayüzü; 

  

using System; 

using System.Transactions; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace NorthwindYonetici 

{ 

    // IsolationLevel enum sabitinin kullanılabilmesi için System.Transactions.dll' inin projeye 



www.bsenyurt.com Page 1048 
 

referans edilmesi gerekmektedir. 

    [ServiceContract(Name="Siparis_Yonetim_Servisi", 

Namespace="http://www.bsenyurt.com/2007/23/6/SiparisYonetimServisi", 

SessionMode=SessionMode.Required)] 

    public interface ISiparisYonetici 

    { 

        [OperationContract(Name="SepeteEkle",IsInitiating=true)] 

        bool SepeteUrunEkle(int urunNumarasi); 

     

        [OperationContract(Name="SepettenCikar",IsInitiating=false)] 

        bool SepettenUrunCikart(int urunNumarais); 

 

        [OperationContract(Name="SepetiOnayla",IsInitiating=false,IsTerminating=true)] 

        bool Onayla(); 

    } 

} 

SiparisYonetici sınıfı; 

  

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Transactions; 

using System.ServiceModel; 

using System.Text; 

 

namespace NorthwindYonetici 

{ 

    [ServiceBehavior(TransactionIsolationLevel= 

IsolationLevel.Serializable, TransactionTimeout="00:02:00", 

InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession)] 

    public class SiparisYonetici:ISiparisYonetici 

    { 

        private string TransactionInfo(Transaction trx,string mesaj) 

        { 

            StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

            builder.AppendLine(mesaj); 

            builder.AppendLine("Güncel Transaction Bilgileri"); 

            builder.Append("Oluşturulma zamanı (Creation Time): "); 

            builder.AppendLine(trx.TransactionInformation.CreationTime.ToLongTimeString()); 

            builder.Append("Dağıtık GUID (Distributed GUID): "); 

            builder.AppendLine(trx.TransactionInformation.DistributedIdentifier.ToString()); 

            builder.Append("Yered belirleyici (Local Identifier) : "); 

            builder.AppendLine(trx.TransactionInformation.LocalIdentifier); 

            builder.Append("Durum (Status) : "); 

            builder.AppendLine(trx.TransactionInformation.Status.ToString()); 

            builder.AppendLine(); 

            return builder.ToString(); 

        } 

 

        #region ISiparisYonetici Members 

     

        [OperationBehavior(TransactionAutoComplete=false,TransactionScopeRequired=tr

ue)] 

        [TransactionFlow( TransactionFlowOption.Mandatory)] 

        public bool SepeteUrunEkle(int urunNumarasi) 
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        { 

            // İstemci tarafında bu metoda yapılan her çağrı sonrasında o anki transaction için bir 

TransactionCompleted olayı yüklenir. Bu nedenle kaç metod çağrısı var ise hepsi için 

TransactionCompleted olayı birer kez çalışır. 

            Transaction.Current.TransactionCompleted += new 

TransactionCompletedEventHandler(Current_TransactionCompleted); 

            Console.WriteLine(TransactionInfo(Transaction.Current,"SepeteUrunEkle metodu 

çağırıldı")); 

            return true; 

        } 

 

        void Current_TransactionCompleted(object sender, TransactionEventArgs e) 

        { 

            Console.WriteLine(TransactionInfo(e.Transaction,"TransactionCompleted Olayı 

tetiklendi")); 

        }  

 

        [OperationBehavior(TransactionAutoComplete = false, TransactionScopeRequired = 

true)] 

        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)] 

        public bool SepettenUrunCikart(int urunNumarais) 

        { 

            Console.WriteLine(TransactionInfo(Transaction.Current, "SepetenUrunCikart metodu 

çağırıldı")); 

            return true; 

        } 

 

        [OperationBehavior(TransactionAutoComplete = true, TransactionScopeRequired = 

true)] 

        [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)] 

        public bool Onayla() 

        { 

            Console.WriteLine(TransactionInfo(Transaction.Current,"Onayla metodu çağırıldı")); 

            /* Yorum satırı haline getirildiğinde TransactionAutoComplete false ise söz konusu 

transaction abort edilir. Ancak TransactionScopeAutoComplete true ise aşağıdaki metodu 

çağırmaya gerek kalmadan transaction onaylanır. Ayrıca TransactionAutoComplete özelliği true ise, 

SetTransactionComplete metodunu çağırmak çalışma zamanı hatasına neden olur. Bu aktif olan bir 

transaction var ise bununda iptal edilmesine neden olacaktır. */ 

            //OperationContext.Current.SetTransactionComplete(); // Bu çağrıdan sonra 

Transaction.Current null değer döndürecektir. 

            return true; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Söz konusu servis sınıfı içerisindeki metodlarda herhangibir bağlantı ifadesi yer almamaktadır. 

Sadece bir alış veriş sepetinin hayali bir uyarlaması bulunmaktadır. Ancak önemli olan bazı noktalar 

vardır. İstemci operasyon çağrılarını gerçekleştirirken ilk olarak SepeteUrunEkle metodunu 

çağırmalıdır. Operasyonların tamamlanması ise Onaylametodunun çağırılması ile gerçekleşir. Bu 

metod sırasını sağlamak için arayüze (interface) ait OperationContract niteliği 

ve IsInitiating ile IsTerminating özellikleri kullanılmıştır. 

SiparisYonetici sınıfındaki metodlarda istemci tarafında oluşturulması zorunlu olan bir transaction 

akışının gelmesini sağlamak için TransactionFlow niteliklerinde Mandatorydeğeri kullanılmıştır. 
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Sınıf içerisinde oluşturulan güncel transaction' ları daha kolay takip edeilmek için TransactionInfo 

isimli bir metod kullanılmaktadır. Çalışma zamanında aktif olan bir transaction' ı elde etmek için 

Transaction sınıfının Current özelliği ele alınabilir.  
  

 

Servis veya istemci uygulamalarda, kod tarafında Transaction, TransactionScope gibi 

tipleri kullanabilmek için projeye System.Transactions.dll' inin referans edilmesi 

gerekmektedir. 

Current özelliği ile çalışma zamanında elde edilen Transaction nesne örneği 

üzerinden TransactionInfo özelliğine geçilerek güncel transaction hakkında bazı bilgiler 

toplanabilir. Örneğin oluşturulma zamanı (Creation Time), dağıtık transaction açılmışsa bunun 

GUID numarası (Distributed Transaction Identifier) ve hatta transaction' ın o anki 

durumu (status) gibi. Bu tanımlamalara ek olarak servise ait transaction' ların izolasyon 

seviyesi Serializable, transaction için geçerli zaman aşımı (timeout) süresi ise 2 dakika olarak 

belirlenmiştir. 

Servis uygulamasında kullanılacak olan konfigurasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi 

tasarlanmalıdır. 

Servis tarafındaki App.config dosyası; 
  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="SiparisServisiBindingConfiguration" transactionFlow="true" trans

actionProtocol="OleTransactions"> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

            <service name="NorthwindYonetici.SiparisYonetici"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:4500/SiparisServisi" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="SiparisServisiBindingConfiguration" name

="SiparisServisiEndPoint" contract="NorthwindYonetici.ISiparisYonetici" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, netTcpBinding bağlayıcısı için gerekli konfigurasyon 

ayarlarında transactionFlow niteliğinin true, transactionProtocol niteliğinin 

iseOleTransactions olarak set edilmiş olmasıdır. Servis tarafı, örneğin daha kolay bir şekilde 

incelenmesi için Console uygulaması olarak tasarlanmıştır ve kodları aşağıdaki gibidir. 
  

ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(NorthwindYonetici.SiparisYonetici)); 

host.Open(); 

Console.WriteLine("Sunucu dinlemede"); 

Console.WriteLine("Servisi durdurmak için bir tuşa basın"); 

Console.ReadLine(); 
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host.Close(); 

Bu adımlardan sonra istemci tarafı için gerekli proxy nesnesinin oluşturulması gerekir. Bunun için 

yine svcutil aracından yararlanılabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi şudur; servis 

tarafında TransactionFlow niteliklerinde bir değişiklik yapıldığında bunun proxy sınıfı içinde 

gerçekleştirilmesi bir başka deyişle istemci tarafında güncelleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla proxy 

sınıfının yeniden üretilmesi gerekecektir. Yada manuel olarak istemci tarafındaki proxy sınıfına 
müdahale edilip bu nitelikler açık bir şekilde değiştirilmelidir. 

Söz gelimi SiparisYonetici sınıfındaki TransactionFlow niteliklerini Allowed olarak belirleyip, 

istemciler için gerekli proxy sınıfını ürettiğimizi düşünelim. Daha sonradan TransactionFlow 

niteliğinde Mandatory seçeneğini kullanır ve proxy sınıfını güncellenmez ise, WCF çalışma 
zamanında ProtocolException tipinden bir istisna (exception) üretilecektir. 

İstemci tarafında yer alacak konfigurasyon dosyasının içeriğinin aşağıdaki gibi olması 

gerekmektedir. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="SiparisYonetimServisiBinding" transactionFlow="true" transactio

nProtocol="OleTransactions"> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:4500/SiparisServisi" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="SiparisYonetimServisiBinding" contract="Si

paris_Yonetim_Servisi" name="Siparis_Yonetim_Servisi" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci uygulamayıda bir Console olarak tasarladığımızı düşünecek olursak, Main metodu 

içerisinde aşağıdaki kodları yazmamız gerekecektir. 
  

Console.WriteLine("Devam etmek için bir tuşa basınız"); 

Console.ReadLine(); 

Siparis_Yonetim_ServisiClient client = new 

Siparis_Yonetim_ServisiClient("Siparis_Yonetim_Servisi"); 

using (TransactionScope tx =new 

TransactionScope(TransactionScopeOption.RequiresNew)) 

{ 

    client.SepeteEkle(11); 

    client.SepeteEkle(42); 

 

    client.SepettenCikar(42); 

 

    if(client.SepetiOnayla()) 

        tx.Complete();  
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} 

Console.ReadLine(); 

İstemci uygulamada TransactionScope tipine ait bir nesne örneği kullanılarak yeni bir transaction 

alanı açılması sağlanmaktadır. Bundan sonrasında ise istemci tarafından servis üzerindeki bir kaç 

metod arka arkaya çağırılır. Son olarak using bloğu terk edilmeden önce eğer SepetiOnayla 

metodunun dönüş değeri true ise tx isimli TransactionScope sınıfı nesne örneğine 

ait Complete metodu çağırılır. Önce sunucu ve sonrasında ise istemciyi çalıştırdığımızda servis 

tarafındaki console uygulamasında aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, SepeteUrunEkle metodunun ilk çağırılışıyla beraber elde 

edilen dağıtık transaction GUID numarasının tüm metod çağrılarında aynı olmasıdır. Bu basit 

olarak, her operasyonun açılan transaction scope' a dahil edildiği anlamına da gelmektedir. 

SepeteUrunEkle metodu içerisinde Transction için TransactionCompleted olayı yüklenmiştir. İstemci 

tarafında SepeteUrunEkle metodu iki kez çağırılmıştır. Bu nedenle iki 

adet TransactionCompleted olay metodu yüklenmiş ve güncel transaction' a 

ait Commited durumu iki kez yakalanmıştır. Olayı daha iyi kavrayabilmek için servis tarafındaki 
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SiparisYonetici sınıfı içerisindeki SepeteUrunEkle metodu içerisinde aşağıdaki ekran görüntüsünde 

olduğu gibi breakpoint konulması yerinde bir harekete olacaktır. 

 

İlk metod çağrısı ile birlikte Compenent Services içerisindeki Distributed Transaction 

Coordinator kısmına bakıldığında Transaction List içerisinde yeni bir OleTx transaction açıldığı 
ve Transaction Statistics kısmındada bu transaction' ın aktif olarak yer aldığı görülmektedir. 

 

Aynı zamanda Transaction Statistics kısmına bakılırsa aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile 

karşılaşılır. Dikkat edilecek olursa aktif olan 1 adet transaction bulunmaktadır. 
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Eğer işlemler sonuna kadar devam ettirilirse, transaction' ın başarılı bir şekilde tamamlandığı yine 
istatistik kısmından görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken değerCommited' dır. 

 

Şimdi Onayla metodundan geriye false değer döndürdüğümüzü düşünelim. Bu durumda istemci 

tarafındaki TransactionScope sınıfına ait nesne örneği üzerindenComplete metodu 

tetiklenemiyecektir. Dolayısıyla söz konusu transaction' ın iptal edilmiş olması gerekir. Gerçektende 

uygulama çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi TransactionCompleted isimli 

olay metodu tetiklendiğinde, o anki transaction' ın durumunun Aborted olduğu gözlemlenebilir. 
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Benzer şekilde DTC altındaki Transaction Statistics bölümüne bakıldığında bir transaction' ın 

iptal edildiği bilgisi yer alacaktır. (Bu aşamada olayın daha iyi analiz edilmesi 

için Services kısmından Distributed Transaction Coordinator servisi Restart edilmiştir. Bu 

sebepten aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi önceki örnekle birlikte toplam 2 transaction 
olması gerekirken sadece 1 transaction yer almaktadır.) 

 

Dikkat etmemiz gereken noktalardan biriside transactionFlow elementinin değeridir. Eğer istemci 

tarafındaki konfigurasyon dosyasında bu özelliğin değeri false olarak 

bildirilirse, Mandatoryseçeneği nedeni ile WCF çalışma 

zamanında InvalidOperationException istisnası alınır. Benzer durum servis tarafı içinde 

geçerlidir. Eğer istemcide özelliğin değeri true ama servis tarafında false ise yine WCF çalışma 
zamanı servis tarafına bir InvalidOperationException istisnası fırlatacaktır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde WCF için transaction yönetimini 

biraz daha derinlemesine incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/TransactionKullanimi.zip
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Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Transaction (İşlem) yönetimi özellikle veritabanı kaynakları söz konusu olduğunda her sistemde 

büyük bir önem sahiptir. Basit olarak transaction bir veya daha çok işlem bütününü temsil eder. 

Bütünü oluşturan söz konusu işlem parçaları çoğunlukla birbirleriyle ilişkilidir ve hepsinin başarılı bir 

şekilde tamamlanabilmesi sonrasında transaction' ın başarılı olduğu söylenebilir. Bu doğal olarak 

işlem parçalarından herhangibirinin başarısız olması sonucunda transaction' ınında başarısız olması 

anlamına gelmektedir. Aşağıdaki şekilde bir transaction' ın süreç içerisinde sistemin belirli bir 
konumdan başka bir konuma geçişi sırasında üstlendiği rol ifade edilmeye çalışılmaktadır. 

 

Buna göre sistemin belirli bir konumdan başka bir konuma geçmesi sırasında yapılacak işlemlerin 

tamamı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Söz konusu bütün içerisinde meydana gelebilecek 

aksamalarda sistem ilk konumuna (Konum A) dönebilmelidir. Tam tersine tüm işlemler başarılı 

olduğunda sistem yeni konumuna (Konum B) geçebilir. Bu şekilde düşünüldüğüne transaction 

ACID(AtomicityConsistencyIsolationDurability) adı verilen standartları sağlamak durumundadır. 

Makalemizin konusu Windows Communication Foundation sistemi üzerinde transaction yönetiminin 

nasıl sağlanabileceğinin temellerini incelemektir. Yinede ACID ilkelerinden kısaca bahsetmek 

gerektiği en azından hatırlanmasında fayda olacağı kanısındayım. 

Atomicity ilkesine göre bir transaction' ın başarılı olması, içerisinde yer alan tüm işlem parçalarının 

ayrı ayrı başarılı olması anlamına gelmektedir. Consistencyilkesi, yapılan işlemler sonucunda 

oluşan çıktıların tutarlılığı anlamına gelir. Her zaman verilen bir örnek tutarlılık ilkesini son derece 

güzel anlatmaktadır. Bankalar arası yapılan bir havale işlemi sırasında bir hesaptan çıkan miktar ne 

kadar ise diğer hesaba aktarılanında o kadar olması gerekir. Ne bir fazla ne de bir eksik 

olmamalıdır. İşte bu verinin tutarlılığını korumak olarak düşünülebilir. Isolation ilkesine göre bir 

transaction içerisindeki tüm işlem parçaları diğer transactionlardan izole olacak şekilde çalışmalıdır. 
Bu olmadığı takdirde tutarsızlıklar oluşabilir. 

Elbette transaction' larda söz konusu olabilecek Dirty-Read, Phantom, Non-Repeatable 

Read gibi durumların hangisinin tercih edileceğine göre çeşitli izolasyon seviyeleri (Isolation 

Levels)pek çok veri tabanı sisteminde ele alınmaktadır. Bunlar .Net tarafındaki Transaction 

sınıflarıncada kullanılmakta ve IsolationLevel enum sabitleri ile işaret edilmektedir. Söz konusu 

seviyeler WCF içerisindede bir servis davranışı (Service Behavior) olarak belirtilebilmektedir. Söz 

mailto:selim@bsenyurt.com
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konusu bildirim ServiceBehavior niteliğinin TransactionIsolationLevel özelliğinin değeri ile 

sabitlenmektedir. 

  

 

Temel Olarak Transaction' larda Düşünelecek Senaryolar; 

Phantom; başlatılan iki transaction olduğunu düşünelim. Bu transactionların birisi açık 

iken yeni bir veri girişi yapıp işlemi onaylıyor (Commit) olsun. Bu durumda halen daha 

açık olan diğer transaction aynı veri kümesini tekrardan talep ettiğinde daha önce 

kendisinde var olmayan yeni eklenmiş bir satır ile karşılaşacaktır. Bu satırlar 
hayalet(Phantom) olarak adlandırılır. 

Non-Repeatable Read; yine başlatılmış iki transaction olduğunu düşünelim. Bu sefer 

açık olan transaction' lardan birisi var olan veri kümesinde belirli bir satırda(satırlarda) 

güncelleme işlemi yapmış olsun. Sonrasında ise yapılan bu değişiklikleri 

onaylasın(Commit). Açık kalan diğer transaction'ın tekrardan aynı veri kümesini çektiğini 

düşünelim. Bu durumda açık olan transaction daha önce baktığı verilerin değiştiğini 
görecektir. Bu Non-Repeatable Read olarak adlandırılan bir durumdur. 

Dirty-Read; yine başlatılmış iki transaction olduğunu göz önüne alalım. Bunlardan birisi 

veri kümesine herhangibir satır eklemiş veya güncellemiş olsun. Ancak bu sırada diğer 

transaction'ın tekrardan veri çektiğini düşünelim. Burada dikkat edilmesi gereken durum 

şudur; iki transaction açık iken, herhangibiri commit edilmeden önce diğeri veri 

çekebilmektedirler. Dolayısıyla diğer transaction var olan ekleme ve değişiklikleri o an için 

görecektir. Ne varki bu senaryoda değişiklikleri yapan transaction 

işlemleri Commit etmez. Aksine geri alır(Rollback). Bu durumda daha önce tekrardan 

veri çeken açık transaction' da aslında geri alınmış güncellemeler ve eklemeler 

görülmektedir. Bu Dirty-Read durumu olarak adlandırılmaktadır. 

Durability ilkesine göre transaction içerisinde yer alan iş parçalarında bir aksaklık olması halinde 

sistemin ilk haline dönebilmesi gerekir. Yani taşlar ilk konumlarındaki yerlerinde kalabilmeldir. 

Gelelim WCF içerisindeki duruma. Transaction' lar servis yönelimli mimari (Service Oriented 

Architecture) üzerinde ele alındığında işin içerisine giren faktörler transaction yönetimini 

zorlaştırmaktadır. Nitekim işlem parçalarının farklı makinelerdeki, farklı uygulama 

alanları (AppDomain) içerisinde(Dolayısıyla farklı süreç-process' lerde)olmaları söz konusudur. Bu 

işlem parçaları çeşitli kaynakları (Resources) kullanacaktır. Söz konusu kaynaklar farklı veritabanı 

sistemleride olabilir. Örneğin bir servis Microsoft SQL Server üzerinde bir işlem gerçekleştiriyorken, 

buna bağlı olan diğer bir işlem parçasıda Oracle veritabanı kullanan başka bir servisin parçası 

olabilir. Dahası farklı uygulama alanları(Application Domain) içerisindeki taraflar basit birer istemci 

dışında başka servislerde olabilir ve bunlar farklı platformlar üzerinde yer alabilir. En iyimser haliyle 

düşünüldüğünde tek bir AppDomain içerisinde konuşlandırılmış bir WCF Servis uygulaması, 

kendisine bağlı bir veya daha çok kaynak (resource) üzerinde çalışacak transaction' ları kolay bir 

şekilde yönetebilir. Aşağıdaki şekilde bu durum analiz edilmeye çalışılmaktadır. 
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Burada bilinen Ado.Net Transaction tiplerinin kullanılması bile yeterlidir. Ne varki az önce 

bahsettiğimiz gibi servis yönelimli mimari aslında aşağıdaki şekildekine benzer bir durumuda 

içermektedir. 

 

Sanıyorumki şimdi durum biraz daha karıştı. Bu şekle göre istemcinin talepte bulunduğu işlemler 

sonrası Servis A, Servis B ve Servis C üzerindeki kaynaklardaki işlem parçalarının başarılı bir 

şekilde tamamlanmasını istemektedir. Bir başka deyişle Servis B , Servis C ve Servis A üzerindeki 

işlem parçalarının hepsinin ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Burada ortaya bir 

koordinasyon problemi çıktığıda son derece açıktır. Örneğin aşağı maddeler halinde sıralanmış olan 

soruların söz konusu sistemde nasıl karşılanabileceği düşünüldüğünde, sadece bu işler için neden 
güçlü koordinasyon uygulamaları yazıldığı daha kolay bir şekilde anlaşılmaktadır. 

 Acaba bu sistemde Transaction' ı kim başlatacak? 
 Diyelimki Transaction birisi tarafından başlatıldı. Diğer işlem parçalarını açılan bu 

Transaction' a kim dahil edecek (auto enlist)? Öyleki dahil olmadan transaction' ın farklı 

sistemlere yayıldığı nasıl anlaşılacak? 
 Geri alma(Rollback) veya onaylama(Commit) işlemlerini kim üstlenecek? 
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 Birden fazla servis söz konusu olduğundan bunlar üzerinde toplu bir rollback veya commit 

kararı nasıl ve neye göre verilecek? 
 Eğer Transaction' ı üstlenen, bir başka deyişle süreci başlatıp bitirecek olan servis, diğer 

servislerdeki işlem parçalarının sonuçlarından nasıl haberdar olacak? 
 Bahsedilen bu işlem parçalarını içeren ve yürüten servisler farklı platformlarda hatta farklı 

iletişim seviyelerinde(Http, Tcp gibi) olduğu zaman nasıl kontrol altına alınacak? 

Görüldüğü üzere sorular ve sorunlar giderek artmaktadır. Çözümün adı dağıtık transaction 

(Distributed Transactions) dır. Gerçektende servis yönelimli mimarilerde(SOA-Service Oriented 

Architecture) yer alan işlem parçalarını kontrol altına almanın tek yolü dağıtık transaction' ları 

kullanmaktadır. Dağıtık transaction' lar iki önemli parçaya sahiptir. İlk olarak bu modelde çift yönlü 

geçerli kılma (two phase commit) adı verilen bir protokol söz konusudur. İkinciside transaction 

yönetimini üstlenen ve genelde üçüncü parti olarak tedarik edilen bir yönetici 
uygulamadır (Dedicated Transaction Manager). 

Çok basit olarak two phase commit protokolünü açıklamaya çalışarak devam edelim. Bu protokol 

iki aşamadan oluşur. İlk aşamada transaction' a katılan işlem parçalarından sorumlu servisler kendi 

işlemlerinin başarılı olup olmadıklarına dair yöneticiye bilgi gönderirler(Pek çok kaynakta bu işlem 

oylama-voting olarakta geçmektedir). Buradaki yönetici root görevini üstlenen bir servise adanmış 

da olabilir. İkinci aşamada yönetici, açmış olduğu transaction içerisine katılmış işlem parçalarının 

oylamalarını değerlendirir. Eğer hepsi geçerli ise tüm bağlı olan işlem parçaları için ilgili servislere 

onaylayın bilgisini gönderir(Commit aşaması). Elbetteki tam tersi durumda bağlı servislere işlemleri 
geri almalarına dair başka bir bilgi gönderilecektir(Rollback aşaması). 

Söz konusu çift yönlü geçerli kılma protokolünün yanı sıra, Windows Communication Foundation 

servislerin bulundukları farklı platformlara, aradaki iletişim protokollerinin çeşitliliğine göre üç ayrı 

transaction protokolü içerir. Bunlar Lightweight, OleTx ve WSAT (WS-Atomic) transaction 

protokolleridir. Aslında OleTx ve WS-Atomic kendi içlerinde two phase commit protokolünü zaten 
ele almaktadırlar. 

Lightweight transaction protokolüne göre işlem parçaları yerel olarak servis içerisinde ele alınır. 

Bir başka deyişle söz konusu transaction servis sınırları dışına çıkartılamaz. Buda ilgili iş 

parçalarının başka servislerde başlatılacak hizmetlere katılamayacağı anlamına gelir. Tipik olarak 

bir istemci ve servisin söz konusu olduğu durumlarda ele alınabilir. Servis içerisinde yerel olarak 
kullanıldıklarından performans yönünden avantajlıdır diğer modellerine göre daha avantajlıdır. 

OleTx tipinde, transaction başlatıldığı servis, uygulama alanı ve makine sınırlarını aşabilir. 

Dolayısıyla dağıtık transaction' ların yönetimi sırasında kolayca ele alınabilir. Ancak bu protokol 

intranet tabanlı Windows sistemleri üzerine tasarlanmıştır. Bu sebepten firewall gibi sistemlere 

takılma riski vardır. Ayrıca Windows tabanlı geliştirildiğinden farklı tipteki platformlar tarafından 

desteklenmeyecektir. Bu nedenle OleTx tipi transaction protokolü Windows 

tabanlı intranet sistemlerinde tercih edilmektedir. 

WSAT (Web Service Atomic) tipinden transactionlar aynen OleTx' de oluduğu gibi servis, 

uygulama alanı ve makine sınırlarını aşabilir. Diğer taraftan WS-Atomic global bir standarttır. 

Özellikle web servislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedele açık metin tabanlı olarak 

çalıştığında farklı platformlar tarafından kullanılabilir ve OleTx tipinde olduğu gibi firewall engeline 

takılmaz. Bu sebeten internet tabanlı sistemlerdeki dağıtık transaction' ların yönetiminde tercih 
edilen bir protokoldür. Elbetteki intranet tabanlı sistemlerede istenirse uygulanabilir. 

Bildiğiniz gibi Windows Communication Foundation içerisinde servisler ile istemciler arasındaki 

iletişim sağlanırken pek çok ayarlamayı bünyesinde barındıran bağlayıcı tipler(Binding 

Type) kullanılmaktadır. Bağlayıcı tipler iletişim protokolü, güvenlik ayarları dışında, transaction 

protokollerininde kolay bir şekilde belirlenmesinde önemli görevler üstlenir. Bunların bir 

kısmının OleTx yada WSAT transaction protokolleri için desteği bulunmamaktadır. Bir kısmınında 

hiç bir transaction protokolüne desteği bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda var olan Windows 
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Communication Foundation bağlayıcı tiplerinin desteklediği varsayılan transaction protokolleri yer 

almaktadır. 

Binding Tipi Transaction Protokolü Desteği 

BasicHttpBinding Destek yok 

WSHttpBinding WSAT 

WSDualHttpBinding WSAT 

WSFederationHttpBinding WSAT 

NetTcpBinding OleTx 

NetPeerTcpBinding Destek yok 

NetNamedPipesBinding OleTx 

NetMsmqBinding Destek yok 

MsmqIntegrationBinding Destek yok 

Burada dikkat edilmesi gereken konulardan 

biriside NetTcpBinding, NetNamedPipesBinding için varsayılan olan OleTx transaction 

desteğinin WSAT olarak da ayarlanabileceğidir. Ancak intranet üzerinde koşan Windows tabanlı bir 

sistemde bu performası olumsuz etkileyecek bir değişiklik olabilir. Yinede istenirse, intranet 
üzerinde farklı platformlar söz konusu olduğunda ilgili bağlayıcı tipler için WSAT desteği seçilebilir. 

 

Bilindiği gibi Windows Communication Foundation uygulamalarında kendi bağlayıcı 

tiplerimizi (user defined binding type) yazabiliriz. Böyle bir durumda hangi transaction 

protokolünün kullanılacağı tam olarak geliştiriciye bağlıdır. 

Artık bağlayıcı tipin ele alabileceği transaction protokolleri bilindiğine göre geriye bir tek transaction 

yönetimini üstlenecek bir uygulama bulmak kalmaktadır. Bu tip bir uygulamayı geliştirmek oldukça 

zor olduğundan çoğunlukla üçüncü parti programlar göz önüne alınmaktadır. Windows 

Communication Foundation düşünüldüğünde kullanılabilecek söz konusu yöneticiler, LTM 

(LightWeight Transaction Manager), KTM (Kernel Transaction Manager) ve DTC 

(Distributed Transaction Cooridantor) tipleridir. Bu tiplerden KTM,Windows Vista ile birlikte 

gelmektedir. 

Söz konusu yöneticiler arasında bizi en çok ilgilendirenlerden ve aşina olduklarımızdan birisi DTC' 

dir. Özellikle Ado.Net 2.0 ile birlikte gelen TransactionScope nesnesinin otomatik olarak DTC 

özelliğini aktifleştirebildiği ve dağıtık transaction' ların daha kolay yönetilebilirliğini sağladığı göz 

önüne alındığında, servis yönelimli mimari model için ne kadar anlamlı olduğu açık bir şekilde 

ortadadır. Dağıtık transaction koordinatörü, hem OleTx hemde WSAT transaction protokollerini 

destekler. Dolayısıyla internet veya intranet tabanlı sistemlerde yer alabilecek servis 
uygulamalarında transaction' ların servis sınırları dışarısına yayınlanabilmesine olanak sağlar. 

DTC(Distributed Transaction Coordinator) transactionların oluşturulup başlatılmasından, süreç 

içerisindeki diğer uygulama alanlarında(AppDomain) yer alan servislere ait işlem parçalarının var 

olan transaction' a katılmasından (enlist), kaynak yöneticilerinden(Resoruce Managers) gelen 

onay mesajlarının (vote) toplanmasından ve elbetteki tüm işlemlerin onaylanması(Commit) veya 

geri alınmasından(Rollback) sorumlu genel bir sistem servisi olarak göz önüne alınabilir. Bu 

açıdan bakıldığında Windows Communication Foundation ile arasında oldukça sıkı bir ilişki olması 

kaçınılmazdır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki şekil göz önüne alınabilir. 
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İstemci uygulama, Makine A üzerinde yer alan servisten bir işlem için talepte bulunmaktadır. 

Makine A üzerinde yer alan servis bu senaryoda root olarak görev yapmaktadır. Buna göre 

transaction' ın başlatılmasından hatta sonlandırılmasından (ister commit ister rollback) kendisi 

sorumludur. Makine A' da yer alan servis işlemlerin geri kalanı için Makine B ve C üzerinde yer alan 

servisleride kullanmaktadır. Burada root servis kendi proxy nesnesi yardımıyla B ve C servislerine 

bir transaction ID değeri gönderir. Bu transaction ID sistem tarafından üretilen benzersiz ve tekrar 

etmeyen bir değerdir. Bunu programlama ortamında da kullanabildiğimiz GUID (Global Unique 

IDentifier) değeri olarak düşünebiliriz. Söz konusu ID, B ve C servisleri tarafından kendi 

makinelerindeki DTC hizmetlerinede bildirilir. Bir başka deyişle B ve C makinelerinde yapılmak 

üzere olan işlemlerin, transaction ID' si belirtilen sürece ait oldukları bildirilir. Dolayısıyla B ve C 

servislerinin yürüttükleri işlemler otomatik olarak, root servis tarafından açılan transaction' a dahil 

edilmiş olurlar. 

Bu işlemlerin ardından tahmin edileceği üzere çift yönlü geçerli kılma protokolü(two phase 

commit protocol) başlar. Yani root servis, transaction' a dahil olmuş diğer servislerden oylarını 

ister. Burada diğer makinelerdeki DTC servisleri devreye girerek oylama(vote) sonuçlarını root 

DTC servisine iletirler. Eğer herkes kabul ediyorsa, bir başka deyişle transaction' a dahil olan tüm 

servisler yaptıkları işlemlere onay vermişse, root servis ikinci aşamaya geçer. Bu aşamada da 

transaction' a dahil olan servislere işlemleri onaylamalarına dair bilgi gider. Sonuç olarak işlemler 

onaylanır (Commit). Elbetteki diğer makinelerdeki DTC' lerden gelecek tek bir iptal isteği, tüm 

transaction' ın iptal edileceği ve işlemlerin geri alınması için root DTC' den, bağlı olan servislere 

bilgi gönderileceği anlamına da gelmektedir(Rollback). Burada dikkat edilmesi gereken 

noktalardan biriside, yönetsel işlemleri üstlenen Dağıtık Transaction Koordinasyon(DTC) servisinin, 

root makinede olmasıdır. Bir başka deyişle Servis Yönelimli Mimari (SOA) modelindeki tüm DTC' 

lerin oylarını kontrol edip, kabul edilmeleri veya iptal işlemlerini gerçekleştirebilecek tek bir DTC var 
olabilir. 

Windows Communication Foundation, transaction' lara otomatik olarak bir transaction yöneticisi 

(transaction manager) atar. Varsayılan olarak tek başına çalışan ve farklı makineler yada 

süreçlerdeki(process) servislere transaction yayınlamayan sistemler söz konusu olduğunda 

otomatik olarak ilgili transaction' la LTM(LightWeight Transaction Manager) ilişkilendirilir. 

Ancak servis tarafından başlatılan transaction' ın kendi uygulama alanı sınırları dışına çıkması bir 

başka deyişle farklı makine veya süreçlere yayınlanması halinde transaction yöneticisinin seviyesi 
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otomatik olarak DTC(Distributed Transaction Coordinator) servisine devredilir. KTM göz önüne 

alındığında çok değişken kaynaklar (Volatile Resource) vardır. Yinede servis sınırları dışına çıkılması 
halinde DTC' ye terfi edilme söz konusudur. 

Burada elbetteki kaynak yöneticisinin(resource manager) bahsedilen yöneticilerden hangisine 

destek verdiğide çok önemlidir. Kaynak yöneticisi olarak SQL Server 2005, Oracle, MSMQ gibi pek 

çok sistem göz önüne alınabilir. SQL Server 2005 veritabanı servisine ait kaynak yöneticisinin şu an 

için KTM(Kernel Transaction Manager) dışında LTM ve DTC' yi desteklediği bilinmektedir. 
Aslında DTC değişken olabilecek her türde kaynak yöneticisi tarafından desteklenmektedir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde teorik olarak Windows 

Communication Foundation ortamında transaction yönetiminin temellerini incelemeye çalıştık. 

Görüldüğü gibi yönetimin arka tarafında dikkate alınması gereken pek çok etken bulunmaktadır. 

Dahasıda vardır. WCF ile ilgili bir sonraki makalemizde transaction yönetimini örnekler ile 

incelemeye ve diğer temelleride görmeye çalışacağız. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Istemci Taraflı Asenkron Çağırma (Client 

Side Asynchronous Invoking) ( 13.06.2007 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation ile ilgili bir önceki makalemizde One Way tekniğini 

uygulayarak istemcilerin asenkron olarak uzak metodları nasıl çağırabileceklerini incelemiştik. One 

Way tekniğinin elbetteki en büyük dezavantajı geriye değer döndüren metodların ele alınamayışıdır. 

Oysaki çoğu zaman, işlem süresi uzun zaman alabilecek metodların geriye değer döndürdüğü 

vakkalarda asenkron erişim tekniklerini kullanmak gerekir. Ancak Windows Communication 

Foundation göz önüne alındığında asenkron çalıştırma iki farklı şekilde ele alınabilmektedir. 

Bunlarda birisi istemci taraflı asenkron çağırma (Client Side Asynchronous Invoking) modelidir. 

Diğeri ise servis taraflı asenkron uyarlama modelidir(Service Side Asynchronous 

Implementation). Bu makalemizde istemci taraflı asenkron çağırma modelini incelemeye 

çalışacağız. 

İstemci taraflı asenkron çağırma modelinde, proxy sınıfının asenkron desene (Asynchronous 

Pattern) uygun olacak şekilde Begin ve End ile başlayan standart metodları vardır. Bu metodlar 

temelinde IAsyncResult arayüzünü ele almaktadır. İstemci taraflı olarak çalışan bu modelin, doğal 

olarak farklı uygulanabilme çeşitleri vardır. .Net tarafında asenkron mimarinin ele alınabilen tüm 

teknikleri Windows Communication Foundation içinde geçerlidir. Burada bahsedilen 

teknikler Polling, Callback ve WaitHandle modellerini içermektedir. WaitHandle modelininde 

kendi içerisinde WaitOne, WaitAny, WaitAll gibi farklı kullanım şekilleri vardır. Bu modellerin 

temel etkilerini ve farklılıklarını yazacağımız örnek kod parçaları üzerinde Windows Communication 

Foundation açısından incelemeye çalışacağız. Ancak başlamadan önce servis taraflı asenkron 

uyarlama modelinide açıklamakta fayda olacağı kanısındayım. Servis tarafında gerçekleştirilen 

asenkron uyarlama tekniği istemcinin metodları asenkron olarak işletmesi 

anlamına gelmemektedir. Bir başka deyişle istemci yine çağırdığı metodu senkronmuş gibi ele alır 

yani ilerleyebilmek için metodun sonucunun gelmesini bekler. Metodun asenkron olarak çalıştığı yer 

servis tarafıdır. Aslında servis tarafındaki ilgili sürecin başka bir thread üzerine yıkıldığı 

düşünülebilir. Ne varki bu model kodlanması zor bir teknik içermektedir. Nitekim servis tarafında 
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asenkron olarak ele alınmak istenen metodların asenkron tasarım desenine göre yazılması 

gerekmektedir. Az öncede belirttiğimiz üzere söz konusu modeli bir sonraki makalemizde 
incelemeye çalışacağız. 

Dilerseniz örneğimize geçerek işlemlerimize başlayalım. Her zamanki gibi servis tarafında 

yayınlacak olan fonksiyonellikleri içeren tip ve sözleşme (contract) tanımlamalarını içeren bir WCF 

Class Library projesi geliştirerek işe başlanabilir. Söz konusu kütüphane içerisindeki sözleşme 

arayüzü (Interface) ve fonksiyonellikleri içeren sınıf(Class) aşağıdaki gibidir. 

 

IAdventureManager isimli arayüz içeriği aşağıdaki gibidir. 

[ServiceContract(Name="AdventureContract",Namespace= 

"http://www.bsenyurt.com/2007/6/6/AdventureService")] 

public interface IAdventureManager 

{ 

    [OperationContract(Name="AverageListPriceByCategory")] 

    double AverageListPrice(int subCatId); 

 

    [OperationContract(Name="TotalListPriceByCategory")] 

    double TotalListPrice(int subCatId); 

 

    [OperationContract(Name = "GetProductsCountByCategory")] 

    int ProductCount(int subCatId); 

} 

AdventureManager isimli sınıfın içeriği aşağıdaki gibidir. 

public class AdventureManager:IAdventureManager 

{ 

    #region IAdventureManager Members 

 

    public double AverageListPrice(int subCatId) 

    { 

        Thread.Sleep(5000); 

        return 1000; 
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    }     

    public double TotalListPrice(int subCatId) 

    { 

        Thread.Sleep(3000); 

        return 4500; 

    } 

    public int ProductCount(int subCatId) 

    { 

        Thread.Sleep(7000); 

        return 504; 

    } 

 

    #endregion 

} 

AdventureManager isimli sınıf içerisinde yer alan metodlarda bilinçli olarak Thread sınıfının 

static Sleep fonksiyonundan faydalanılarak farklı sürelerde duraksatmalar yapılmaktadır. Söz 

konusu metodlardan sembolik olarak double ve int gibi tiplerden değerler döndürülmektedir. 

Geliştirilen WCF sınıf kütüphanesini kullanacak olan servis tarafını yine bir Windows uygulaması 

olarak tasarlayabiliriz. (Windows 

uygulamasının System.ServiceModel.dll ve AdventureLib isimli WCF Sınıf kütüphanelerini 
referans etmesi gerektiğini unutmayalım.) 

Windows uygulamasının form tasarımı basit olarak aşağıdaki gibidir; 

 

Windows uygulamasına ait kodlar aşağıdaki gibidir; 

ServiceHost host; 

 

private void btnStartService_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    host = new ServiceHost(typeof(AdventureManager));  

    host.Open(); 

    lblStatus.Text = host.State.ToString(); 

} 

 

private void btnStopService_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    host.Close(); 

    lblStatus.Text = host.State.ToString(); 

} 
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Windows uygulamasına ait app.config dosyasının içeriği aşağıdaki gibidir; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="AdventureLib.AdventureManager"> 

                <endpoint address= "net.tcp://localhost:9001/AdventureServices.svc" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" name="AdventureEndPoint" 

contract="AdventureLib.IAdventureManager" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Servis TcpBinding tipine göre geliştirilmiştir. Bu 

nedenle net.tcp://localhost:9001/AdventureServices.svc isimli örnek adres üzerinden 

sunulmaktadır. Söz konusu konfigurasyon dosyası her zamanki gibi Microsoft Service 

Configuration Editor yardımıyla Visual  Studio 2005 ortamında daha kolay bir şekilde yazılabilir. 

Gelelim istemci tarafına. Öncelikli olarak svcutil.exe aracını kullanarak AdventureLib isimli sınıf 

kütüphanesinden, istemci için gerekli proxy sınıfı ve konfigurasyon dosyasının üretilmesi 

gerekmektedir. Burada daha önceki örneklerden farklı olarak asenkron desene uygun olacak 

şekilde metod üretimlerinin yapılması gerekmektedir. Svcutil aracının /async(veya kısaltmalı 

olarak /a) isimli parametresi bu işi otomatik olarak yapmaktadır. Bu nedenle svcutil aracının 
aşağıdaki şekilde kullanıması gerekmektedir. 

Öncelikli olarak proxy üretimi için gerekli olan wsdl ve schema dosyalarının üretilmesi sağlamak 
adına aşağıdaki komut kullanılmalıdır. 

svcutil AdventureLib.dll 

Sonrasında ise svcutil aracı aşağıdaki haliyle çalıştırılmalıdır. 

svcutil www.bsenyurt.com.2007.6.6.AdventureService.wsdl *.xsd /out:AdventureProxy.cs /async 
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Sonuç olarak üretilen AdventureProxy.cs isimli sınıfın içeriğine aşağıdaki ekran görüntüsünde 

olduğu gibi, Begin ve End ile başlayan standart asenkron metodlar ilave edilmiş olur. Dikkat 

edilecek olursa AdventureManager sınıfı içerisindeki tüm metodların hem normal hemde Begin ve 
End ile başlayan versiyonları ilave edilmiştir. 

 

Oluşan bu sınıf içerisinden örnek olarak AverageListPriceByCategory isimli fonksiyon için yazılmış 
asenkron metodlar göz önüne alınabilir. 

public System.IAsyncResult BeginAverageListPriceByCategory(int 

subCatId, System.AsyncCallback callback, object asyncState) 
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{ 

    return base.Channel.BeginAverageListPriceByCategory(subCatId, callback, asyncState); 

} 

 

public double EndAverageListPriceByCategory(System.IAsyncResult result) 

{ 

    return base.Channel.EndAverageListPriceByCategory(result); 

} 

Burada tipik olarak asenkron tasarım desenine uygun metodlar yer 

almaktadır. BeginAverageListPriceByCategory metodu Polling, Callback ve WaitHandle mod

ellerine destek verecek şekildeIAsyncResult arayüzünün(Interface) taşıyabileceği bir referansı 

döndürür. Kullanılan modele göre, asenkron çalışan fonksiyonun sonuçlarını almak 

içinEndAverageListPriceByCategory metodu kullanılır. Dikkat edilecek olursa bu metod 

parametre olarak IAsyncResult arayüzünden bir referans kabul eder ve geriye uygun olan metod 

çıktısını döndürür. Metod içerikleri asenkron deseni otomatik olarak uygulamaktadır. Bir başka 

deyişe nesne kullanıcısı (object user) söz konusu modelin içerisindeki detaylar ile ilgilenmez. 
Sadece uygun olan veya istediği asenkron modeli istemci programa uyarlar. 

Şimdi tek tek istemci tarafından asenkron çağırma modellerini uygulamaya çalışalım. İstemci basit 

bir Console uygulaması olarak ele alınmıştır. Söz konusu uygulamanın konfigurasyon dosyasının 

içeriği aşağıdaki gibi geliştirilebilir. (İstemci uygulamanında System.ServiceModel.dll assembly' 
ını referans etmesi gerektiğini unutmayalım.) 

İstemci uygulama tarafında ele alınacak app.config içeriği aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings/> 

        <client> 

            <endpoint address= 

"net.tcp://localhost:9001/AdventureServices.svc" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="" contract="AdventureContract" name="AdventureClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Başlamadan önce senkron çalışmanın nasıl bir etkisi olacağını görmekte fayda vardır. Bu amaçla ilk 

kodlar aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

Senkron çalışma durumu; 
  

Console.WriteLine("Teste başlamak için bir tuşa basınız"); 

Console.ReadLine(); 

AdventureContractClient srv = new AdventureContractClient("AdventureClientEndPoint"); 

 

#region Senkron Çalışma 

 

DateTime baslangic = DateTime.Now; 

 

double ortalamaFiyat=srv.AverageListPriceByCategory(1); 
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DateTime bitis = DateTime.Now; 

 

Console.WriteLine(ortalamaFiyat.ToString("C2")); 

TimeSpan fark = bitis - baslangic; 

Console.WriteLine("Geçen süre yaklaşık olarak {0} saniyedir.",fark.TotalSeconds.ToString()); 

Console.ReadLine(); 

 

#endregion 

Burada dikkat edilecek olursa AverageListPriceByCategory metodu çağırıldıktan sonra istemci 

uygulama bir süreliğine beklemede kalacaktır. Bu TimeSpan ile elde edilen süre farkından da 

açıkça görülmektedir. Bir başka deyişle istemci uygulamadaki kod akışı ortalamaFiyat değerinin 

elde edilmesini bekleyecek ve sonuç alındıktan sonra devam edecektir. Program kodu bu haliyle 
çalıştırıldığında aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde edilir. 

 

Bu tipik olarak senkron çalışma şeklidir. Gelelim diğer tekniklere. İlk olarak WaitHandle modelini 

ele alalım. Bu model temel olarak asenkron olarak çalıştırılan metodların, uygulamanın belirli bir 

noktasında sonuçları alınıncaya kadar farklı şekillerde beklenilmesini sağlamaktadır. Dikkat 

ederseniz metodlar yine asenkron olarak başlatılır ama programın herhangibir noktasında 

sonuçlarının ortama dönmesi için beklenir. Bu model daha çok asenkron çalışan metodların 

sonuçlarının uygulamanın belirli bir noktasında girdi olarak kullanılması gerektiği durumlarda işe 

yaramaktadır. Söz konusu modelin  WaitOne, WaitAll ve WaitAny gibi üç farklı uygulanış biçimi 

vardır. WaitOne tekniği adındanda anlaşılacağı üzere sadece tek bir asenkron metodun sonucunun 

alınması için bir duraksatma gerçekleştirir. Aşağıdaki örnek kod parçasında WaitOne tekniğinin 
uygulanış biçimi yer almaktadır. 

WaitOne tekniği; 

IAsyncResult iar=srv.BeginAverageListPriceByCategory(1, null, null); 

Console.WriteLine("Bazı işlemler yapılıyor..."); 

 

iar.AsyncWaitHandle.WaitOne(); 

 

double sonuc=srv.EndAverageListPriceByCategory(iar); 

Console.WriteLine(sonuc.ToString("C2")); 

 

Console.ReadLine(); 

Uygulama bu haliyle çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 
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Görüldüğü gibi BeginAverageListPriceByCategory çağrısından sonra uygulama hemen alttaki 

satırdan çalışmaya devam etmiştir. Burası tamamen sembolik bir kod parçası içerir. Çok doğal 

olarak burada farklı işlemler gerçekleştirilmesi veya istemci tarafında yer alacak başka 

fonksiyonelliklerin ele alınması muhtemeldir. Sonrasında ise iar 

isimliIAsyncResult referansının AsyncWaitHandle özelliği ile yakalanan WaitHandle nesne 

örneğinin WaitOne metodu çağırılır. Bu metod, çalıştırılan asenkron fonksiyonun sonucu alınana 

kadar uygulamanın duraksatılmasını sağlar. WaitOne satırı aşılır aşılmaz artık ilgili metodun 

sonuçları uygulama ortamına derhal alınabilir. Bu nedenle EndAverageListPriceByCategory 

metodunun çağırılması ve parametre olarak iar isimli IAsyncResult arayüzünün verilmesi 
yeterlidir. 

Her zaman için istemci tarafından çağırılacak tek bir asenkron metod olması söz konusu değildir. 

Bazı durumlarda birden fazla metod çağrısı asenkron olarak yürütülmek istenebilir. Çok doğal 

olarak bu metodlarının tamamının, yine uygulamanın belirli bir noktasında girdi olarak kullanılacak 

dönüş değerleri olabilir. Öyleyse programın bu ilgili noktasında asenkron olarak çalışan tüm 
metodların tamamının duraksatılması istenebilir. Bunun için WaitAll tekniği aşağıdaki gibi kullanılır. 

WaitAll tekniği; 
  

IAsyncResult iar1 = srv.BeginAverageListPriceByCategory(1, null, null); 

IAsyncResult iar2 = srv.BeginGetProductsCountByCategory(2, null, null); 

IAsyncResult iar3 = srv.BeginTotalListPriceByCategory(5, null, null); 

 

WaitHandle[] handles = new WaitHandle[] { iar1.AsyncWaitHandle, 

iar2.AsyncWaitHandle,iar3.AsyncWaitHandle }; 

 

Console.WriteLine("Bazı işlemler yapılıyor..."); 

 

WaitHandle.WaitAll(handles); 

 

double sonuc1 = srv.EndAverageListPriceByCategory(iar1); 

int sonuc2 = srv.EndGetProductsCountByCategory(iar2); 

double sonuc3 = srv.EndTotalListPriceByCategory(iar3); 

 

Console.WriteLine(sonuc1.ToString("C2")); 

Console.WriteLine(sonuc2.ToString()); 

Console.WriteLine(sonuc3.ToString("C2")); 
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Console.ReadLine(); 

WaitAll tekniğinde asenkron olarak çalıştırılan metodlardan 

sorumlu IAsyncResult referanslarından elde edilen her bir WaitHandle örneği bir dizi içerisinde 

toplanır. Söz konusu dizi WaitHandle sınıfının static WaitAll metoduna devredildiği satırda 

uygulama tüm asenkron metodların sonuçlarının gelmesi için beklemede kalacaktır. Çok doğal 

olarak bu çağrıya kadar yapılan tüm işlemler, asenkron metodlarınki ile paralel olarak 

yürütülmektedir. Bu program kodlarının çalışma zamanında üreteceği çıktı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

WaitAny modeli asenkron olarak çalışan metodlardan tamamlanını ortama iade edebilme ilkesine 

dayalı olarak çalışmaktadır. Söz gelimi örnek servisimizdeki metodlar göz önüne alındığında teorik 

olarak en kısa sürede biten metodun sonucunun ortama alınabilmesi ve sonrasında diğerleri için 
beklennmesi gerekir. Metod sonuçları ortama döndükçe asenkron işleyişler tamamlanmış olacaktır. 

 

WaitAny modelini WCF içerisinde uyguladığımızda çalışma 

zamanında ObjectDisposedException istisnası (Exception) alınmaktadır. Bu istisnanın 

sebebi araştırıldığında, makalenin yazıldığı tarih itibariyle çok kıstılı bilgiye ulaşılmaktadır. 

Bir çözüm Erwyn van der Meer tarafından geliştirilmiştir ve değerlendirilebilir. Buna göre 

Dispose edilemeyen servis nesnesi için ekstradan bir sınıf geliştirilmiş ve bu sınıfın proxy 

sınıfı yerine kullanılması önerilmiştir. 

İstemci tarafı için asenkron çağırma tekniklerinden biriside Polling ' dir. Bu modelde temel olarak 

asenkron olarak başlatılan işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir ve bu aralıktaki tüm 

işlemler paralel olarak işletilir. Polling modelinde, asenkron işleyişin tamamlanmadığını kontrol 
etmek adına IAsyncResult arayüzünün IsCompleted isimli özelliğinden yararlanılır. 

Polling tekniği; 
  

IAsyncResult iar=srv.BeginTotalListPriceByCategory(4, null, null); 

 

while (!iar.IsCompleted) 

{ 

    Console.WriteLine("İşlemler devam ediyor"); 

    Thread.Sleep(1000); 

} 

 

http://bloggingabout.net/blogs/erwyn/archive/2006/12/09/WCF-Service-Proxy-Helper.aspx
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double sonuc = srv.EndTotalListPriceByCategory(iar); 

 

Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

Console.ReadLine(); 

Kodlar bu haliyle çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir. 

 

Buna göre while döngüsü içerisinde kodlar asenkron olarak yürütülen metoddan sonuç alınıncaya 
kadar devam edecektir. 

Asenkron erişim teknikleri arasında en popüler olanlarından birisi Callback' tir. Bu teknikte 

asenkron çalışan metodun işleyişi tamamlandığında otomatik olarak bir geri bildirim fonksiyonu 

devreye girer ve sonuçların uygulama ortamına kolay bir şekilde alınabilmesi sağlanmış olur. 
Aşağıdaki kod parçasında Callback modelinin uygulanış biçimi gösterilmektedir. 

Callback Modeli; 
  

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Console.WriteLine("Teste başlamak için bir tuşa basınız"); 

        Console.ReadLine(); 

        AdventureContractClient srv = new AdventureContractClient("AdventureClientEndPoint"); 

 

        #region Callback Ornek 

     

        IAsyncResult iar = srv.BeginAverageListPriceByCategory(3, new 

AsyncCallback(CallbackMetod), srv); 

 

        for (int i = 0; i < 10; i++) 

        { 

            Console.WriteLine("İşlemler devam ediyor"); 

            Thread.Sleep(1000); 

        } 
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        Console.ReadLine(); 

     

        #endregion 

    } 

 

    static void CallbackMetod(IAsyncResult iar) 

    { 

        AdventureContractClient srv = (AdventureContractClient)iar.AsyncState; 

        double sonuc=srv.EndAverageListPriceByCategory(iar); 

        Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

    } 

} 

Callback modelinde kritik olan nokta Begin... metodunun aldığı AsyncCallback tipindeki 

parametredir. AsyncCallback .Net içerisinde yer alan bir temsilcidir (delegate). Bu temsilcinin 

temel görevi ise çalışma zamanında otomatik olarak çağırılacak geri bildirim metodunu işaret 

etmektir. Bir başka deyişle asenkron olarak çağırılan metod işleyişini tamamlandığında bu 

temsilcinin bildirdiği metod devreye girecektir. Sonuç itibariyle AsyncCallback bir temsilci 

olduğundan tanımında işaret edeceği metodun yapısıda belirtilmektedir. Buna göre geriye değer 
döndürmeyen ve IAsyncResult arayüzü tipinden referanslar alan metodlar işaret edilebilir. 

Begin metdunun son parametresi object tipinden bir değer alır. Bu parametre çoğunlukla geri 

bildirim metoduna referans taşımak amacıyla kullanılır. Söz gelimi yukarıdaki örnek kod 

parçasında, End... metodunun çağırılabilmesi için iar üzerinden AsyncState ile elde edilen 

referans AdventureContractClient sınıfına cast edilmektedir. Burada AsyncState özelliğinin 

Begin... çağrısında kullanılan srv isimli referans olmasını sağlamak amacıyla son parametreye srv 

örneği verilmiştir. Uygulama çalıştığında paralel olarak yürüyen istemci kodları devam ederken 

aynen aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi arada bir yerde, tamamlanan asenkron metodun 

sonucu otomatik olarak ortama alınabilmektedir. 

 

Callback modelinde istenirse C# 2.0 ile birlikte gelen isimsiz metodlardan (Anonymous 

Methods) da yararlanılabilir. Bu sayede ekstradan Callback metodu yazılmasına gerek kalmamakta 

ve temsilcinin bağlandığı yerde geri bildirim kodları ele alınabilmektedir. Örneğin aşağıdaki kod 

parçasında bu işlemin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. 

Callback modelinde isimsiz metod kullanımı; 
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AsyncCallback async = delegate(IAsyncResult ar) 

                                { 

                                    double sonuc = srv.EndAverageListPriceByCategory(ar); 

                                    Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

                                }; 

IAsyncResult iar = srv.BeginAverageListPriceByCategory(3, async, null); 

 

for (int i = 0; i < 10; i++) 

{ 

    Console.WriteLine("İşlemler devam ediyor"); 

    Thread.Sleep(1000); 

} 

 

Console.ReadLine(); 

Bu seferki modelde ekstradan static(Console uygulamasındaki static Main metodundan çağırmamız 

nedeni ile böyle tanımlanmak zorundadır) olacak şekilde bir geri bildirim metodu yazılmasına gerek 

kalmamıştır. Bununla birlikte, Begin metodunun son paramertresi ile bir object referansı 
taşınmasına gerekte yoktur. Bu kod parçası çalıştırıldığında da benzer sonuçlar alınacaktır. 

Bu makalemizde WCF için istemci taraflı asenkron çağırma modelini incelemeye çalıştık. Temel 

olarak kullanabileceğimiz üç modelden bahsettik. Bu modeller ile ilgili olarak kısaca aşağıdaki özet 
bilgileri söyleyebiliriz. 

 Polling modelinde asenkron çağırılar sonucu çalışan metodların tamamlanıp 

tamamlanmadığı sürekli olarak kontrol edilir. Bu amaçla IsCompleted özelliği ele alınabilir. 

Bu kontrol aralığındaki tüm işlemler ilgili asenkron çağrılar ile paralel olarak yürümektedir. 
 Callback modelinde asenkron olarak yapılan çağrılar ile çalışan metodların sonuçları elde 

edildiğinde, otomatik olarak bir geri bildirim metodu çalışır. Dolayısıyla asenkron yürüyen 

metodların tamamlanıp tamamlanmadıklarının sürekli olarak kontrol edilmesine gerek 

yoktur. 
 WaitHandle modeli 3 farklı şekilde uygulanabilmekte olup asenkron olarak çalışan 

metodların uygulamanın belirli bir noktasında girdi olarak kullanılabilecek değerlerinin 

alınması için bekleme yapılmasını sağlamaktadır. Bu bekleme tek bir metod için WaitOne, 

tüm metodlar için WaitAll ve sırayla bitenleri ortama alma ilkesine 
dayanaraktanWaitAny fonksiyonları ile yapılmaktadır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Yazımızın başındada belirttiğimiz gibi bir sonraki 

Windows Communication Foundation makalemizde servis tarafında asenkron uyarlamanın (Service 

Side Asynchronous Implementation) nasıl yapılabileceğini incelemeye çalışacağız. Bir sonraki 

makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
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Olaylar (Events), görsel uygulamalar ile uğraşan her geliştirici tarafından bilinçli veya bilinçsiz bir 

şekilde kullanılmaktadır. Nesne yönelimli programlama ortamında olayları tanımlamak için klasik 

olarak verilen bir örnek vardır. Hepinizin bir sonraki cümlede ne diyeceğimi bildiğinizden eminim. 

Söz konusu örnekte görsel ortamda yer alan bir düğme kontrolü (çoğunlukla Button sınıfına ait bir 

nesne örneği) ve bu düğmeye kullanıcının mouse ile basması sonucu oluşan Click isimli bir olay 

mevcuttur. Oysaki olayların her zaman için görsel ortamda olması ve işletim sistemi tarafından 

algılanacak bir etkileşime karşılık olarak uygulama ortamına fırlatılması şart değildir. Dolayısıyla 

olayları kavrayabilmenin en güzel yolu, geliştirici tarafından yazılan tiplere özel olarak nasıl 

yazılacağını ve kullanılacağını bilmekle mümkün olabilir. İşte bu makalemizde kendi tiplerimiz için 

özel olayları nasıl yazabileceğimizi incelemeye başlayacak ve olayları daha derinlemesine 
kavramaya çalışacağız. 

Öncelikli olarak düğme kontrolü örneğinden sıyrılıp farklı vakkalar düşünerek ilerlemeye çalışalım. 

Örnek olarak stoktaki ürün bilgilerini içeren basit bir sınıf göz önüne alınabilir. Ürünlerin stoktaki 

değerlerininde bu tip içerisinde bir özellik yardımıyla sarmalanmış(wrap) olduğunu düşünebiliriz. 

Buna göre stok miktarının belirli bir değerin altına düşmesi sonrasında başka nesne örnekleri 

tarafından ele alınabilecek bir olay tanımlaması yapılabilir. Burada Urun tipi içerisinde tanımlanan 

ve bu tipe ait nesne örneklerinin ele alabileceği bir olay söz konusudur. 

Başka bir örnek daha. Herhangibir bir kargo şirketinin ulaştırma filosundaki araçların programatik 

ortamda birer nesne ile ifade edilebildiği bir kütüphane(library) olduğunu düşünelim. Bu kütüphane 

içerisindeki fonksiyonelliklerden biriside, araçların uydu sistemleri yardımıyla düzenli olarak 

izlenmesi ve güncel koordinat, anlık hız gibi bilgilerinin elde edilmesi olarak göz önüne alınabilir. Bu 

hizmeti sağlayan kodlar ayrı bir kütüphane olacak şekilde geliştirilmiş olarak ticari bir paket halinde 

sunulabilir. O halde araçların belirlenen hız limitlerini aşmaları sonrasında oluşacak durumların söz 

konusu kütüphaneyi kullanan uygulamalar tarafından, istenirse ele alınmalarını sağlamak amacıyla 

olaylar yazılabilir. Böylece söz konusu program, araç hız limitini aştığı zaman neler yapmak 

istiyorsa bunları istediği şekilde ele alabilecektir. 

Temel olarak kendi tiplerimiz için olay tanımlamak aslında temsilcileri (delegates) daha kolay 

kapsüllenmiş bir halde sunmak şeklinde de yorumlanabilir. Bir olayın(event) tanımlanabilmesi için 
mutlaka bir temsilci tipi ile eşleştirilmesi gerekmektedir. 

 

Temsilciler(delegates) çok kanallı programlamada (multi 

threading), asenkron(asynchronous) mimarilerde(Polling, Callback, WaitHandle 

gibi) ve son olarak olay tabanlı(event based) kodlamada kullanılmaktadır. 

Temsilci dışında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada olayın bir şekilde ortama fırlatılmasını 

sağlamaktır. Düğme örneğini burada göz önüne alabiliriz. Dikkat ederseniz bir düğmeye 

basıldığında gerçekleştirilmek istenenleri yazmak için tek yapılan oluşan olay metodunun içeriğini 

doldurmaktan ibarettir. Sistem arka tarafta söz konusu Button nesne örneği için bir olay yüklemsi 

yapmaktadır. Peki düğmeye basıldığında söz konusu olay metodu nasıl çağırılacaktır? (Burada 

temsilcinin rolünün ne kadar önemli olduğu ortadadır.) Olayın tetiklenmesi işletim sistemi 

tarafından gerçekleştirilir. Aslında Button nesne örneğinin arka planda yaptıklarından biriside, 

işletim sistemindeki bu aksiyonu yakalamaktır. Sonuç itibariyle kullanıcının söz konusu Button 

nesne örneğine yükleme yaptığı olay metodu çağırılır. Bu anlatılanlar bize şunu ifade etmelidir. 

Kendi olaylarımızı tanımlıyorsak, söz konusu olayın diğer nesneler tarafından ele alınabilmesini 

sağlamak için manuel olarak tetiklemeliyiz. Manuel olarak yapılan bu tetiklemenin sonucunda 

çalışma zamanında ele alınacak olay metodunun işaret edilmesini 
ise, temsilciler(delegates) yardımıyla sağlamalıyız. 

 

Kendi tiplerimiz için olay tanımlıyorsak bu olayın çalışma zamanında diğer bir nesne 

tarafından ele alınabilmesi için bir şekilde tetiklenmesi gerekmektedir. 
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Aslında bir olayın tetiklenmesi, bir istisna(exception) nesne örneğinin ortama 

fırlatılmasına(throw) benzetilebilir. Tek fark ortama fırlatılan istisnaların catch blokları ile 

yakalanabiliyor olmasıdır. Olaylarda durum farklıdır. Ortada bir catch bloğu yoktur. Bunun yerine 

bir abone (subscriber) vardır. Basit olarak olayın tetiklenmesi sonucu çalıştırılacak olay 

metodunun bulunduğu nesne örneğini abone olarak düşünebiliriz. Bir başka deyişle olayı yakalayıp 

değerlendirecek olan nesne, olayın sahibi olan nesnenin ilgili olayına(event) abone olmaktadır. 

Dolayısıyla olayı tanımlayan ve tetikleyen nesneyi yayımcı (publisher) olarakda göz önüne 

alabiliriz. Aslında bahsettiğimiz kavramları daha kolay anlayabilmek amacıyla aşağıdaki grafiği 

incelemekte fayda vardır. 

 

Birinci adıma göre Program nesnesi Urun tipine ait bir nesne örneği oluşturur. Program nesne 

örneğinden kasıt aslında uygulamanın ta kendisi olabilir. Örneğin bir konsol uygulamasındaki 

Program sınıfı veya windows uygulamasındaki bir Form nesne örneği olabilir. Hangisi olursa olsun 

değişmez gerçek olaya abone olmak isteyen bir nesnenin olmasıdır. Olay tanımlamamızın Urun tipi 

içerisinde olduğu varsayılırsa, Program nesnesinin ilgili olay metodunu Urun nesnesine abone 

etmesi gerekmektedir. Bu ikinci adımda sembolize edilmeye çalışılmaktadır. 

Nesne kullanıcısı (Object User), Program nesnesi içerisinde olay yüklemesi ile birlikte bir olay 

metodunuda yazar. Böylece Urun nesnesinin üçüncü adımda yapacağı tetikleme sonucunda 

Program nesnesi tarafından yazılan olay metodu çağırılabilecektir. Burada söz konusu olan abone 

etme işlemi aslında Urun sınıfına ait olayın(event) +=operatörü yardımıyla Program nesne örneği 

içerisinde yüklenmesidir. Olaylar tanımlanırken hep bir temsilci(delegate) tipi yardımıyla 

oluşturulurlar. Dolayısıyla Program sınıfı içerisinde Urun nesnesi için ilgili olay += operatör ile 

yüklendiğinde, temsilciye(delegate) parametre olarak verilen metod referansı Urun nesnesine 

bildirilir. Böylece Urun nesne örneği içerisinde ilgili olay tetiklendiğinde hangi metodun çağırılacağı 
bilinmektedir. 
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Bu kadar teorik bilgiyle aslında, olayların gerçek anlamda sadece button ve click kelimelerinden 

ibaret olmadığını göstermeye çalıştık. Artık birazda pratik yaparak bahsedilenleri örneklemekte 

fayda olacağı kanısındayım. Bu amaçla basit bir console uygulamasını göz önüne alacağız. Konsol 

uygulamamız içerisinde yer alan Program sınıfımızabonemiz(subscriber) olacak. Urun sınıfı 

içerisinde tanımlayacağımız olay(Event), stoktaki ürün sayısı 10 değerinin altına düştüğünde 

tetiklenecek şekilde tasarlanacaktır. Bir olay tanımlanırken mutlaka bir temsilcinin olması 

gerektiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla birde temsilci (delegate) tipi geliştirmemiz gerekecektir. 

Söz konusu temsilci tipini ve Urun sınıfını aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. (Örneklerimizde sadece 

olay kavramına yoğunlaşmak istediğimizden, yapılması gereken pek çok kontrol ortadan 

kaldırılmıştır. Örneğin ürün adının boş geçilmesini, StokMiktari veya BirimFiyat özelliklerine sıfırın 

altında değer atanmasını engellemek gibi. Daha pek çok kontrol ve fonksiyonellik düşünülebilir 
elbette. Siz kendi uygulamalarınızda bu noktaları sakın gözden kaçırmayın ve mutlaka uygulayın.) 

 

using System; 

 

namespace Olaylar 

{ 

    delegate void StokAzaldiEventHandler(); 

 

    class Urun 

    { 

        private int id; 

        private string ad; 

        private double birimFiyat; 

        private int stokMiktari; 

 

        public event StokAzaldiEventHandler StokAzaldi; 

     

        public int StokMiktari 

        { 
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            get { return stokMiktari; } 

            set { 

                    stokMiktari = value;  

                    if (value < 10 

                        && StokAzaldi != null) 

                            StokAzaldi();  

                } 

        } 

 

        public double BirimFiyat 

        { 

            get { return birimFiyat; } 

            set { birimFiyat = value; } 

        } 

 

        public string Ad 

        { 

            get { return ad; } 

            set { ad = value; } 

        } 

 

        public int Id 

        { 

            get { return id; } 

            set { id = value; } 

        } 

 

        public Urun(int idsi, string adi, double fiyati, int stokSayisi) 

        { 

            Id = idsi; 

            Ad = adi; 

            BirimFiyat = fiyati; 

            StokMiktari = stokSayisi; 

        } 

    } 

} 

Şimdi kodlarımızda neler yaptığımıza kısaca bakalım. İlk olarak StokAzaldiHandler tipinden 

bir temsilci (delegate) tanımlıyoruz. Hatırlayacağınız gibi zaman zaman .Net içerisinde var olan 

isimlendirme standartlarından bahsediyoruz. Niteliklere ait sınıf adlarının Attribute kelimesi 

ile, istisna(exception) tiplerinin Exception kelimesi ile bittiklerini biliyoruz. Özellikle olaylar ile 

ilişkili temsilcilerinde çoğunlukla EventHandler kelimesi ile bittiğini görürüz. Bu nedenle olay ile 

ilişkili temsilcimizi StokAzaldiEventHandler olarak isimlendirdik. StokAzaldiEventHandler isimli 

temsilci tipi, geriye değer döndürmeyen ve parametre almayan metodları işaret edebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

Temsilcilerin (delegate) çalışma zamanında metodların başlangıç adreslerini işaret 

ettiklerini ve işaret edebileceği metodun parametrik yapısı ile geri dönüş tipini 

belirtiklerini hatırlayalım. 

Gelelim Urun sınıfımıza. Urun sınıf içerisinde UrunAzaldi isimli bir olay(event) tanımlanmıştır. 

public event StokAzaldiEventHandler StokAzaldi; 
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Dikkat edilecek olursa event anahtar kelimesinden sonra StokAzaldiEventHandler isimli temsilci 

tipi gelmektedir. Son olarakta olayın adı yer alır. Böylece söz konusu olay için çalıştırılabilecek olay 

metodlarının yapısını StokAzaldiEventHandler isimli temsilcinin söyleyeceğide belirtilmiş olur. 

Geriye kalan tek pürüz, ilgili olay metodun nasıl ve nerede tetikleneceğidir. Örnek olması 

açısından StokMiktari isimli özelliğin set bloğunda aşağıdaki kod parçası kullanılmıştır. 

set { 

    stokMiktari = value;  

    if (value < 10 

        && StokAzaldi != null) 

           StokAzaldi();  
    } 

Burada stok miktarı eğer 10 rakamının altındaysa ve StokAzaldi olayı null değere eşit değilse 

StokAzaldi() isimli bir metod çağrısı yapılmaktadır. StokAzaldi olayının nullolmaması bir 

şekilde += operatörü ile yüklendiği anlamına gelmektedir. Yani başka bir nesne bu olaya 

kendisini abone(subscribe to) etmiştir. Bu durumda söz konusu olay metodunun buradaki set 

bloğu içerisinden çağırılması gerekir. Bu iş için yine olayı sanki bir metodmuş gibi çağırmak yeterli 

olacaktır. Nitekim bu çağrı += operatörü ile bağlanan olay metodunun yürütülmeye başlanması 

anlamınada gelmektedir. Buraya kadar += operatörü ile olayın yüklenmesi gerektiğinden bahsedip 
durduk. Peki bu nasıl gerçekleştiriliyor? Cevap aşağıdaki kod parçasında olduğu gibidir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

 

namespace Olaylar 

{  

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Urun ciklet = new Urun(10001, "Tipitipitip", 1.20, 35); 

            ciklet.StokAzaldi += new StokAzaldiEventHandler(ciklet_StokAzaldi); 

 

            for (int i = 0; i <5; i++) 

            { 

                ciklet.StokMiktari -= 7; 

                Thread.Sleep(600); 

                Console.WriteLine(ciklet.Ad + " için stok miktarı " + ciklet.StokMiktari.ToString()); 

            } 

        } 

 

        static void ciklet_StokAzaldi() 

        { 

            Console.WriteLine("Stok miktarı 10 değerinin altında...Alarrrmmm!"); 

        } 

    } 

} 

Main metodu içerisinde Urun sınıfına ait bir nesne örneklendikten sonra StokAzaldi isimli 

olay, += operatörü ile yüklenmektedir. Burada Visual Studio kullanılıyorsa += işaretinden sonra iki 

kez tab tuşuna basmak yeterli olacaktır. Bu durumda Visual Studio otomatik olarak bir olay 
metodu oluşturacaktır. Örneğimizde bu olay metodu ciklet_StokAzaldi adıyla anılmaktadır. 
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Aslında bir olay tanımlandığında, bu olayın sahibi olan tip için CIL (Common 

Intermediate Language) kısmınada add_OlayAdı ve remove_OlayAdı isimli iki metod 

eklenir. Bu metodlar içerisinde olay yüklemesi yapıldığında veya çıkartıldığında, gereken 

temsilci bağlama ve ayırma işlemleri yapılmaktadır. 

 

Program kodu içerisinde test amacıyla StokMiktari özelliğinin değeri 7şer 7şer azaltılmaktadır. 

Sonuçta ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Dikkat edilecek olursa StokMiktari özelliğinin 10 değerinin altında olduğu her durum için otomatik 

olarak olay metodu tetiklenmiş ve içerisinde yazılan kod parçaları çalıştırılmıştır. 

Yazılan olay her ne kadar faydalı görünsede bazı eksiklikleri olduğu ortadadır. Örneğin olay metodu 

içerisinde bir de stoğun o anki miktarının ne olduğunu öğrenebilsek fena olmaz mıydı acaba? Yada 

birden fazla Urun nesne örneğini aynı olay metoduna bağlayacaksak (ki bu mümkündür), olay 

metodu içerisinde hangi Urun nesne örneğinin ilgili olayın sahibi olduğunu tespit edebilsek fena 

olmaz mıydı? İşte bu iki gereksinime benzer ihtiyaçlar, .Net içerisinde var olan tüm olaylar içinde 

geçerlidir. O nedenle önceden tanımlanmış olan tüm olaylar aslında standart olarak iki parametre 

almaktadır. İlk parametre olayı tetikleyen nesne örneğine ait referansın yakalanması için 

kullanılırken, ikinci parametre olay metodu içerisine bilgi aktarmak maksadıyla ele alınır. Bu 

standart bir olay temsilcisinin işaret edeceği metodun parametrik yapısıdır. Tahmin edileceği gibi ilk 

parametre object tipindendir. İkinci parametre ise genellikle EventArgs gibi kelimeler ile biten özel 

bir sınıftır. Kendi örneğimizi göz önüne aldığımızda öncelikli olarak, olay metoduna özel bilgilerin 

aktarılmasını sağlayacak şekilde bir tipin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

class StokAzaldiEventArgs:EventArgs 

{ 

    private int guncelStokMiktari; 

 

    public int GuncelStokMiktari 

    { 

        get { return guncelStokMiktari; } 

        set { guncelStokMiktari = value; } 

    } 

    public StokAzaldiEventArgs(int gStk) 

    { 

        GuncelStokMiktari = gStk; 

    } 

} 
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StokAzaldiEventArgs isimli tipin tek yaptığı, güncel stok miktarını ilgili olay metodu içerisine 

taşımaktır. Bu tip asıl StokAzaldi olayı için anlamlıdır. Olay argümanlarını taşıyacak kendi tiplerimizi 

geliştirdiğimizde bunların EventArgs tipinden türetilmesi bir zorunluluk değildir ancak bir 

gelenektir. Amaç aynen isimlendirme kurallarında olduğu gibi kodun standardize edilmesidir. 

Nitekim .Net içerisindeki tüm olay argüman tipleri, bir şekilde EventArgs sınıfından türemektedir. 

Bu şekilde olay metoduna bilgi taşıyabileceğimiz bir tip tanımladıktan sonra temsilcininde aşağıdaki 
gibi değiştirilmesi gerekmektedir. 

delegate void StokAzaldiEventHandler(object sender,StokAzaldiEventArgs args); 

Elbette temsilcide yapılan değişikliklerin olayın tetiklendiği yerede adapte edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla StokMiktari özelliğinin set bloğu aşağıdaki gibi değiştirilmelidir. 

public int StokMiktari 

{ 

    get { return stokMiktari; } 

    set { 

        stokMiktari = value; 

        if (value < 10 

            && StokAzaldi != null) 

                StokAzaldi(this, new StokAzaldiEventArgs(value));  

    } 

} 

Dikkat edilecek olursa ilk parametreye this anahtar kelimesi getirilmiştir. Hatırlayacağınız gibi ilk 

parametre için, olayı tetikleyen nesne referansını taşıdığını belirtmiştik. İşte buradaki this anahtar 

kelimesi çalışma zamanındaki(run-time) nesne referansının alınıp ilgili olay metoduna 

gönderilmesini sağlamaktadır. İkinci parametrede iseStokAzaldiEventArgs tipinden bir nesne 

örneği oluşturulmakta ve güncel stok miktarının değeri value anahtar kelimesi ile yapıcı metoduna 

gönderilmektedir. Tahmin edeceğiniz üzere nesne örneğide, olay metodu içerisinde ele 
alınabilecektir. Artık program içerisinde kodlarımızıda aşağıdaki gibi düzenlememiz gerekmektedir. 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Urun ciklet = new Urun(10001, "Tipitipitip", 1.20, 35); 

        ciklet.StokAzaldi += new StokAzaldiEventHandler(ciklet_StokAzaldi); 

 

        for (int i = 0; i <5; i++) 

        { 

            ciklet.StokMiktari -= 7; 

            Thread.Sleep(600); 

            Console.WriteLine(ciklet.Ad + " için stok miktarı " + ciklet.StokMiktari.ToString()); 

        } 

    } 

 

    static void ciklet_StokAzaldi(object sender, StokAzaldiEventArgs args) 

    { 

        Console.WriteLine("Güncel stok değeri {0} . Stokta limit altına inilmiştir. 

Alarrmmmm!",args.GuncelStokMiktari.ToString()); 

    } 

} 
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Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçları elde 

ederiz. 

 

Gelelim olaylar ile ilgili bir başka konuya. Daha öncede birden fazla nesne için aynı olay metodunun 

ele alınabileceğinden bahsetmiştik. Örneğimizi göz önüne aldığımızda, birden fazla Urun nesnesini 

aynı StokAzaldi olay metoduna yönlendirme şansına sahibiz. Bu şekilde bir ihtiyaç özellikle dinamik 

olarak oluşturulan kontrollerin bir olay metoduna bağlanarak ele alınması gibi durumlarda 

kullanılmaktadır. Ki böylece bir den fazla olay metodunu düşünmek yerine tek bir merkez 

metoddan kontrol ve yönetim işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Örneğimizdeki kod parçalarını 
aşağıdaki gibi değiştirelim. 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Urun ciklet = new Urun(10001, "Tipitipitip", 1.20, 35); 

        Urun cikolata = new Urun(10034, "Marsi", 2.5, 25); 

        cikolata.StokAzaldi+=new StokAzaldiEventHandler(urun_StokAzaldi); 

        ciklet.StokAzaldi += new StokAzaldiEventHandler(urun_StokAzaldi); 

 

        for (int i = 0; i <5; i++) 

        { 

            ciklet.StokMiktari -= 7; 

            cikolata.StokMiktari -= 5; 

            Thread.Sleep(600); 

            Console.WriteLine(ciklet.Ad + " için stok miktarı " + ciklet.StokMiktari.ToString()); 

            Console.WriteLine(cikolata.Ad + " için stok miktarı " + 

cikolata.StokMiktari.ToString()); 

        } 

    } 

 

    static void urun_StokAzaldi(object sender, StokAzaldiEventArgs args) 

    { 

        Urun urn = (Urun)sender; 

        Console.WriteLine("{0} için güncel stok değeri {1} . Stokta limit altına inilmiştir. 

Alarrmmmm!",urn.Ad,args.GuncelStokMiktari.ToString()); 

    } 

} 
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İlk olarak ciklet ve cikolata isimli iki ayrı Urun nesnesi örneklediğimize ama bunların her ikisi içinde 
aynı olay metodunu kullandığımıza dikkat edelim. 

cikolata.StokAzaldi+=new StokAzaldiEventHandler(urun_StokAzaldi); 

ciklet.StokAzaldi += new StokAzaldiEventHandler(urun_StokAzaldi); 

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biriside olay metodu içerisinde sender isimli 

parametre değişkeninin nasıl kullanıldığıdır. sender isimli değişken cast işlemine tabi tutularak bir 

Urun nesne örneğine dönüştürülmekte ve kullanılmaktadır. Burada elbetteki akla şu soru gelebilir. 

Urun nesne örneğine dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra güncel stok miktarı gibi verilerde elde 

edebilir bu nedenle StokAzaldiEventArgs gibi tipleri geliştirmeye ihtiyacımız var mıdır? Aslında bu 

bir anlamda doğru olsada bir argüman tipinin var olması, olay metodu içerisine gerçektende ne 

aktarmak istediğimizi belirten bir kodlama yolu ve standardı sağlamaktadır. Diğer taraftan gereksiz 

cast işlemlerininde önüne geçilmiş olacaktır. Bunların dışında nesne örneği üzerinden elde 

edilemeyen ancak argümanlar yardımıyla ele alınabilecek bazı verilerin yayıncı nesne(publisher 

object)içerisinden sadece olay metoduna aktarılmasıda sağlanabilir. Bir gerekçe daha vardırki o da 
biraz sonra generic bir temsilci ile karşımıza çıkacaktır. 

C# 2.0 ile gelen yeniliklerden biriside isimsiz metodlardır (anonymous methods). Bu kavram 

özellikle temsilcilerin içerisinde rol aldıgı kodlama alanlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla olay 

metodlarınıda isimsiz olarak tanımlama ve geliştirme şansına sahibiz. Yani yukarıdaki kodlarımızı 

aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Urun ciklet = new Urun(10001, "Tipitipitip", 1.20, 35); 

    ciklet.StokAzaldi += delegate(object sender, StokAzaldiEventArgs arg) 

                                { 

                                    Urun urn = (Urun)sender; 

                                    Console.WriteLine("{0} için güncel stok değeri {1} . Stokta limit 

altındayız. Alarrmmmm!", urn.Ad, arg.GuncelStokMiktari.ToString()); 

                                }; 

 

    for (int i = 0; i <5; i++) 

    { 

        ciklet.StokMiktari -= 7; 

        Thread.Sleep(600); 

        Console.WriteLine(ciklet.Ad + " için stok miktarı " + ciklet.StokMiktari.ToString()); 

    } 

} 
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Programı çalıştırdığımızda yine olay metodunun başarılı bir şekilde işletildiğini görebiliriz. Burada 

dikkat edilecek olursa StokAzaldi olayı(event) yüklenirken isimsiz metod(anonymous 

method) kullanılmıştır. delegate anahtar kelimesi otomatik 

olarak StokAzaldiEventHandler temsilcisine(delegate) bürünmektedir. Sonrasında gelen kod 

bloğu içerisinde ise olay metodunda yapılması gerekenler yer almaktadır. Ortada bir olay metodu 
adı olmadığına dikkat edelim. Buda zaten neden isimsiz metod denildiğini açıklamaktadır. 

C# 2.0 ile birlikte gelen özelliklerden birisi ve belkide en önemliside generic mimaridir. Bildiğiniz 

gibi generic mimari sayesinde tür bağımsız tipler geliştirebilme şansına sahibiz. .Net içerisinde var 

olan pek çok tipin bu şekilde tür bağımsız versiyonları geliştirilmiş ve tip güvenli ile performans gibi 

konularda daha güçlü tipler ortaya çıkmıştır. Olaylarla ilişkili olaraktan, EventHandler isimli 

standart temsilci(delegate) tipinin generic bir versiyonu vardır. Söz konusu temsilcinin prototipi 
aşağıdaki gibidir. 

[SerializableAttribute]  

public delegate void EventHandler<TEventArgs> (Object sender,TEventArgs e) where 

TEventArgs : EventArgs 

Buna göre kendi olaylarımız için ayrıca temsilci yazmaya gerek kalmamaktadır. Dikkat edilecek 

olursa TEventArgs isimli generic türün 

yazılan kısıtlama(constraint) sayesindeEventArgs tipinden türemiş bir tip olması 

beklenmektedir. Buna göre Urun tipi içerisindeki olay tanımlamasını aşağıdaki gibi değiştirebiliriz. 

public event EventHandler<StokAzaldiEventArgs> StokAzaldi; 

EventHandler<TEventArgs> temsilcisi ilk parametre olarak object tipinden bir değişken 

almaktadır. İkinci parametre ise EventArgs sınıfından türemiş bir tiptir. Bizim örneğimizde söz 

konusu tip StokAzaldiEventArgs sınıfıdır. (Sanırım kendi olay argüman tiplerimizi EventArgs 

sınıfından türetmenin bir faydasını daha görmüş oluyoruz.) Sonuç olarak uygulamanın çalışması 

değişmeyecektir. Kazancımız ekstradan temsilciler tasarlanmasına gerek kalmayışıdır. Tabi isimsiz 
bir metod kullanmıyorsak olayın yükleniş şeklinide aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekecektir. 

ciklet.StokAzaldi += new EventHandler<StokAzaldiEventArgs>(urun_StokAzaldi); 

Olaylar ile ilgili olarak bilmemiz gereken bir diğer noktada; += ile yüklenen olayların -= ile 

kaldırılabildiği ve her iki durumunda add ve remove isimli bloklar içerisinde kontrol altına 

alınabildiğidir. Bu konunun incelemesinide siz değerli okurlarıma bırakıyorum. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde event kavramını daha detaylı bir şekilde incelemeye 

çalıştık ve kendi olaylarımızı nasıl yazabileceğimizi gördük. Temel olarak işlediklerimizi aşağıdaki 
maddeler ile özetleyebiliriz. 

 Olaylar temsilcilerin(delegates) özelleştirilmiş bir hali olarak düşünülebilir. 
 Bir olay tanımlandığında mutlaka bir temsilci tipi ile eşleştirilir. Nitekim olay meydana 

geldiğinde çağırılacak metodun, birisi tarafından çalışma zamanında(runtime)işaret 

ediliyor olması gerekir ki bunu temsilciler yapabilir. 
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 Kendi olaylarımızı geliştirirken isimlendirme standardı açısından 

temsilcilerimizi EventHandler, olay argümanlarını taşıyacak 

sınıflarımızı EventArgs kelimeleri ile bitirmekte fayda vardır. 
 Olayın tanımlı olduğu nesne tarafından tetiklenmesi sonrasında yakalanabilmesi için, söz 

konusu nesneyi kullanan diğer nesnenin(subscriber) olaya abone olması gerekmektedir. 
 Birden fazla nesne olayını aynı olay metoduna bağlayabiliriz. 
 Olay metodlarını işaret edecek temsilciler, ilk parametre olarak olayı meydana getiren nesne 

referansını taşıyan object bir değişken, ikinci parametre olarakta olay metoduna bilgi 

taşıyacak bir sınıf örneğini alan metodları işaret edecek biçimde tasarlanırlar. 
 Olay metodlarını yazmak zorunlu değildir. Bunun yerine isimsiz metodlarda(anonymous 

methods) kullanılabilir. 
 İstenirse kendi olaylarımız için temsilci yazmak 

yerine EventHandler<TEventArgs> generic tipi kullanılabilir. 
 Olaylara argüman taşıyacak tiplerimizi hem kod standardı hemde 

EventHandler<TEventArgs> desteği için EventArgs sınıfından türetmekte fayda vardır. 
 Olayların += operatörü ile yüklenmesi ve -= operatörü ile kaldırılması durumlarını kontrol 

altına almak için add ve remove bloklarından faydalanılabilir. 

Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - One Way Ticket ( 31.05.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

One Way Ticket...One Way Ticket... Bu sözleri duyduğumda aklıma bu şarkıyı yapan eruption ve 

cover versiyonunu söyleyip efsaneleşen Boney M grupları gelir. Ancak One Way ikilisi ne 

tesadüftürki .Net Remoting mimarisinde de karşımıza çıkmaktadır. Kısaca tek yön olarak 

çevirebileceğimiz bu iki kelime aslında fırlat ve unut(fire and forget)  anlamındada düşünülebilir. 

Yada bir başka deyişle istemci tarafından olaya bakıldığında, "metodu çağırdım gerisi umrumda 

değil" de denebilir. Aynı kelimelerin Windows Communication Foundation içerisinde de yer 

alması elbetteki şaşırtıcı değildir. Nitekim One Way operasyonlar aslında asenkron istemci-sunucu 

modelininde önemli bir parçasıdır. 

Normal şartlarda Windows Communication Foundation istemcileri servisten bir talepte 

bulunduklarında, proxy tarafından hazırlanan mesaj sunucuya gönderilir. Servis gelen mesajı alır, 

çözümler ve gereken yürütme işlemlerini gerçekleştirir. Burada söz konusu yürütmeye dahil olan 

metodların çalıştırılmasının sonucunda istemciye bu işlemin tamamlandığı bilgisi eğer geri dönüş 

değeri var ise onunla birlikte döner. Bu, talep/cevap mesajlaşma deseni (request/response 

messaging pattern) olarak adlandırılan klasik çalışma modelidir. Ancak burada istemcinin çağrıda 

bulunduğu metodun tamamlanışını beklemesi gerekir. Aksi takdirde ilerlemesi söz konusu değildir. 

Burada bahsi geçen konu kod satırında bir alt ifadeye geçilememesidir. Çok doğal olarak servis 

tarafındaki metodun çalışmasının uzun sürdüğü durumlarda istemci uygulama beklemede olacaktır. 

Özellikle istemci tarafındaki uygulamaların çağrıda bulundukları metodlar geriye değer 

döndürmüyorlarsa asenkron programlama (asynchronous programmin) adına One 

Waytekniğinden yararlanılabilir. One Way tekniği uygulanması kolay olmasına rağmen dikkat 

edilmesi gereken noktalara sahiptir. İşte bu makalemizde söz konusu noktalara değinerek One Way 

tekniğinin WCF açısından detaylarını görmeye çalışacağız. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Olaylar.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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İstemci programların uzak metod çağrımlarında uygulamaları duraksatmasını engellemek 

adına kullanılabilecek tek yol One Way değildir. Diğer Asenkron erişim modelleride ele 

alınabilir. Bunlar ilerleyen makalelerimizde ele alınacaktır. One Way ve diğer asenkron 

modellerinde istemci ve sunucu uygulamaların aynı zaman diliminde çalışıyor olmaları 

gerekir. Bunun aksi bir durumda ise Message Queue sisteminin kullanılmasında fayda 

vardır. 

One Way formasyonuna uygun bir çağrım için OperationContract niteliğinin IsOneWay özelliğine 

true değerini aktarmak yeterlidir. OneWay metodlar ile ilişkili bilinmesi gereken öncelikli kurallar 

vardır. Herşeyden önce OneWay olarak işaretlenenen metodlar geri dönüş değerine sahip olmazlar. 

Bir başka deyişle bu metodlar void olarak tanımlanırlar. Burada metoda parametre 

olarak ref veya out tipinden aktarımlar yapılmak istenebilir ancak buda mümkün değildir. Diğer 

taraftan söz konusu metodlar içerisinde çok doğal olarak istisnalar(Exceptions) olabilir. Burada söz 

konusu olan SOAP hata mesajları (SOAP Fault Message) istemci tarafına gönderilmez. Bu 

sebeplerden ötürü istemci servis üzerindeki metodun başarılı bir şekilde tamamlanıp 
tamamlanmadığını asla bilemez. 

Ancak en azından istemcinin gönderdiği metod çağrısı mesajının servise ulaşıp ulaşmadığının 

bilinmesinde yarar vardır. Eğer servis uygulaması çalışmıyorsa çok doğal olarak istemci bir istisna 

alacaktır ki bu durumda istemciden gönderilen talebin ulaşmadığı zaten doğrudan anlaşılabilir. 

Ancak bazı iletişim protokollerinde (örneğinTcp) gelen mesajlar tampona alınırarak işlenirler. Arka 

arkaya gelen bu taleplere ait mesajların toplu olarak bir maksimum sayısı vardır. Sonuçta birden 

fazla istemci söz konusudur ve bunların gönderecekleri sayısız çağrı bulunmaktadır. Böyle bir 

durumda eğer servis tarafında kabul edilebilen maksimum talep sayısı aşılırsa gelen yeni talepler 

var olan yarım kalmışlar tamamlanıncaya kadar beklemeye alınır. Dolayısıyla istemci uygulama her 

ne kadar OneWay çağrısı yapsada beklemede kalır. Bu durumla başedebilmek için güvenilir 

oturumlar (Reliable Session) açılmasında fayda vardır. Güvenilir oturumlar sayesinde servis, bir 
çağrı aldığında gelen mesajı işlemeye başladığına dair istemciye bilgi gönderebilir. 

One Way tekniği istemci için önem arz eden SendTimeout sürelerini önemsemez. Normal 

şartlarda istemciler bir metod çağrısında bulunduklarında varsayılan olarak 1 dakikalık bir timeout 

süreleri vardır. Eğer bu süre içerisinde servisten bir cevap gelmesse otomatik 

olarak TimeoutException tipinden bir çalışma zamanı hatası alınır. One way operasyonlarında çok 

doğal olarak bu tip bir süre kontrolü önemli değildir. Nitekim istemci tarafı çağrıda bulunduğu 

metod için bir cevap beklememektedir. Ama varsayılan olarak bazı aksilikler olacaktır ki ilerleyen 
kısımlarda buna değinmeye çalışacağız. 

Şimdi örnek bir uygulama üzerinden ilerleyerek One Way tekniğini nasıl ele alabileceğimizi 

inclemeye çalışacak ve dikkat edilmesi gereken durumları analiz edeceğiz. Bu makalemizdeki 

örneğimizde, file-based olarak web üzerinde barındırılan bir servis uygulaması yer alacaktır. 

İstemciyi olayları kolay bir şekilde takip edebilmek adına bir konsol uygulaması olarak 

tasarlayabiliriz. Burada diğer makalelerimizden farklı olarak wsHttpBinding bağlayıcı tipini ele 

alacağız. Bu tip aslında BasicHttpBinding bağlayıcı tipine benzerdir ancak güvenilir 

oturumlara (reliable sessions) sahip, transcation yönetimine izin veren Http ve Https iletişim 

protokollerinin kullanılabildiği, WS-Adressing işlemlerin yapılabildiği bir ortam sunarak ekstra 

imkanlar sağlar. Geliştirilecek servis uygulaması için WCF Service şablonu kullanılabilir. Bu amaçla 

ilk olarak Visual Studio 2005 ile aşağıdaki gibi bir servis uygulaması açarak işe başlanmalıdır. WCF 

Service uygulaması file-based olarak host edileceğinden ve istemcilerin tek bir adresten ilgili 

servise erişmeleri istendiğinden projenin Properties penceresindeki özelliklerden port numarası 

sabit bir değere ayarlanabilir. Bu işlem için öncelikle Dynamic Ports özelliğine false değer atamak 
gerekir. 
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Servisimiz için gerekli tiplerimizi ise aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. Söz konusu 
tipler App_Code klasörü içerisinde yer almaktadır. 

 

IRaporUretici Arayüzü İçeriği; 

[ServiceContract(Name = "RaporlamaServisi", Namespace = 

"http://www.bsenyurt.com/RaporlamaServisi/2007/30/05")] 

public interface IRaporUretici 

{ 

    [OperationContract(IsOneWay = true)] 

    void RaporUret(string kullaniciAdi); 

    [OperationContract(IsOneWay = true)] 

    void SatisYapildi(int productId); 

} 

RaporUretici sınıfı içeriği; 

public class RaporUretici 

               : IRaporUretici 

{ 

    #region IRaporUretici Members 

 

    public void RaporUret(string kullaniciAdi) 

    { 

        Thread.Sleep(65000); // 1 dakika 5 saniye duraksatma 



www.bsenyurt.com Page 1088 
 

        FileStream fs = new FileStream("C:\\Izleme.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write); 

        StreamWriter writer = new StreamWriter(fs); 

        writer.WriteLine(kullaniciAdi + " İÇİN RAPOR ÜRETME EMRİ VERİLDİ"); 

        writer.Close(); 

        fs.Close(); 

    } 

 

    public void SatisYapildi(int productId) 

    { 

        Thread.Sleep(65000); // 1 dakika 5 saniye duraksatma 

        FileStream fs = new FileStream("C:\\Izleme.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write); 

        StreamWriter writer = new StreamWriter(fs); 

        writer.WriteLine(productId + " ÜRÜNÜ İÇİN SATIŞ YAPILDI"); 

        writer.Close(); 

        fs.Close(); 

    } 

 

    #endregion 

} 

  

Arayüz tanımlaması içerisinde dikkat edilecek 

olursa OperationContract niteliğinin IsOneWay özelliğine true değeri atanmıştır. Servis 

sözleşmesini uygulayan sınıf içerisinde sembolik olarak iki metod yer almaktadır. Özellikle bu 

metodların içerisinde Thread sınıfının static Sleep metodu yardımıyla uygulama 65 saniye 

duraksatılmaktadır. Burada 1 dakikalık TimeOut sınırının aşılmasının doğuracağı bazı sonuçlar 

olacaktır. Bu sonuçlar ilerleyen kısımlarda ele alınacaktır. Servis tarafında yer alan web.config 
dosyasının içeriği aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

web.config içeriği; 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="RaporlamaServisiBehavior" 

name="RaporlamaServisi.RaporUretici"> 

                <endpoint address="http://localhost:2215/RaporlamaServisi/Service.svc" bind

ing="wsHttpBinding" bindingConfiguration="" name="RaporlamaServisiEndPoint" 

contract="RaporlamaServisi.IRaporUretici" /> 

            </service> 

        </services> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="RaporlamaServisiBehavior"> 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

    </system.serviceModel> 

    <system.web> 

        <compilation debug="true"/> 

    </system.web> 

</configuration> 
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Servis web tabanlı olarak host edildiğinden svc uzantılı bir dosyanında var olması gerekmektedir. 

Bu dosyanın içeriğinde servis sözleşmesini uygulayan sınıfın adı ve fiziki dosya adı aşağıdaki gibi 
yer alır. 

Service.svc; 

<% @ServiceHost Language=C# 

Debug="true" Service="RaporlamaServisi.RaporUretici" CodeBehind="~/App_Code/Servi

ce.cs" %> 

Servis ile ilgili işlemlere geçmeden önce çalıştığından emin olmakta fayda vardır. Servis başarılı bir 

şekilde hazırlanmışsa aşağıdaki ekran görüntüsünün elde edilmesi gerekir. 

 

Artık istemci için gerekli kodlar yazılıp testlere başlanabilir. Öncelikli olarak istemci uygulamalar için 

gerekli proxy tipinin üretilmesi gerekir. Bunun için komut satırında (Visual Studio 2005 Command 

Prompt) svcutil.exe aracı kullanılabilir yada Visual Studio 2005 ortamında konsol 

uygulamasında Add Service Reference seçeneği ile aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
eklenebilir. 

 

Bu işlemin ardından istemci uygulamasına ait proje içerisinde gerekli proxy tipi 

ve App.config konfigurasyon dosyası üretilmiş olacaktır. 
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İstemci uygulamaya ait kodlar aşağıdaki gibi geliştirilebilir. 

using System; 

using System.Text; 

using System.ServiceModel; 

using System.Collections.Generic; 

using Istemci.localhost; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                RaporlamaServisiClient srv = new 

RaporlamaServisiClient("RaporlamaServisiEndPoint"); 

                Console.WriteLine("Rapor üretimini başlat..." + DateTime.Now.ToString()); 

                srv.RaporUret("Mayk"); 

                Console.WriteLine("Rapor üretimi başlatıldı..." + DateTime.Now.ToString()); 

                Console.WriteLine("Ürün satışı yapıldı bilgisini gönder..." + DateTime.Now.ToString()); 

                srv.SatisYapildi(1001); 

                Console.WriteLine("Ürün satışı yapıldı bilgisi gönderildi..." + DateTime.Now.ToString()); 

 

                srv.Close(); 

            } 

            catch (Exception hata) 

            { 

                Console.WriteLine(hata.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

RaporlamaServisiClient nesnesi örneklendikten sonra RaporUret ve SatisYapildi isimli metodlar 

çağırılmaktadır. Bu metodları işaret eden servis sözleşmesinde OneWay oldukları belirtilmiştir. 

Buna göre istemci uygulamanın, bu metodlar içerisindeki 65 saniyelik sürelerden etkilenmeden 
diğer kod satırlarını işletmesi gerekmektedir. Bakalım gerçekten böyle mi olacak? 
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Testleri yapabilmek için hem sunucu uygulamanın hemde istemci uygulamanın aynı zaman 

diliminde çalışıyor olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Solution özelliklerinde Multiple Startup 

Projects seçilmeli ve önce servis uygulaması ardından istemci uygulama çalışacak şekilde 
ayarlanmalıdır. 

 

Bu aşamadan sonra uygulama çalıştırılırsa ilk etapta aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü ile 

karşılaşılır. 

 

Görüldüğü gibi RaporUret çağrısı kolayca aşılmış ancak, SatisYapildi çağrısından sonra istemci 

uygulama ekranı duraksamıştır. Oysaki ikinci metodda OneWayolarak çağrılmaktadır. Dolayısıyla 

aynen ilk metod çağrısında olduğu gibi buradada istemci uygulamanın diğer kod satırlarından 

işlemlerine devam etmesi beklenir. Ne varki böyle olmamıştır. Sonuç olarak bir süre bekledikten 
sonra aşağıdaki ekranda görülen hata mesajı ile karşılaşılır. 

 

Peki sorun nedir? İstemci uygulama neden çalışma zamamında bir istisna alarak sonlanmıştır? 

Hatta yeterli süre beklenildiğinde sunucu tarafında Izleme.txt dosyasının içeriğine bakıldığında 

metod içeriklerinin çalıştığıda gözlemlenebilir. 
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Ne varki istemci açısından bazı sorunlar olduğu ortadadır. Problemin nedeni 

oturumlardır (Sessions). Aynı oturum içerisinde gelen arka arkaya iki çağrı söz konusudur. Bu 

çağrılar doğal olarak aynı andalık ilkesine (Concurrency) göre değerlendirilir. Dolayısıyla ikinci 

çağrıdan sonra istemci uygulama, ilk çağrı sonucunun tamamlanmasını beklemek durumunda 

kalmıştır. Bu sebepten servisin özellikle aynı oturum içerisinden gelecek eş zamanlı metod 

çağrılarına cevap verebilecek şekilde özelleştirilmesi gerekir. Burada elebetteki Session moddan 

vazgeçilmesi tercih edilebilir. Örneğin PerCall mode seçilebilir. Ancak 

oturumların (Sessions) kullanım amaçları göz önüne alındığında bir çözüm yolu bulunmasında 

fayda vardır. Yapılması gereken servis sözleşmesini uygulayan RaporUretici 

sınıfına, ServiceBehavior niteliğini uygulamak ve ConcurrencyModeözelliğine Multiple değerini 
aşağıdaki gibi vermektir. 

namespace RaporlamaServisi 

{ 

    [ServiceBehavior(ConcurrencyMode= ConcurrencyMode.Multiple)] 

    public class RaporUretici 

                        : IRaporUretici 

    { 

Uygulamamızı bu haliyle test ettiğimizde ise aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 

 

Herşey ilk etapta yolunda gibidir. Nitekim SatisYapildi metod çağrısı sonrasındaki kodlarda 

çalışmıştır. Ancak uygulama kapanırken yine bir hata mesajı alınmıştır. Bu hata mesajının üretildiği 

nokta istemci tarafında servis için Close metodunun çağrıldığı yerdir. Bu çağrıya gelindiğinde 

istemci uygulama uzun bir süre beklemede kalmıştır. Sonrasında ise bir istisna mesajı fırlatarak 

sonlanmıştır. Bunun sebebi kullanılan WsHttpBinding tipinin 

özellikleridir. WsHttpBinding oturumları kullanan ve varsayılan olarak mesaj seviyesinde 

güvenlik (Message-Level Security) kullanan bir bağlayıcı (Binding) tipidir. İstemci Close 

metodunu çağırdığında servis tarafında kendisi için açılan oturumu(Session) kapatmak ister. Buna 

karşılık servis ilgili oturuma ait işlemlerin bitmesini bekler ve tamamlandıklarından emin olduktan 

sonra bunu istemciye bir mesaj ile bildirir. Örnekte çok doğal olarak servis tarafındaki işlemler 1 

dakika sınırını aştığından, söz konusu mesaj istemciye iletilemez. Buda doğal olarak istemci 

tarafında bir istisna mesajı fırlamasına neden olur. Çözüm olarak güvenlik ile ilgili ayarlar 

kapatılabilir ki bu önerilen bir yöntem değildir. Diğer bir yöntem ise iletişim seviyesinde 

güvenlik (transport levet security) kullanmaktır. Ancak bu yöntemde sertifika kullanılması 
gerekir nitekim Https politikası söz konusudur. 

Ancak mesaj seviyesinde yapılabilecek bir seçenek daha vardır. Buda güvenilir bir 

oturum (Reliable Session) açmaktır. Nitekim bu sayede istemcinin yaptığı çağrılar sonucu 

servisten bir bilgi beklenmesine gerek kalmayacaktır. Bunun için servis tarafında ve istemci 

tarafında wsHttpBinding tipi için konfigurasyon ayarları yapılmalı 

ve ReliableSession içinEnabled özelliklerine true değeri atanmalıdır. Aşağıdaki ekran 

görüntüsünde servis tarafı için ilgili değişikliklerin Microsoft Service Configuration 

Editor yardımıyla nasıl yapıldığı gösterilmektedir. 
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Bu değişiklikler sonucu servis tarafı için konfigurasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olur. 

 

Benzer değişikliklerin istemci tarafı içinde yapılması gerekir. Bunun sonucu olarak istemci 
tarafındaki konfigurasyon dosyasındada aşağıdaki değişiklikler olacaktır. 
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Artık uygulamımızı bu haliyle test edebiliriz. Aşağıda uygulamanın son halinin test sonuçlarına ait 
ekran görüntüsü yer almaktadır. 

 

Sonuç itibariyle basit bir One Way Ticket şarkısından oldukça farklı noktalara geldik. Bu ana kadar 

gördüklerimizden aşağıdaki sonuçları çıkartabiliriz. 

 OneWay tekniği ile Windows Communication Foundation uygulamalarında asenkron 

çağırımlar gerçekleştirilebilir ve performans artışı sağlanır. Çünkü istemci uygulama, servis 

tarafındaki metod sonuçlarını beklemeden yoluna devam eder. 
 Günvenilir oturumlara (Reliable Sessions) izin verilmesi halinde istemci 

tarafında Close metodu uygulandığında servis ile olan bağlantı(Connection), servisten 

cevap beklenmeden sonlandırılabilir. 
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 Özellikle oturum(Session) kullanıldığı durumlarda servis üzerinde aynı oturuma ait arka 

arkaya metod çağırımlarında, istemci uygulamanın duraksamasını engellemek 

adına ConcurrencyMode özelliğinin değeri Multiple olarak set edilebilir. 
 ConcurrencyMode özelliğinin Multiple olarak belirlenmesi halinde servisin 

gerçektende thread-safe olup olmadığına dikkat edilmelidir. Nitekim Multiple değeri ile, 
servis tarafındaki uygulama Multi-Thread hale gelmektedir. 

Bu makalemizde asenkron programlama çeşitlerinden birisi olan One Way metod çağırım tekniğini 

incelemeye çalıştık. Asenkron programlamaya ilişkin başka örnekleri ilerleyen makalelerimizde 

incelemeye çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - InstanceContextMode ( 24.05.2007 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation uygulamalarında istemciler başvurdukları servisler üzerindeki 

nesne örneklerini kullanırlar. Özellikle kullanılan bağlayıcının (binding) tipine göre servis üzerindeki 

nesne örneklerinin farklı şekillerde oluşturulup ele alınması söz konusudur. .Net Remoting ile 

uygulama yazan geliştiriciler, istemcilerin talepte bulunacağı uzak nesne örneklerinin farklı 

modellerde örneklendiklerini bilirler. Burada bahsi geçen modeller Server Activated 

Object için Singleton ve SingleCall ile Client Activated Object' dir. Örneğin CAO modeline göre 

istemciler, uzak nesneyi örneklediklerinde sunucu üzerinde bir referans oluşturulur ve istemciler 

bunu kullanır. Singleton ve SingleCall modelleri metod çağrıları sonucu referans oluşturulmasını 

sağlar. Ama Singleton modelinde her istemci için(dolayısıyla her metod çağrısı için) aynı nesne 

örneği, SingleCall' da ise her metod çağrısı için ayrı bir nesne örneği sunucu üzerinde 
oluşturulmaktadır. 

Benzer durumlar WCF servislerindeki nesne örnekleri içinde geçerlidir. İstemci uygulama ile servis 

örneği arasındaki ilişkiyi kontrol altına alabilmek 

için ServiceBehavior niteliğininInstanceContextMode özelliğinden yararlanılır. 

InstanceContextMode özelliği InstanceContextMode enum sabiti tipinden bir değer almaktadır ve 

alabileceği değerler PerSession,PerCall ve Single' dır. Bu modlardan hangisinin aktif olduğu 

özellikle WCF uygulamalarında oturum yönetimi (Session Management) açısından da 

önemlidir. 

Varsayılan olarak her istemci için sunucuda bir adet nesne örneği oluşturulur. Servis örneği 

istemciden gelen ilk operasyon çağrısında (yani ilk metod çağrısında) oluşur. İstemci sunucu ile 

olan bağlantısını kesene kadarda servis örneği sunucuda kalmaya devam eder. Ancak binlerce 

kullanıcının servise bağlandığı durumlarda da her istemci için bir servis örneğinin sunucuda 

oluşturulması ve ne zaman kalkacaklarının istemcinin hareketine bağlı olması sunucu belleğinin 
gereksiz yere şişirilmesi anlamına gelir. Dolayısıla diğer modeller göz önüne alınabilir. 

 

Binding Tipine göre Instance Mode türlerinden hangisinin uygulanabileceği değişir. 

Örneğin BasicHttpBinding, Http protokolünün doğası gereği iletişim seviyesinde 

(transport level) PerSession mode türünü desteklemez. Bir başka 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/OneWayInceleme.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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deyişle InstanceContectMode hangi değeri alırsa alsın varsayılan olarak PerCall modda 

çalışır. Buda gelecek her istemci operasyon çağrısı için servis tarafında bir nesne 

örneğinin oluşturulması ve operasyon tamamlandığında kaldırılmak üzere Garbage 

Collector' e devredilmesi anlamına gelir. 

İlk olarak PerSession, PerCall ve Single modellerinin nasıl çalıştıklarını teorik olarak bilmekte fayda 

vardır. 

PerSession Modeli; 

PerSession modunda istemciler ilk operasyon çağrısında bulunduklarında servis örneği oluşturulur 

ve istemci Close metodunu kullanana kadar yada uygulamayı kapatana kadar söz konusu örnek 

sunucuda kalır. İstemci, bir servis örneğini elde ettikten sonra bu örnek sadece ilgili istemciye ait 

olacak şekilde tahsis edilir. Bir anlamda o istemci için bir oturum(Session)açılmış olur. Farklı 

istemcilerin aynı oturumu kullanmaları mümkün değildir. İstemci uygulamalarda çok kanallı 

(multithread) kod parçaları olabileceği düşünüldüğünde eşzamanlı olarak aynı oturuma ait metod 

çağrıları söz konusu olabilir. Varsayılan olarak bir talep tamamlanmadan başka bir talep gelirse 

öncekinin tamamlanması beklenmektedir. Ama istenirse bu davranış 

biçimide ServiceBehavior niteliğinin ConcurrencyMode özelliği ile değiştirilebilir. Yani istenirse 
eş zamanlı olarak çağrılara cevap verilmesi de sağlanabilir. 

Bu mod kullanılırken, istemci tarafından çalıştırılabilecek operasyonlar için bir sıralama belirtilmek 

istenebilir. Örneğin hangi metod çağrısı ile servis örneğinin oluşturulacağının belirtilmesi veya hangi 

metod çağrısından sonra servis örneğinin yok edileceğinin belirtilmesi gibi. Bunun için 

de OperationContract niteliğinin IsInitiating veIsTerminating özellikleri kullanılır. IsInitiating 

özelliğine true değeri atandığında, ilgili metoda bir çağrı geldiği zaman servis nesnesi 

örneklenecektir. Elbetteki aynı metoda oturum süresince yeni bir çağrı gelebilir. Bu durumda yeni 

bir servis örneği oluşturulmaz. Eğer false değeri verilirse söz konusu metoda yapılan çağrı 

sonrasında servise ait bir örnek oluşturulmaz. IsTerminating özelliğine true değeri atandığı 

takdirde, ilgili metoda dair söz konusu operasyon tamamlandığında servis örneği otomatik olarak 
yok edilir. Yani istemcinin Close metodunu çağırmasına gerek kalmaz. 

PerCall Modeli; 

PerCall modunda, istemcinin yaptığı her operasyon çağrısında servis uygulamasının çalıştığı sistem 

üzerinde bir nesne örneği oluşturulur ve operasyon tamamlandığında(bir başka deyişle metod 

çağrısı sonlandığında) bu örnek yok edilir. Bu sebepten oturum yönetimi PerSession moduna göre 

daha zordur. Bu nedenle oturum yönetimi adına istemcinin kendisini her operasyon çağrısında 

servise tanıtabilmesini sağlayacak bir sistem gerekebilir. Ne varki sunucu kaynaklarının idareli 
kullanılması adına verimli bir modeldir.  

Single Modeli; 

Single modunda, servis örneği yine istemci tarafından gelecek ilk operasyon çağrısında oluşturulur. 

Ne var ki PerSession modelinden farklı olarak var olan istemcinin ve diğer istemci uygulamaların 

metod çağrıları için servis uygulaması üzerindeki aynı nesne örneği kullanılır. Söz konusu servis 

örneğinin yok edilmesi ise sadece host uygulamanın kapatılması ile gerçekleşebilir. Bu teknik 

kaynak yönetimi adına maksimum faydayı sağlar. Ayrıca tüm kullanıcıların aynı veriyi paylaşması 

çok daha kolaylaşır. Lakin burada servisin single thread olup olmadığına dikkat etmek gerekir. 

Eğer öyleyse istemcilerden gelecek talepler sonrası zaman aşımları (timeout) söz konusu 

olabilir. Bunun içinConcurrencyMode özelliğine Multiple değeri atanarak thread-safe bir ortam 
sağlanabilir. 

Şimdi örnek bir uygulama üzerinden bu modelleri incelemeye çalışalım. Örnek uygulamada Tcp 
protokolü baz alınmaktadır ve bu nedenle NetTcpBinding bağlayıcı tipi kullanılmaktadır. 
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Tcp protokolü için varsayılan olarak eş zamanlı bağlantı sayısı maksimum 10 dur. Ancak 

istenirse binding configuration kısmından MaxConfiguration özelliği ile bu değiştirilebilir. 

 

İlk olarak WCF Library şablonunda bir sınıf kütüphanesi geliştirelim. Bu sınıf kütüphanesi içerisinde 

yer alan tipler ve içerikleri aşağıdaki gibidir. 

 

Servis sözleşmesini tanımlayan IUrunYonetici interface(arayüz) kodları aşağıdaki gibidir; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace UrunYonetimKutuphanesi 

{ 

    [ServiceContract(Name="UrunYonetimServisi", 

Namespace="http://www.bsenyurt.com/UrunYonetimServisi")] 

    public interface IUrunYonetici 

    { 

        [OperationContract()] 

        void SepeteUrunEkle(string urunId); 

        [OperationContract()] 

        void SepettenUrunCikar(string urunId); 

        [OperationContract()] 

        void SiparisVer(); 
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    } 

} 

Arayüzü uygulayan UrunYonetici sınıfının kodları aşağıdaki gibidir; 

using System; 

using System.IO; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace UrunYonetimKutuphanesi 

{ 

    [ServiceBehavior()] 

    public class UrunYonetici:IUrunYonetici,IDisposable 

    { 

        private FileStream fStr; 

        private StreamWriter writer; 

        private StringBuilder builder; 

 

        public UrunYonetici() 

        { 

            Thread.Sleep(500); 

            builder = new StringBuilder();  

            builder.AppendLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + ": UrunYonetici nesnesi 

oluşturuldu."); 

        } 

        #region IUrunYonetici Members 

 

        public void SepeteUrunEkle(string urunId) 

        { 

            Thread.Sleep(500); 

            builder.AppendLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + ": Urun ekle metodu çağırıldı."); 

        } 

 

        public void SepettenUrunCikar(string urunId) 

        { 

            Thread.Sleep(500); 

            builder.AppendLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + ": Urun çıkart metodu 

çağırıldı."); 

        } 

 

        public void SiparisVer() 

        { 

            Thread.Sleep(500); 

            builder.AppendLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + ": Sipariş ver metodu 

çağırıldı."); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region IDisposable Members 

     

        public void Dispose() 

        { 

            Thread.Sleep(500); 
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            builder.AppendLine(DateTime.Now.ToLongTimeString() + ": UrunYonetici nesnesi için 

Dispose metodu çalıştırıldı."); 

            builder.AppendLine(""); 

            fStr = new FileStream("Izleyici.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write); 

            writer = new StreamWriter(fStr); 

            writer.Write(builder.ToString()); 

            writer.Close(); 

            fStr.Close(); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

UrunYonetici sınıfı içerisinde bir alışveriş sepetine ürün ekleme, ürün çıkarma veya sipariş verme 

gibi örnek fonksiyonellikler vardır. Özellikle nesneye ait örneklerin ne zaman oluşturulduğunu 

incelemek adına FileStream, StreamWriter ve StringBuilder tiplerinden yararlanılmakta 

ve Izleyici.txt isimli dosyaya log bilgileri aktarılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken 

noktalardan biriside sınıfa IDisposable arayüzünün uygulanmış olmasıdır. Bunun tek 

sebebi Garbaga Collector' un nesneyi dispose etmeden önce log dosyasına gereken bilgileri 

aktarmaktır. ServiceBehavior niteliğinde özel olarak InstanceContextMode değeri verilmemiştir. 

Nitekim varsayılan değeri PerSession' dır. Şimdi örnek sunucu ve istemci uygulamalarını 

geliştirerek devam edelim. Servis uygulaması bir windows uygulamasıdır ve aşağıdaki kodlardan 

oluşmaktadır. (Servis uygulamasınınSystem.ServiceModel ve UrunYonetimKutuphanesi assembly' 
larını referans etmesi gerektiğini hatırlayalım.) 

Servis tarafındaki windows formu; 

 

Servis tarafındaki kodlar; 

namespace ServerApp 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        ServiceHost host; 

 

        private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            host = new ServiceHost(typeof(UrunYonetici)); 

            host.Open(); 

            lstDurum.Items.Add(DateTime.Now.ToLongTimeString() + host.State);  

        } 

 

        private void btnBitir_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            host.Close(); 

            lstDurum.Items.Add(DateTime.Now.ToLongTimeString() + host.State); 

        } 

    } 

} 

Host uygulamada servisi çalıştırmak için Open, kapatmak içinse Close metodları kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte servis uygulaması UrunYonetici tipini hizmete sunar. Bağlantı için gereken tüm 

konfigurasyon ayarları aşağıda çıktısı görülen App.config dosyasından elde edilmektedir. 

Servis tarafı için App.config içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors /> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="" name="UrunYonetimKutuphanesi.UrunYonetici"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:4560/UrunYonetim.svc" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="" name="UrunYonetimServiceEndPoint" 

contract="UrunYonetimKutuphanesi.IUrunYonetici" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Baştada belirtildiği gibi Http yerine Tcp iletişim protokolünü kullanan bir sistem ele alınmaktadır. Bu 

nedenle NetTcpBinding bağlayıcı tipi kullanılmaktadır. 

İstemci tarafı basit bir Console uygulaması olarak düşünülebilir. İstemci tarafında, uzak nesnenin 

kullanılabilmesi için fiziki proxy sınıfınında üretilmiş olması gerekir. Bu amaçla 

yine svcutil.exe aracı kullanılmaktadır. Servis Http üzerinden metadata 

publishing yapmadığından, önce kütüphane üzerinden gerekli wsdl ve schema dosyaları elde 

edilmeli ve sonrasında bu bilgilerden faydalanarak gereken proxy sınıfı oluşturulmalıdır. 

Önce komut satırından UrunYonetimKutuphanesi.dll bulunur ve 

\> svcutil UrunYonetimKutuphanesi.dll 

çalıştırılır. Ardından 

\>svcutil www.bsenyurt.com.UrunYonetimServisi.wsdl *.xsd /out:UrunYonetimClient.cs 

komutları çalıştırılmalı ve üretilen UrunYonetimClient.cs ve output.config dosyaları istemci 

uygulamaya dahil edilmelidir. Output.config dosyasını App.config adıyla kaydetmekte yarar vardır. 
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Nitekim istemci uygulama konfigurasyon ayaları için bu dosyayı arayacaktır. İstemci uygulama 

konfigurasyon dosyası aşağıdaki şekilde daha kısa olarak modifiye edilebilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:4560/UrunYonetim.svc" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="" contract="UrunYonetimServisi" 

name="DefaultBinding_UrunYonetimServisi_UrunYonetimServisi" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci uygulama kodları aşağıdaki gibidir; 

using System; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            UrunYonetimServisiClient srv = new 

UrunYonetimServisiClient("DefaultBinding_UrunYonetimServisi_UrunYonetimServisi"); 

            srv.SepeteUrunEkle("1000"); 

            srv.SepeteUrunEkle("1004"); 

            srv.SepettenUrunCikar("1000"); 

            srv.SiparisVer(); 

            Console.WriteLine("Uygulamadan Çıkmak için Bir Tuşa Basın"); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İstemci uygulamada nesne örneği oluşturulduktan sonra bir dizi metod çağırımı 

gerçekleştirilmektedir. Şimdi uygulamayı bu haliyele test edelim. Öncelikli olarak servis uygulaması 

çalıştırılmalı ve Başlat düğmesine basılarak servis açılmalıdır. Sonrasında istemci uygulamadan bir 

kaç tane örnek çalıştırmakta fayda vardır. Böylece farklı istemciler için servis nesnesinin ne şekilde 
örneklendiği daha kolay takip edilebilir. 
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Bu deneme sonrasında servis uygulamasının bulunduğu klasörde Izleyici.txt isimli bir dosya 
oluşacak ve içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

17:31:53: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:31:53: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:31:54: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:31:55: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:31:55: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:31:57: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:31:51: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:31:51: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:31:52: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:31:52: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:31:54: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:31:58: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:31:48: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:31:48: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:31:49: Urun ekle metodu çağırıldı. 
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17:31:49: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:31:50: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:31:59: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

Dikkat edilecek olursa çalıştırılan 3 istemci için 3 ayrı UrunYonetici nesne örneği oluşturulmuş ve bu 

istemcilerin yapmış olduğu metod çağrılarının tamamı sona erdiğinde nesneler dispose edilmek 

üzere Garbage Collector' e devredilmeye başlanmıştır. Bu durum NetTcpBinding için varsayılan 

davranıştır ve PerSession modunun karşılığıdır. Eğer servis nesneleri PerCall veya Single modeline 

göre çalıştırmak istenirse yapılması gereken ServiceBehavior niteliğini aşağıdaki gibi 
değiştirmektir. İlk olarak PerCall yapıldığındaki durumu analiz edelim. 

UrunYonetici sınıfındaki değişiklik aşağıdaki gibidir. 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerCall)] 

public class UrunYonetici:IUrunYonetici,IDisposable 

Buna göre yine örnek olarak 3 istemci çalıştırıp denersek Istemci.txt dosyasının içeriği aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

17:37:09: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:09: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:37:10: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:10: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:11: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:37:11: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:13: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:14: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:37:14: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:15: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:15: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:37:16: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:16: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:17: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:37:17: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:18: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:18: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:37:19: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:19: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:20: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:37:20: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:21: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:21: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:37:22: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

 

17:37:22: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:23: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:37:23: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 
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17:37:24: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:37:24: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:37:25: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

Dikkat edilecek olursa, istemcilerden gelen her metod çağrısında UrunYonetici sınıfına ait bir örnek 

oluşturulmuş ve metod işleyişi servis tarafında tamamlandıktan sonra söz konusu örnekler 
toplanmak üzere Garbage Collector' e devredilmiştir. 

Single modunda test işlemini yapmak için yine UrunYonetici sınıfına 
uygulanan ServiceBehavior niteliğinde aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır. 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.Single)] 

public class UrunYonetici:IUrunYonetici,IDisposable 

Tekrar, örnek olarak 3 istemci çalıştırılıp test edilirse Izleyici.txt dosyasına aşağıdaki bilgilerin 

yazıldığı görülür. 

17:45:13: UrunYonetici nesnesi oluşturuldu. 

17:45:16: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:45:16: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:45:17: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:45:17: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:45:18: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:45:18: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:45:19: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:45:19: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:45:20: Urun ekle metodu çağırıldı. 

17:45:20: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:45:21: Urun çıkart metodu çağırıldı. 

17:45:22: Sipariş ver metodu çağırıldı. 

17:45:29: UrunYonetici nesnesi için Dispose metodu çalıştırıldı. 

Görüldüğü gibi kaç istemci olursa olsun hepsi için tek bir UrunYonetici nesne örneği 

oluşturulmuştur. 

Makalemizin başında özellikle PerSession modunda hangi metod çağrısı ile nesne örneğinin 

oluşturulabileceğini veya hangi metod çağrısından sonra servise ait nesne örneğinin yok 

edilebileceğini IsInitiating ve IsTerminating özellikleri ile belirtebileceğimizi söylemiştik. Bu 

modların kullanılabilmesi için ayrıca SessionMode özelliğinin değerinin Requiredolarak 

işaretlenmiş olması gerekmektedir. Nitekim söz konusu operasyonların takibi için bir oturumun var 

olması gerekir. Aşağıdaki kod parçasında söz konusu sistemin IUrunYonetici arayüzüne uygulanış 
şekli gösterilmektedir. 

[ServiceContract(Name="UrunYonetimServisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/UrunYone

timServisi" 

,SessionMode=SessionMode.Required)] 

public interface IUrunYonetici 

{ 

    [OperationContract(IsInitiating=true)] 

    void SepeteUrunEkle(string urunId); 

    [OperationContract(IsInitiating=false)] 

    void SepettenUrunCikar(string urunId); 

    [OperationContract(IsInitiating=false,IsTerminating=true)] 
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    void SiparisVer(); 

} 

Buna göre nesne örneği sadece SepeteUrunEkle metodu ile oluşturulabilir. Bir başka deyişle 

SepettenUrunCikar veya SiparisVer metodlarının SepeteUrunEkle metodundan önce 

çalıştırılamaması garanti altına alınmış olunur. Buna göre istemci uygulama kodlarının aşağıdaki 
gibi değiştirildiği göz önüne alınsın. 

UrunYonetimServisiClient srv = new 

UrunYonetimServisiClient("DefaultBinding_UrunYonetimServisi_UrunYonetimServisi"); 

srv.SepettenUrunCikar("1000"); 

srv.SepeteUrunEkle("1000"); 

srv.SiparisVer(); 

Console.WriteLine("Uygulamadan Çıkmak için Bir Tuşa Basın"); 

Console.ReadLine(); 

Dikkat edilecek olursa önce SepettenUrunCikar metodu çağırılmaktadır. Sonrasında ise 

SepeteUrunEkle ve SiparisVer isimli metodlar çalıştırılmak istenir. Ancak kod bu şekilde 

denendiğinde çalışma zamanında aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan istisna alınır. 

 

Dolayısıyla metodların çalışma sırasıda söz konusu özellikler yardımıyla garanti altına alınmıştır. 

Elbette IsInitiating özelliğinin true olarak atandığı SepeteUrunEkle metodu bir kere çalıştırıldıktan 

sonra diğer metodlar istenildiği gibi çalıştırılabilir. Diğer taraftan aşağıdaki gibi bir kod parçasında 
yine dikkatli olunmalıdır. 

UrunYonetimServisiClient srv = new 

UrunYonetimServisiClient("DefaultBinding_UrunYonetimServisi_UrunYonetimServisi"); 

srv.SepeteUrunEkle("1000"); 

srv.SepeteUrunEkle("1004"); 

srv.SepettenUrunCikar("1000"); 

srv.SiparisVer(); 

srv.SepeteUrunEkle("1000");  

Console.WriteLine("Uygulamadan Çıkmak için Bir Tuşa Basın"); 

Console.ReadLine(); 

Dikkat edilecek olursa SiparisVer metodundan sonra SepeteUrunEkle metodu çalıştırılmıştır. Oysaki 

SiparisVer metodu için IsTerminating özelliğinin değeri true olarak atanmıştır. Dolayısıyla bu 

metod çağrısından sonra söz konusu servis nesne örneği yok edilecektir. Buna göre istemci 

tarafında aşağıdaki ekranda görüldüğü gibiChannelTerminatedException sınıfı tipinden bir 

istisna mesajı alınır. 



www.bsenyurt.com Page 1106 
 

 

Özetle daha öncedende değindiğimiz gibi istemci tarafında istisna yönetimi adına bazı hazırlıklar 
yapmak (Fault Management) son derece isabetli bir hareket olacaktır. 

Bu makalemizde servis tarafındaki nesne örnekleri ile istemci arasındaki ilişkilerin ele alınması 

adına InstanceContextMode, IsInitiating, IsTerminating gibi özelliklerden nasıl 

yararlanabileceğimizi ele almaya çalıştık. Oturum yönetimi adına WCF içerisinde ele alınması 

gereken daha pek çok konu vardır. Örneğin PerCall modda oturum yönetiminin sağlanması gibi. 

Bu gibi konulara ilerleyen makalelerimizde değinmeye çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin 

daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Mesaj Seviyesinde Güvenlik ( 16.05.2007 

) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Dağıtık mimariye yönelik olarak geliştirilen uygulamalarda güvenlik son derece önemli bir 

faktördür. Özellikle farklı süreçler (process) içerisinde yer alan uygulamalar, birbirleriyle 

haberleşirken aradaki veri trafiği mesajlar üzerine kuruludur. Bu mesajların ağ ortamları üzerinden 

(Internet-Intranet) hareket etmeside güvenlik ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktaların 

sayısını arttırır. Temel olarak dağıtık mimarilerde güvenlik düşünüldüğünde, kullanıcıların sunucu 

tarafından doğrulanması (authentication), doğrulanan kullanıcıların hangi fonksiyonellikleri 

kullanabileceğine bakılması (authorization), arada hareket etmekte olan mesajların ne şekilde 

şifreleneceğinin(encryption) veya çözümleneceğinin(decryption) belirlenmesi gibi konular yer 

almaktadır. Bu tip işlemlere ihtiyaç duyulmasının bilinen pek çok nedeni vardır. Bunlardan bir kaçı 
aşağıda maddeler halinde listelenmiştir. 

 İyi geliştiriciler veya sistem bakımından sorumlu olanlar, genellikle ağ üzerindeki trafiği 

kontrol etmek, performans kayıplarını tespit etmek amacıyla çeşitli programlar 

kullanırlar.(Örneğin biz makalemizde istemci ile sunucu arasındaki mesajları görmek 

adına Microsoft Service Trace Viewer aracından faydalanacağız.) Bu programlar 

sayesinde ağ üzerinde istemciler ve sunucu arasında hareket eden mesajlar görülebilir. 

Ancak kötü niyetli kişilerde bu paketleri takip edebilirler. Eğer paketler içerisinde hassas 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/InstanceModes.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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bilgiler var ise söz konusu bilgilerin görülmesi istenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla 

mesajların çeşitli algoritmalar ile (TripleDes, SHA vb...) şifrelenmesi çok doğrudur. 
 Yine olayların baş kahramanı olan kötü niyetli kullanıcılar istemciler ve sunucu arasındaki 

mesajları yakalayıp değiştirebilirler. Bu bir önceki durumdan biraz daha farklıdır. Nitekim 

mesajın orjinal haliyle gitmesi yerine bozulmuş haliyle taşınması söz konusudur. Bu 

yaklaşım elbetteki veri bütünlüğünü tamamen bozan bir etki yapar. Sertifikalandırma ve 

dijital imza gibi tekniklerin kullanılması tercih edilerek gereken tedbirler alınabilir. 
 Bazı durumlarda istemciler gerçek sunucu yerine, araya alınmış başka bir yalancı sunucuya 

başvuruda bulunuyor olabilir. Özellikle internet tabanlı bankacılık uygulamalarında zaman 

zaman duyduğumuz bu senaryo dağıtık mimari uygulamaları içinde söz konusu olabilir. 

Önlem olarak çift taraflı doğrulama modeli ele alınabilir. 
 Kötü niyetli kişilerin yakaladığı mesajlar, sadece bozulmakla kalmaz defalarca sunucuya 

gönderilebilir. Dolayısıyla sunucunun doğru bir şekilde çalışması engellenmişte olur. Bu gibi 
bir duruma önlem olarak güvenli bir iletişim ortamı sağlanması gerekmektedir. 

Dikkat edilecek olursa bu basit senaryolar bile, bir dağıtık mimari sisteminin çökmesi için yeterlidir. 

WCF mimarisinde kullanıcıların doğrulanması sırasında veya doğrulama işlemleri sonrasında arada 

hareket edecek mesajlar söz konusu olduğunda taşınan hassas bilgiler söz konusudur. Söz konusu 

bilgilerin güvenliğini iletişim seviyesinde (transport level)ve mesaj seviyesinde (message 

level) olmak üzere iki şekilde sağlayabiliriz. İletişim seviyesinde güvenliği sağlamanın bilinen 

yollarından birisi HTTPS' dir. Dolayısıyla iletişim seviyesinde sağlanan güvenliğin işletim sistemi ve 

donanıma bağlı olaraktan daha etkili ve performanslı olduğunu düşünebiliriz. Mesaj seviyesinde 

sağlanan güvenlik göz önüne alındığında sorumluluk servisin üzerindedir. Diğer taraftan servis ve 
istemci arasında gidecek bilgilerin şifrelenmesi hem sunucuyu hemde istemciyi ilgilendirmektedir. 

Özellikle Web servisleri üzerinde uygulanabilen güvenlik seçenekleri düşünüldüğünde (Web 

Service Enhancements), Windows Communication Foundation içerisinde benzer imkanları 

sağlamak çok daha kolaydır. Bu makalemizde ilk olarak mesaj seviyesinde güvenliğin nasıl 

sağlanabileceğine dair adım adım ilerleyeceğimiz bir örnek üzerinde durmaya çalışacağız. Her 

zaman olduğu gibi basit bir sınıf kütüphanesi ile işe başlamak gerekiyor. Sınıf kütüphanesi (Class 

Library) bir WCF Library olarak tasarlanabilir ve içerisinde aşağıdaki servis sözleşmesi ile tip yer 
alabilir. 

 

Servis sözleşmemize ait arayüz (Interface) aşağıdaki gibidir; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace AritmetikLib 
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{ 

    [ServiceContract(Name="AritmetikServisi",Namespace="http://www.bsenyurt.com/AritmetikS

ervisi")] 

    public interface IAritmetik 

    { 

        [OperationContract] 

        double Toplam(double x, double y); 

    } 

} 

Arayüzü uyarlayan sınıf ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

 

namespace AritmetikLib 

{ 

    public class Aritmetik:IAritmetik 

    { 

        #region IAritmetik Members 

        public double Toplam(double x, double y) 

        { 

            return x + y; 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

Bu noktada istenirse üretilen assembly' dan faydalanarak istemci için gerekli proxy sınıfının 

yazdırılması sağlanabilir. Daha önceki makalelerden hatırlayacağınız gibi bu amaçla svcutil aracı 

kullanılabilir. 

Artık servis uygulamasını tasarlamaya başlayabiliriz. Amacımız güvenlik konusuna değinmek 

olduğundan servis ve istemci uygulamayı basit birer Console uygulaması olarak ele alacağız. İlk 

olarak servis uygulaması ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi bu uygulama için kritik olan 

referans System.ServiceModel.dll isimli assmebly' dir. Servis uygulaması için gereken 

konfigurasyon bilgileri başlangıç aşamasında aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu bilgileri kolay bir 

şekilde Edit WCF Configuration seçeneği ile açılan Microsoft Service Configuration 
Editor arabirimi yardımıylada hazırlayabiliriz. 

Servis uygulaması için konfigurasyon dosyası; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="AritmetikLib.Aritmetik"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisi" binding="netTcpBind

ing" name="AritmetikServerEndPoint" contract="AritmetikLib.IAritmetik" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 
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Servis tarafında TCP protokolünü baz alacak şekilde bir ayarlama yapılmıştır. Buna göre istemciler 

söz konusu endPoint erişimi için net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisiadresini 

kullanacaktır. Diğer taraftan bağlayıcı tip olarak NetTcpBinding tipi ele alınmaktadır. Bu noktadan 
sonra sunucu uygulamanın kodları aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using AritmetikLib; 

 

namespace Server 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Aritmetik), new 

Uri("net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisi")); 

            host.Open(); 

            Console.WriteLine("Host state " + host.State); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Sunucu uygulamanın çalıştığı süre boyunca istemcilere hizmet verebilmesi ve söz konusu endPoint' 

e ait nesne referanslarını kullandırtması için her zaman olduğu gibi ServiceHost tipinden bir örnek 

kullanılmaktadır. Open metodu ile servis açlmakta, uygulama kapatılırken Close metodu ile söz 
konusu servis sonlandırılmaktadır. 

İstemci uygulamamıza ait konfigurasyon dosyasıda başlangıç için aşağıdaki gibi tasarlanabilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel>  

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisi" binding="netTcpBinding

" contract="AritmetikServisi" name="TemelMatClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

İstemci uygulamaya ait kodlar ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Client 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 
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            { 

                AritmetikServisiClient client = new 

AritmetikServisiClient("TemelMatClientEndPoint"); 

                double sonuc = client.Toplam(3, 5); 

                Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

                Console.ReadLine(); 

            } 

            catch (FaultException excp) 

            { 

                Console.WriteLine(excp.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

İstemci uygulamada yer alan AritmetikServisiClient isimli sınıf, svcutil aracı yardımıyla 

AritmetikLib.dll isimli assembly üzerinden elde edilmektedir. (Buraya kadarki adımlarımız daha 
önceki makalelerimizde incelendiğinden detaylı bir şekilde açıklanmamıştır.) 

Bu makalemizde bizim için önemli olan mesaj seviyesinde güvenliğin (Message Level 

Security) nasıl sağlanacağıdır. İlk olarak servis tarafında bazı ayarlamaların yapılması 

gerekmektedir. Örneğin, mesaj seviyesinde güvenlik uygulanacağının, mesajların belirtilen ve 

bilinen bir algoritmaya göre şifreleneceğinin belirtilmesi vb... Bu amaçla servis tarafında yer alan 

App.config dosyası Microsoft Service Configuration Editor yardımıyla açılıp yeni bir bağlayıcı 

konfigurasyon (Binding Configuration) eklenmeli ve EndPoint ile ilişkilendirilmelidir. 

Öncelikle New Binding Configuration linkine tıklanarak netTcpBinding tipi seçilir ve eklenir. Bir 

başka deyişle servis tarafında kullanılan Binding tipi için gereken ayarlamaların yapılması için yeni 
bir element eklenmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 1111 
 

 

Uygulama netTcpBinding bağlayıcı tipini kullandığı için, bağlayıcı konfigurasyon ayarları buna göre 

yapılmalıdır. Yeni eklenen elementin Security sekmesine geçildiği takdirde gereken güvenlik 

ayarları ile ilişkili özellikler olduğu görülebilir. 



www.bsenyurt.com Page 1112 
 

 

Mode özelliğinde güveinlik seviyesinin mesaj, iletişim veya bunların kombinasyonu olup olmadığı 

belirlenir. Örneğimizde mesaj seviyesinde güvenlik gerçekleştirileceğinden Mode 

özelliğine Message değeri verilmiştir. AlgorithmSuite özelliğinde, mesajların hangi modele göre 

şifreleneceği belirlenir. Burada oldukça fazla ve yeterli seviyede şifreleme algoritmasına ait 

tanımlamalar yer almaktadır. Dikkat edilmesi gereken nokta burada belirtilen şifreleme modelinin 

istemci içinde aynı olması gerektiğidir. Bu durum Mode özelliğinin değeri içinde geçerlidir. Yani 

servis tarafında mesaj seviyesinde güvenlik kullanılacağı belirtiliyorsa, istemci uygulamada aynı 
model kullanılmalıdır. 
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Biz örnek olarak TripleDesSha256 modelini göz önüne alabiliriz. AlgorithmSuite için varsayılan 

değer Basic256' dır. Security kısmında yer alan özelliklerden bir diğeri 

olanMessageClientCredentialType ile, istemcilerin doğrulamasının (Authentication) nasıl 
yapılacağı belirlenmektedir. 

 

Ekran görüntüsündende izlenebileceği gibi söz konusu özelliğe, Windows, UserName, 

Certificate, IssuedToken ve None değerlerinden birisi verilebilir. Örnekte Windows değeri 

verilmiştir. Bir başka deyişle istemcilerin servise gönderecekleri ehliyet bilgileri (Credentials) 

windows tabanlı doğrulama modeline göre aktarılacaktır. Örnekte yer alan istemci ve sunucu 

uygulamalar aynı makine üzerinde yer aldıklarında varsayılan olarak makineyi açan kullanıcı 
bilgileri ele alınacaktır. 

TransportSecurity kısmındaki özellikler iletişim seviyesinde güvenlik modeli için gerektiğinden şu 

aşamada varsayılan halleri ile bırakılabilirler. Bu işlemlerin ardından bağlayıcı konfigurasyon bilgileri 

için ServiceBindingConfiguration adı belirtilerek gereken değişiklikler kaydedilebilir. 

 

Artık tek yapılması gereken servisten sunulan ilgili endPoint için BindingConfiguration özelliğine 

hazırlanan ServiceBindingConfiguration değerini vermektir. Böylece endPoint içerisinde kullanılan 
binding tipinin belirttiği güvenlik ayarları aktif olarak set edilmiş olunur. 

 

Bu işlemlerin ardından servis tarafı için konfigurasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi 

yenilenecektir. Dikkat edilecek olursa görsel tarafta yapılan tüm eklentiler buraya element ve 

nitelikler olarak geçirilmiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta, endPoint elementi içerisindeki 

bindingConfiguration elementinin değerinin, netTcpBinding alt elementindeki name özelliğinin 
değeri oluşudur. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="ServiceBindingConfiguration"> 

                    <security mode="Message"> 

                        <message algorithmSuite="TripleDesSha256" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

            <service name="AritmetikLib.Aritmetik"> 

                <endpoint 

address="net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisi" bindingConfiguration="ServiceBindingCo

nfiguration" binding="netTcpBinding" name="AritmetikServerEndPoint" 

contract="AritmetikLib.IAritmetik" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Sırada istemci tarafı için yapılması gereken ayarlar var. Yine istemci tarafındaki konfigurasyon 

dosyasında, aynen servis tarafındaki konfigurasyon dosyasındakine benzer güvenlik ayarlamaların 

yapılması gerekmektedir. İlk olarak bir bindingConfiguration elementi oluşturulmalıdır. Bu 

elementin security ile ilişkili özelliklerinde mesaj seviyesi için AlgorithmSuitedeğeri servis 

tarafındaki ile aynı olacak şekilde TripleDesSha256 olarak belirlenmelidir. Diğer taraftan aynı 

sunucu tarafında yapıldığı gibi güvenlik modu mesaj seviyesine çekilmelidir. Bu değer, 

konfigurasyon dosyasında security elementi içerisinde yer alan mode niteliği ile set edilmektedir ve 

Message olarak ayarlanmıştır. Bundan sonra oluşturulan bindingConfiguration elementi istemci 

tarafındaki endPoint ile bindingConfiguration niteliği yardımıyla ilişkilendirilmelidir. Bunun sonucu 
olarak istemci uygulama için konfigurasyon dosyasının son hali aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel>  

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="ClientBindingConfiguration"> 

                    <security mode="Message"> 

                        <message algorithmSuite="TripleDesSha256" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisi" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="ClientBindingConfiguration" contract="Arit

metikServisi" name="TemelMatClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 
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Artık istemci ve sunucu tarafı için mesaj seviyesinde güvenlik ayarları hazırdır. Ancak bunu test 

ederek analiz etmek gerekmektedir. Microsft Windows SDK tam bu amaç için tasarlanmış ve 

Windows Communication Foundation uygulamalarında istemci ile sunucu arasındaki mesaj trafiğini 
izlememizi sağlayan Service Trace Viewer isimli bir araç ile birlikte gelmektedir. 

Ancak söz konusu aracın geliştirilen WCF uygulamasını izleyebilmesi içinde servis 

tarafında Diagnostics ayarlarının tesis edilmesi gerekir. Bu ayarlarıda yine Microsoft Service 

Configuration Editor yardımıyla kolayca gerçekleştirebiliriz. Burada söz konusu ayarlar üzerinde şu 

an için çok fazla durmayacağız. Öncelikli olarak amacımız servis ve istemciler arasındaki 

mesajlaşmayı izlemektir. İzleme(Trace) işlemi için yapılan ayarlardan sonra servis tarafındaki 

konfigurasyon dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi sharedListeners elementi içerisinde yer alan initializeData niteliğinin değeridir. Burada 

uygulamanın yazıldığı klasör altında svclog(Service Log)uzantılı bir fiziki dosya bildirimi 

yapılmıştır. Bu bildirim Service Trace Viewer uygulaması tarafından ele alınacak dosyayı işaret 

etmektedir ve log bilgilerinin tamamı burada tutulmaktadır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.diagnostics> 

        <sources> 

            <source name="System.ServiceModel.MessageLogging" 

switchValue="Verbose,ActivityTracing"> 

                <listeners> 

                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                    <add name="MessageListener"> 

                        <filter type="" /> 

                    </add> 

                </listeners> 

            </source> 

        </sources> 

        <sharedListeners> 

            <add initializeData="E:\Vs2005Projects\WCF 

Samples\MesajSeviyesiGuvenlikTcp\Server\app_tracelog.svclog" type="System.Diagnostic

s.XmlWriterTraceListener, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" name="MessageListener" traceOutputOptions="None"> 

                <filter type="" /> 

            </add> 

        </sharedListeners> 

    </system.diagnostics> 

    <system.serviceModel> 

        <diagnostics> 

            <messageLogging logEntireMessage="true" logMessagesAtServiceLevel="true" 

logMessagesAtTransportLevel="true" /> 

        </diagnostics> 

        <bindings> 

            <netTcpBinding> 

                <binding name="ServiceBindingConfiguration"> 

                    <security mode="Message"> 

                        <message algorithmSuite="TripleDesSha256" /> 

                    </security> 

                </binding> 

            </netTcpBinding> 

        </bindings> 

        <services> 

file:///E:/Vs2005Projects/WCF%20Samples/MesajSeviyesiGuvenlikTcp/Server/app_tracelog.svclog
file:///E:/Vs2005Projects/WCF%20Samples/MesajSeviyesiGuvenlikTcp/Server/app_tracelog.svclog
file:///E:/Vs2005Projects/WCF%20Samples/MesajSeviyesiGuvenlikTcp/Server/app_tracelog.svclog
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            <service name="AritmetikLib.Aritmetik"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:9002/AritmetikServisi" 

binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="ServiceBindingConfiguration" 

name="AritmetikServerEndPoint" contract="AritmetikLib.IAritmetik" /> 

            </service> 

       </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Bu noktadan sonra istemci ve sunucu uygulamalar test edilebilirler. Çalışma zamanında istemci ve 

sunucu aktif iken Service Trace Viewer programı çalıştırılıp söz konusu svclog dosyası açılırsa ilk 
başta aşağıdakine benzer bir ekran ile karşılaşılacaktır. 

 

Bu ekranda özellikle dikkat edilmesi gereken kısımlar sol taraftaki Message sekmesinde yer alan 

son dört mesajdır. Bu mesajlar aslında istemciden sunucuya gelen talepleri ve sunucudan istemciye 

dönen cevapları içeren mesajlardır. İstemci uygulamanın kodları hatırlanacak olursa burada Toplam 

isimli metoda bir çağır yapılmaktadır. Topla metodu servis tarafında çalıştırılıp sonucu istemci 

tarafına gelmektedir. Dolayısıyla istemci Topla metoduna çağrı yaptığında aktarılan parametre ve 

diğer bilgiler servise gönderilecek, serviste ilgili fonksiyon çalıştırılacak ve sonucu istemci tarafına 
geri bildirilecektir. 
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Bu mesajlardan ilki istemciden sunucya gelen bilginin şifreli olarak nasıl geldiğini göstermektedir. 

Şifrelenmiş veriyi görmek için sağ alt tarafta yer alan Formatter, XML yada Message kısımları 

kullanılabilir. Formatter kısmına baktığımızda Envelope 

Information bölümündeki e:ChiperData kısmında, istemciden sunucuya gelen 

parametrelerinTripleDesSha256 algoritmasına göre şifrelenmiş halinin yer aldığı görülebilir. 

 

Eğer takip eden mesaj için aynı kısma tekrar bakarsak verinin servis tarafından çözümlenmiş olan 

hali görülmektedir. Dikkat edilecek olursa söz konusu değerler, istemcideki Toplam metodunun 
aldığı parametre içerikleridir. 

 

Bir sonraki mesaj servisin bu metod çağırısına karşılık vereceği cevap hakkında bilgiler 

içermektedir. Yine Parameters kısmına bakılacak olursa aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
8 değerinin yer aldığını farkedilir. 

 

Ancak son mesaj istemciye gönderilecek verinin şifrelenmiş halini işaret etmektedir. Bir başka 

deyişle, 8 değeri aslında servisten istemciye gönderilmeden önce TripleDesSha256 modeline göre 
şifrelenecek ondan sonra iletilecektir. 

 

Eğer aynı örnek güvenlik ayarları yapılmadan test edilirse ve yine Service Trace 

Viewer yardımıyla istemci ile sunucu arasındaki mesajlaşmalar izlenirse verilerin herhangibir 
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şekilde şifrelenmediği görülebilir. Bu amaçla istemci ve sunucu tarafındaki konfigurasyon 

dosyalarında security elementlerinin içerisinde yer alan Mode niteliklerinin değerini None olarak 
belirlemek yeterlidir. 

Bu makalemizde özellikle mesaj seviyesinde güvenliği nasıl sağlayabileceğimizi incelemeye çalıştık. 

İlerleyen makalelerimizde windows tabanlı ve iletişim seviyesinde güvenlik işlemlerini nasıl 

yapabileceğimizi incelemeye devam edeceğiz. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir 

sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Hata Yönetimi (Fault Management) ( 

09.05.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hata yönetimi her programlama dili ve geliştirme ortamı içerisinde yer alan önemli konulardan 

birisidir. Özellikle kullanıcıların yapmış olduğu işlemler sonucunda oluşan veya sistem üzerinde 

beklenmeyen durumlardan doğan hataların önüne geçmek amacıyla çeşitli mekanizmalara 

başvurulmaktadır. Bunlardan birisi ve aynı zamanda etkili olanıda istisna yönetimidir (Exception 

Handling). Microsoft .Net ortamında istisna yönetimi CLR (Common Language Runtime - Ortak Dil 

ÇalışmaZamanı) tarafından gerçekleştirilen bir unsurdur. Ne varki, basit bir windows veya web 

uygulamasında etkili bir şekilde ele alınabilen istisnalar, dağıtık mimari uygulamaları (Distributed 

Applications) göz önüne alındığında daha farklı yaklaşılmak durumundadır. Bu durumu daha iyi 

anlayabilmek için, dağıtık mimari uygulamalarının taraflarını göz önüne almakta yarar vardır. Biz 

her ne kadar sunucu tarafında .Net ortamını kullanıyor olsakta, istemci açısından durum aynen 

geçerli değildir. Örneğin dağıtık mimari uyarlamalarından birisi olan Xml Web Servisleri 

düşünüldüğünde istemcinin farklı platformda yer alan bir uygulama olması muhtemeldir. Öyleyse 

düşünülmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi, istemcilerin farklı bir platformda 

olabileceğidir. Bu CLR tarafınan ele alınabilecek bir istisnanın istemci tarafında ele alınamaması için 

yeter bir sebeptir. Çünkü istemci tarafında bir CLR ortamı bulunmayabilir. İkinci önemli nokta ise 

sunucu üzerinde bir istisna oluşursa bunun istemci tarafına nasıl bildirileceğidir. Bir başka deyişle 

sunucu tarafında yakalanan hatanın, farklı bir makinedeki farklı bir bellek bölgesinde çalışan bir 

uygulamanın yakalayabileceği şekilde gönderilebilmesi gerekmektedir. Bu iki noktanın oluşturduğu 

sorunu çözmenin tek yolu herkesin kabul ettiği ortak bir standarda göre istisna bilgisi 

yayınlamaktır. İşte bu noktada devreye SOAP (Simple Object Access Protocol) girer. Bu 

protokol örnek olarak web servislerinde oluşacak istisnaları istemci tarafına Soap Fault mesajları 
olarak gönderir ki bu mesaj çeşidi tüm platformlar tarafında kabul edilmiştir. 

 

Soap Fault hakkında daha fazla bilgi için http://www.w3.org/TR/soap12-

part1/#soapfault adresinden faydalanabilirsiniz. 

SoapFault, sunucu tarafından fırlatılabilecek istisnaların nasıl bir formata sahip olması gerektiğine 

dair kuralları içerir. Örneğin tüm SoapFault mesajlarında Code (Hata kodu 

bilgisi), Reason(Hatanın sebebi) gibi hataya ait detaylı bilgi alınmasını sağlayan özellikler yer 

almaktadır. .Net Framework, J2EE gibi örnek plaftormlar bu kurallara uygun olacak şekilde 

tasarlanmış sınıflar sunarlar. Böylece, yazacağımız servisleri kullanacak istemcilerin tamamı için ele 

alınabilecek istisna mesajları oluşturma şansına sahip oluruz. Peki Windows Communication 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/MesajSeviyesiGuvenlikTcp.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/#soapfault
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/#soapfault
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Foundation için durum nasıldır? WCF içerisindede istemcilerin ele alabileceği şekilde hata mesajları 

tanımlayabilmek için FaultException isimli sınıf geliştirilmiştir. Aslında bir WCF servisi içerisinde 

istemci uygulamalara fırlatılabilecek istisna mesajları, karşı tarafa geçtiklerinde her zaman 

bir FaultException örneği olarak ele alınırlar. Ancak önemli olan bir nokta vardır ki buda, servis 

üzerinde oluşan istisnanın mutlaka karşı tarafa (istemci uygulamaya) fırlatılması(throw) 
gerektiğidir. 

Çoğu zaman servis tarafında meydana gelen istisnalar için, istemciye daha fazla bilgi taşıyabilecek 

şekilde kendi istisna nesnelerimizi organize etmek isteyebiliriz. .Net tarafından yaklaştığımızda 

bunun yolu ApplicationException sınıfından bir tip türetmektir. Lakin WCF için durum biraz daha 

farklıdır. Nitekim oluşturulan istisna nesne örneğinin Soap Fault standartlarına uygun olacak şekilde 

istemci tarafına bir mesaj olarak gönderilebilmesi ve orada referansının ele alınabilmesi (handle) 

gerekmektedir. WCF mimarisini tanımaya çalıştığımız ilk makalemizde dört çeşit sözleşme 

(contract) olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan biriside hata sözleşmesidir(Fault Contract). 

Hata sözleşmeleri basit olarak, servis tarafında üretilen kullanıcı tanımlı hataların istemciye nasıl 

taşınması gerektiğini bildiren bir sözleşme çeşidir. Geliştirici olarak kendi hata bildirimlerimizi 

yapmak için öncelikli olarak hataya ait bilgileri taşıyacak bir veri sözleşmesininde (data contract) 

tanımlanması gerekmektedir. Makalemizin ilerleyen kısımlarında bu işlemlerin nasıl yapılacağını 
adım adım inceleyeceğiz. 

WCF için, hata yönetimi ile ilişkili olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada, servisin açılması 

ve kapanması arasında meydana gelebilecek bazı beklenmedik tepkilere karşı nasıl tedbir alınması 

gerektiğidir. Her servis çalışmadan önce nesne olarak örneklenmektedir. Bunun programatik 

olarak ServiceHost sınıfına ait bir nesne örneğinin oluşturulması olarak düşünebiliriz. Sonrasında 

servis açılır ve istemcilerden gelecek olan talepler karşılanmaya başlar. Ne varki servis açılırken, 

açıldığında ve çalışırken servis tarafında bazı beklenmedik hatalar oluşabilir. Bu gibi durumlarda 

servise ait Faulted olayı tetiklenmektedir. Dolayısıyla bu olay içerisinde gereken hazırlıklar 

yapılarak servisin tekrar ayağa kaldırılması denenebilir. Burada servisin yaşam döngüsününde 

bilinmesinde fayda vardır. Bu konuyuda makalemizin sonunda ele almaya çalışacağız. Şimdi vakit 

kaybetmeden örnek bir senaryo üzerinden gidelim. Basit olarak Tcp bağlayıcısını kullanan Console 

tabanlı sunucu ve istemci uygulamaların yer aldığı bir WCF senaryosu geliştireceğiz. Öncelikli olarak 

servis sözleşmesi ve uyarlamayı yapan tipi içeriside barındıran RemoteLib isimli WCF Servis 
kütüphanemizi (WCF Service Library) aşağıdaki gibi tasarlayalım. 

 

INorthwind arayüzümüz tahmin edeceğiniz gibi servis sözleşmemizi(Service Contract) ifade 
etmektedir. 

using System; 
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using System.Data; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace RemoteLib 

{ 

    [ServiceContract(Name="NorthManagerService", 

Namespace="http://www.bsenyurt.com/NorthService")] 

    public interface INorthwind 

    { 

        [OperationContract(Name="GetCustomers")] 

        DataSet GetCustomers();  

    } 

} 

Servis sözleşmemizi uygulayan NorthManager isimli sınıfımızın içeriği ise şu an için aşağıdaki 
gibidir. 

using System; 

using System.Data; 

using System.ServiceModel; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace RemoteLib 

{ 

    public class NorthManager:INorthwind 

    { 

        #region INorthwind Members 

 

        public DataSet GetCustomers() 

        { 

            DataSet ds = null; 

            SqlConnection conn=null; 

            try 

            { 

                conn= new SqlConnection("data source=.;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select 

CustomerID,CompanyName,ContactName,ContactTitle From Customers", conn); 

                ds = new DataSet("CustomersSet"); 

                da.Fill(ds); 

            } 

            catch (SqlException excp) 

            { 

                Console.WriteLine(excp.Message); 

            } 

            finally 

            { 

                conn.Close(); 

            } 

            return ds; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 
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NorthManager sınıfımız içerisinde yer alan GetCustomers isimli metodumuz basit olarak Northwind 

veritabanında yer alan Customers isimli tablodan veri çekip sonuç kümesini bir DataSet olarak 

geriye döndürmektedir. Ancak SqlConnection nesne örneği oluşturulurken veritabanı adı olarak 

Northwind yerine AdventureWorks adı verilmiştir. Bu, çalışma zamanında çok doğal olarak bir 

istisnaya neden olacaktır. İstisna servis tarafı açısından düşünüldüğünde GetCustomers metodu 

içerisindeki catch bloğu tarafından yakalanacaktır. Peki ya sonrasında ne olacaktır? Gerçekten 

istemci uygulama burada SqlException istisna nesne örneğini yakalayabilecek midir? Bu sorulara 

net bir cevap verebilmek için önce sunucu uygulamamızı, ardından istemci uygulamamızı 

geliştirerek incelemelerimize devam edelim. Servis uygulamamız bir konsol programı olarak 

tasarlanabilir. WCF için gerekli ayarları konfigurasyon dosyasında tutacağız. Konfigurasyon 
dosyamızın içeriği şu an için aşağıdaki gibi yazılabilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="RemoteLib.NorthManager"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:65002/NorthService" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="" name="NorthServiceEndPoint" contract="RemoteLib.INorthwind" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

NetTcpBinding bağlayıcı tipini kullandığımız için TCP protokolü üzerinden binary formatlama 

gerçekleşek şekilde iletişim kurabiliriz. Servisimize istemcilerin ulaşabilmesi içinde 

net.tcp://localhost:65002/NorthService adresi kullanılmaktadır. Elbette siz örneği denerken 

istediğiniz port numarasını ele alabilirsiniz. Servis sözleşmemizde contract niteliği içerisinde 
bildirilmiştir. Sunucu uygulamaya ait program kodlarımız ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(RemoteLib.NorthManager)); 

            host.Open();  

            Console.WriteLine("Sunucu  dinlemede..."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Servis uygulaması önce ServiceHost tipinden bir nesne örneği oluşturmakta ve sonrasında servisi 

kullanıma açmaktadır. Kullanıcı uygulamayı tuşa basarak kapattıktan sonra açılan servis içinde 

kapatma emri Close metodu ile verilmektedir. Gelelim istemci tarafına. HTTP üzerinden metadata 

yayınlaması yapmadığımız için bir önceki WCF makalesinde yaptığımız gibi svcutil.exe aracını 

RemoteLib.dll assembly' ı üzerinde kullanmamız ve istemci için gerekli proxy sınıfı ile konfigurasyon 

dosyasını üretmemiz gerekmektedir. Bu amaçla komut satırından svcutil aracını aşağıdaki gibi 
kullanalım. 
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Önce; 

svcutil RemoteLib.dll 

Sonrasında ise; 

svcutil /namespace:*,RemoteLib.NorthManager www.bsenyurt.com.NorthService.wsdl *.xsd 

Tahmin edeceğiniz gibi komut satırından yaptığımız bu işlemlerin sonrasında istemci için gereken 

proxy sınıfı ve config dosyaları başarılı bir şekilde oluşturulacaktır. İstemci uygulamamızın 

konfigurasyon dosyasını isterseniz daha basit olması açısından aşağıdaki gibi oluşturabilirsiniz. 

Nitekim svcutil ile oluşturulan standart output.configdosyası oldukça fazla element bilgisi 
içermektedir. Tek dikkat edilmesi gereken nokta contract niteliğine doğru tip bilgisini girmektir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <client> 

            <endpoint address="net.tcp://localhost:65002/NorthService" binding="netTcpBi

nding" bindingConfiguration="" contract="RemoteLib.NorthManager.NorthManagerService"

name="NorthClientEndPoint" /> 

        </client> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Bundan sonra istemci uygulamamızın kod satırlarınıda aşağıdaki gibi geliştirelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.ServiceModel; 

using RemoteLib.NorthManager; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                NorthManagerServiceClient srvClient = new 

NorthManagerServiceClient("NorthClientEndPoint"); 

                DataSet customers = srvClient.GetCustomers(); 

                if(customers.Tables.Count!=0) 

                    Console.WriteLine(customers.Tables[0].Rows.Count.ToString()); 

            } 

            catch (FaultException excp) 

            { 

                Console.WriteLine(excp.Code.Name+ "\n" + excp.Reason.ToString()); 

            } 

        } 

    } 

} 
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İstemci tarafındaki kod parçamızıda dikkat ederseniz try...catch blokları arasına aldık. Artık 

testimize başlayabiliriz. 

 

İstemcinin gereken taleplerde bulunabilmesi için sunucu uygulamanın çalışıyor ve açık 

olması gerekecektir. Visual Studio içerisinde debug işlemleri yapmak 

isteyebileceğimizden Solution özelliklerinden Multiple Startup Projects seçeneğini 

aşağıdaki gibi set ederek F5 (Start) veya Ctrl+F5 (Start without debuging) sonrasında 

önce sunucunun sonrasında ise istemcinin sırayla çalıştırılmalarını sağlayabiliriz. 

 

Sonuç olarak aşağıdaki ekran çıktılarını alırız. 

 

Dikkat ederseniz, sunucu tarafındaki catch bloğuna girilmiş ve oluşan istisnaya uygun bir biçimde 

ekrana mesaj çıktısı verilmiştir. Ne varki bu istisna mesajını istemci tarafına gönderebilmiş değiliz. 

Bunun için baştada belirttiğimiz gibi servis uygulamasında bilinçli bir şekilde FaultException nesne 

örneğinin oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla NorthManager sınıfımızın GetCustomers 
metodundaki catch bloğunu aşağıdaki gibi düzenleyelim. 

catch (SqlException excp) 

{ 

    Console.WriteLine(excp.Message); 

    throw new FaultException(excp.Message, new FaultCode("Veritabani istisnası")); 

FaultException sınıfının farklı şekilde yüklenmiş yapıcı metodlar(constructors) vardır. Burada 

kullanılan versiyonda ilk parametre olarak hatanın sebebi (Reason) ikinci parametre olarakta hata 

kodu (FaultCode) verilmektedir. Oluşan istisna sonrasında üretilecek ve istemciye gidecek 

olan SoapFault mesajı içerisinde, yapıcı metod içerisinde kullandığımız parametre bilgileri yer 
alacaktır. Buna göre uygulamalarımızı tekrar çalıştırırsak aşağıdaki ekran görüntülerini elde ederiz. 
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Gördüğünüz gibi artık istemci tarafında, sunucudan fırlatılan FaultException nesnesinin içeriğini 

yakalayabilmekteyiz. Servis tarafında yer alan NorthManager sınıfına ait GetCustomers metodunda 

istisna oluştuğunda, istemci uygulamalara FaultException tipinden bir nesne örneği fırlatmaktansa, 

normal bir Excpetion nesnesi fırlatılmasıda denenebilir (yada başka tipte bir istisna nesne 

örneği). Bu durumda istemci uygulama çok farklı bir mesaj alacaktır. Durumu analiz etmek için 
GetCustomers metodu içerisinde aşağıdaki değişiklikleri yapalım. 

throw new Exception("Veritabanı adı yanlış"); 

Testi tekrar yaptığımızda istemci uygulamamız için aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Dikkat ederseniz istemci tarafına son derece enteresan bir çıktı gelmiştir. Asıl hata mesajının 

içeriğini alabilmek için servis tarafındaki konfigurasyon bilgilerinde biraz değişiklik yapmak 

gerekecektir. Öncelikle olarak bir servis davranışı (service behavior) tanımlanmalıdır. Servis 

davranışının (Service Behavior) serviceDebug özelliğininincludeExceptionDetailInFaults isimli 

niteliğinede true değeri atanmalı ve son olarak bu davranış servise bildirilmelidir. Söz konusu 

değişiklikleri servis uygulamasının App.config isimli konfigurasyon dosyasına aşağıdaki gibi 

ekleyebiliriz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="NorthServiceBehavior"> 

                    <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service behaviorConfiguration="NorthServiceBehavior" name="RemoteLib.NorthMa

nager"> 

                <endpoint address="net.tcp://localhost:65002/NorthService" binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="" name="NorthServiceEndPoint" contract="RemoteLib.INorthwind" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 
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</configuration> 

Böylece servis tarafında ürettiğimiz FaultException dışındaki bir istisnanın istemci tarafına taşınması 

mümkün olabilir ki istemci uygulamayı tekrar test ettiğimizde aşağıdaki ekran görüntüsünü elde 
edebiliriz. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha vardır. Servis uygulaması tarafında her 

nekadar bir Exception sınıfına ait nesne örneği fırlatsakta, istemci tarafında bu 

yineFaultException sınıfına ait bir örnek olarak ele alınacaktır. Bunu görebilmek için istemci 

uygulamada FaultException yerine Exception nesnesi yakalanmaya çalışabilir. Uygulamayı debug 

ettiğimizde aynen aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi istisna tipinin aslında FaultException 
olduğu görülecektir. 

 

Gelelim daha güçlü hata istisna nesnelerinin nasıl oluşturabileceğimize(Strongly Typed Faults). 

Yazımızın başındada belirttiğimiz gibi, öncelikle istemci tarafına gönderilecek olan mesajın bir veri 

sözleşme olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki gibi bir sınıfı RemoteLib 
içerisinde tanımlayabiliriz. 
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TabloAdiFault isimli sınıfımız tipik olarak bir veri sözleşmesi (data contract) tanımlamaktadır. 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace RemoteLib 

{ 

    [DataContract] 

    public class TabloAdiFault 

    { 

        private string _faultCode; 

        private string _Message; 

        private string _Reason; 

 

        [DataMember] 

        public string FaultCode 

        { 

            get { return _faultCode; } 

            set { _faultCode = value; } 

        } 

        [DataMember] 

        public string Message 

        { 

            get { return _Message; } 

            set { _Message = value; } 

        } 

        [DataMember] 

        public string Reason 

        { 

            get { return _Reason; } 

            set { _Reason = value; } 

        } 

        public TabloAdiFault(string faultCode,string message,string reason) 

        { 

            Reason = reason; 

            Message = message; 

            FaultCode = faultCode; 

        } 

    } 
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} 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside DataContract ve DataMember niteliklerinin 

kullanılabilmesi için System.Runtime.Serialization.dll assembly' ının projeye dahil edilmiş olması 

gerekmektedir. (Biz uygulamamızı WCF Service Library şablonundan tasarladığımız için bu 

assembly' lar otomatik olarak referans edilmiş olacaktır.) Artık tanımlamış olduğumuz bu sınıfın, 

istemcilere FaultException olarak gönderilmesi için gereken hazırlıkları yapabiliriz. Öncelikli olarak 

bu verinin hangi metodlardan döndürülecekseFaultContract niteliği yardımıyla bildirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle servis sözleşmemizde gerekli tanımlamayı aşağıdaki gibi yapmamız 
yeterli olacaktır. 

[ServiceContract(Name="NorthManagerService",Namespace="http://www.bsenyurt.com/NorthSer

vice")] 

public interface INorthwind 

{ 

    [FaultContract(typeof(TabloAdiFault))] 

    [OperationContract(Name="GetCustomers")] 

    DataSet GetCustomers();  

} 

FaultContract niteliği parametre olarak metoddan döndürülebilecek tipe ait bir bilgi içermektedir. 

Bu bilginin istemci tarafına serileştirilerek(Serializable) gitmesi gerektiği için, zaten veri sözleşmesi 

olarak tanımlanmıştır. Elbette istisnaları fırlatırkende yapmamız gereken bazı işlemler olacaktır. Bu 
amaçla GetCustomers metodumuzun içeriğini aşağıdaki gibi değiştirelim. 

public DataSet GetCustomers() 

{ 

    DataSet ds = null; 

    SqlConnection conn=null; 

    try 

    { 

        conn= new SqlConnection("data source=.;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select 

CustomerID,CompanyName,ContactName,ContactTitle From Customers", conn); 

        ds = new DataSet("CustomersSet"); 

        da.Fill(ds); 

    } 

    catch (SqlException excp) 

    { 

        Console.WriteLine(excp.Message); 

        TabloAdiFault tblFault = new TabloAdiFault("TabloAdi", excp.Message, "Tablo adı 

yanlış"); 

        throw new FaultException<TabloAdiFault>(tblFault); 

    } 

    finally 

    { 

        conn.Close(); 

    } 

    return ds; 

} 

Öncelikle TabloAdiFault sınıfımızı örnekliyoruz. Bu bir exception sınıfı olmadığından istemci tarafına 

fırlatılabilmesi için FaultException sınıfının ilgili yapıcı metoduna parametre olarak verilmesi 

gerekmektedir. Bu işlem için Framework içerisinde FaultException sınıfının generic bir versiyonu 



www.bsenyurt.com Page 1128 
 

kullanılmaktadır. Artık istemci tarafını aşağıdaki gibi kodlayabiliriz. Ancak bu işlemlerin ardından 

istemciler için gerekli proxy sınıflarını yeniden oluşturmamız gerekecektir. 

Dolayısıyla svcutil aracını tekrardan ele almalıyız. Svcutil aracını kullandığımız takdirde oluşan 
proxy sınıfı içerisinede TabloAdiFault sınıfının getirildiğini görebiliriz. 

 

Çok doğal olarak sadece public üyeler ve bunlara ilişkin alanlar bu sınıf içerisine dahil edilmiştir. 

Ama aynı zamanda ExtensionDataObject tipinden değerler ile çalışan bir özellikte ilave edilmiştir 

ki bu özellik IExtensibleDataObject arayüzünden uygulanmaktadır. Artık istemci tarafındaki catch 
bloğumuzu aşağıdaki gibi kodlayabiliriz. 

catch (FaultException<TabloAdiFault> excp) 

{ 

    Console.WriteLine("Hata Kodu : "+excp.Detail.FaultCode.ToString() + "\nHata Mesajı : " 

+ excp.Detail.Message + "\nSebep : " + excp.Detail.Reason); 

} 

Detail özelliği aslında generic tipimize ait referansı bir başka deyişle TabloAdiFault nesne örneğini 

ele almaktadır. 

 

Dolayısıyla Detail üzerinden, TabloAdiFault sınıfı içerisinde tanımlanmış özelliklere erişebiliriz. 

Öyleki çalışma zamanında bu özelliklerin değerleri servis uygulaması tarafında üretilip istemci 

tarafına taşınacaktır. O halde uygulamayı deneyip çalışmanın sonuçlarını görebiliriz. Aşağıdaki 
ekran görüntüsünde bu sonuçlar yer almaktadır. 
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WCF uygulamalarında hata yönetimi adına sunucu tarafındada yapılması gerekenler olabilir. 

Özellikle servisin açılması, açıldıktan sonra kapatılana kadar geçen süre içerisinde bazı 

beklenmeyen sistem hataları meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda istenirse ServiceHost sınıfına 

ait Faulted olay metodu kullanılabilir ve hataların ele alınması sağlanabilir. Faulted olayını daha iyi 

kavrayabilmek için aslında bir servisin yaşam çemberini (life cycle) incelemekte ve hangi 

durumlarda Faulted olayının tetikleneceğini bilmekte fayda vardır. Temel olarak bir servis 

uygulamasının oluşturulması (Create), açılması (Open), iptal edilmesi (Abort) veya durdurulması 

(Stop) gibi durumlar söz konusudur. Bu durumlar arasında geçişler yapılabilmesi içinde bazı 

metodların çağırılması gerekmektedir. Söz gelimi servis nesnesi oluşturulduktan sonra açmak 

için Open metodu çağırılır. Bu gibi metod çağrıları sonrasında servisin durumu (state) sürekli 

değişecektir. İşte bu geçişler (transitions) sırasında oluşabilecek bazı beklenmedik hatalara 

karşılık Faulted olayı ele alınabilir. 

 

ServiceHost sınıfının bir servisin durumunu öğrenebilmek 

amacıyla CommunicationState isimli enum sabitinden değerler döndüren State isimli 

sadece okunabilir (read-only) bir özelliği vardır. Bu enum sabitinin alabileceği 

değerler Created, Opening, Opened, Faulted, Closing, Closed dır. 

Aşağıdaki çizelgede bir servisin alabileceği durumlar, bu durumlar arasında geçiş yapılması için 

gereken metodlar ve Faulted olayının devreye girebileceği zamanlar ifade edilmeye çalışılmaktadır. 
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Şekildende göreceğiniz gibi, Faulted olayının tetiklenmesi sonrasında ele alınabilecek senaryolardan 

birisi servisin o ana kadar olan tüm işlemlerini iptal etmek (Abort) ve servisi tekrardan oluşturup 

açmayı denemek olacaktır. Abort metodu çağırıldığında eğer askıda bekleyen talepler varsa bunlara 

cevap verilmesi beklenmez. Oysaki Close metodu çağrıldığında askıda bekleyen talepler(request) 

var ise bunlar cevaplanır ama emir verildikten sonra istemciden yeni talepler alınmaz. Yukarıdaki 
senaryoyu uygulamak istediğimizde servis tarafındaki kodlarımızı aşağıda olduğu gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace ServerApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static ServiceHost host; 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            host = new ServiceHost(typeof(RemoteLib.NorthManager)); 

            host.Faulted += delegate(object sender, EventArgs e) 

            { 

                host.Abort(); 

                host = new ServiceHost(typeof(RemoteLib.NorthManager)); 

                host.Open(); 

            }; 

            host.Open();  
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            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

            Console.ReadLine(); 

            host.Close(); 

        } 

    } 

} 

Dikkat ederseniz Faulted olay metodu içerisinde önce servis Abort metodu ile iptal edilmekte, 

sonrasında servis nesne örneği oluşturulmakta ve servis tekrar açılmaya çalışılmaktadır. Bu olay 
metodu içerisinde loglama işlemleride yapılarak hataların daha kolay izlenmesi sağlanabilir. 

Bu makalemizde WCF uygulamalarında hata yönetimini farklı şekillerde ele almaya çalıştık. 

Özellikle hata yönetiminin basit bir istisna yönetiminden çok daha farklı olmamakla birlikte farklı 

platformların söz konusu olduğu dağıtık bir ortamda daha titiz bir biçimde ele alınması gerektiğini 

öğrendik. Bunların dışında istemci tarafında oluşacak hataların sunucuya gönderilmesi istenebilir. 

Ancak istemcilerinin Java gibi farklı platformlar olabileceği göz önüne alınırsa istemcinin sunucuya 

göndereceği mesajların Soap Fault' a uygun olması gerekecektir. Bu konuyu inceleyip ilerleyen 

makalelerimizde ele almaya çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerleyen 

makalelerimizde WCF mimarisinin detaylarını incelemeye devam ediyor olacağız. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF-Windows ve Windows Service Hosting ( 

04.05.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation ile ilişikili önceki makalelerimizde mimarinin temellerinden ve 

bir WCF sevisinin Internet Information Services (IIS) üzerinden nasıl yayımlanabileceğini 

incelemiştik. Bu makalemizde ise Host uygulama olarak windows uygulamalarını ve windows 

servislerini ele almaya çalışacağız. Geliştireceğimiz uygulamalarda öncekilerden farklı olarak 

konfigurasyon dosyalarını kullanmayıp, programatik kod parçalarından yararlanacağız. Ayrıca, HTTP 
yerine TCP protokolü üzerinden haberleşmeyi kullanıyor olacağız. 

Bildiğiniz gibi WCF mimarisinde sözleşmeleri(Contracts) sunan uygulamalar, sadece IIS üzerinden 

yayınlanmak zorunda değildir. Bu şablon dışında windows uygulamalarını 

(HattaWPF uygulamalarını) ve windows servislerinide kullanabiliriz. Özellikle windows servisleri 

(Windows Service), bulundukları makine üzerinde otomatik olarak başlatılabildiklerinden, 

yönetilebilirlikleri daha kolaydır ve özellikle windows tabanlı intranet sistemlerinde tercih edilirler. 

Özellikle .Net Remoting üzerine yazılan sistemlerde windows servisleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

WCF servislerinin ABC' sinden (AddressBindingContract) hatırlayacağınız üzere bağlayıcılar 

(Binding) bizim için pek çok zorluğun üstesinden gelmektedir. Daha önceki makalelerimizde 

geliştirdiğimiz WCF örnek uygulamalarında sadece BasicHttpBinding tipinden faydalandık. Oysaki 

projenin ihtiyacına ve şartlara göre diğer bağlayıcı tipleride göz önüne alabilir ve kullanabiliriz. Bu 

noktada bağlayıcı tipleri (Binding Types) biraz daha tanımakta fayda olacağı kanısındayım. 

Bağlayıcı tipler temel olarak istemcilerin, bir servis ile iletişime nasıl geçebileceği konusunda bazı 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/FaultControl.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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esasları otomatik olarak belirlemekte rol alan varlıklar olarak tanımlanabilir. Söz gelimi, 

istemcilerden kabul edilebilecek mesajların neler olacağını bağlayıcı tipler yardımıyla belirleyebiliriz. 

İstemciler, servislere erişirken çeşitli iletişim protokollerini kullanacaktır. Örneğin HTTP veya TCP. 

HTTP intranet dışında internet üzerindende kullanılabilecek bir ortam sağlarken, TCP özellikle 

intranet ortamında maksimum performansı sağlayacak nitelikte bir alt yapı sağlamaktadır. Bağlayıcı 

tipler bu protokolün ne olacağının belirlenmesinde etkin rol oynar. Söz 

gelimi BasicHttpBinding tipi HTTP protokolü üzerinden iletişime geçilmesi için gerekli olan alt 
yapıyı sağlamaktadır. 

 

Bazı WCF servis uygulamalarında, birden fazla endPoint tanımlaması sıklıkla uygulanan 

bir tekniktir. Söz gelimi intranet tabanlı sistemler için TCP tabanlı bir bağlayıcı 

tipi(Binding) içerecek bir endPoint ile birlikte, internet üzerinden gelen isteklere yönelik 

olarak , HTTP tabanlı ve XML formatında çözümleme yapabilecek bir bağlayıcı tipi 

kullanacak endPoint tanımlamaları bir arada ele alınıp kullanılabilir. 

Diğer taraftan istemciler ve servis arasında taşınacak olan verinin nasıl formatlanacağınada 

bağlayıcı tipler karar vermektedir. Burada söz konusu olan formatlama, verinin XMLolarak mı 

yoksa binary olarak mı serileştirileceğidir. Yine binary formatta serileştirme, özellikle intranet gibi 

sistemlerde hız ve performans sağlayacaktır.  Özellikle image gibi büyük boyutlu veri yapılarının 

binary formatta transfer edilmesi performans açısından önemli bir kriterdir. Bağlayıcıların etkin 

olarak rol aldıkları diğer noktalar servisin güvenilirliğinin nasıl sağlanacağı (reliability) ve 

servisin transaction içeren bir operasyonda görev alıp almayacağıdır. Bu ve benzeri kriterler göz 

önüne alındığında,System.ServiceModel isim alanı altında yer alan önceden tanımlı bağlayıcı 

tipler hazır çözümler sunmaktadır. Bu elbetteki kendi bağlayıcı tiplerimizi yazamayacağımız 

anlamına gelmemelidir. Dilersek bunuda yapabiliriz. Örneklerimizde TCP prokolünü ve binary 

serileştirmeyi tercih edeceğimizden, bununla ilgili olan bağlayıcı tipi kullanabiliriz. 

Bu kısa bilgilerden sonra dilerseniz örneklerimizi adım adım geliştirmeye başlayalım. İlk olarak 

servis sözleşmemizi (Service Contract) ve bu sözleşmeyi uygulayacak tipimizi yazmamız 

gerekiyor. Amacımız kod tarafında servisi tesis etmek ve kullanmak olduğundan mümkün olduğu 

kadar basit bir sözleşme ve tip tanımlaması yapacağız. Bu amaçla aşağıdaki tipleri içerecek 

AritmetikLib isimli bir sınıf kütüphanesi (class library) geliştirerek işe başlayabiliriz. 

 

Servis Sözleşmemiz; 

using System; 

using System.ServiceModel; 
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namespace AritmetikLib 

{ 

    [ServiceContract(Name="CebirciServisi", 

          Namespace="http://www.bsenyurt.com/CebirciServisi")] 

    public interface IAritmetikContract 

    { 

        [OperationContract] 

        double Toplam(double x, double y); 

    } 

} 

Servis sözleşmemiz herzamanki gibi bir arayüzdür(Interface). Diğer tarafan istemcilere 

sunulabilecek olan operasyonumuz basit olarak bir Toplama işlemi yapmaktadır. Özel 

olarakServiceContract isimli niteliğimizin Name ve Namespace özelliklerine bazı değerler atadık. 

Name ve Namespace özellikleri, sözleşmeye ait WSDL (Web Service Description Language) 

elementi içerisindeki ilgili değerleri belirlemekte kullanılmaktadır ve daha sonradan bu sözleşmenin 

istemciler için gerekli olan proxy sınıfını üretilirken ele alınacaktır. 

Sözleşmeyi uyarlayan tipimiz; 

using System; 

 

namespace AritmetikLib 

{ 

    public class Cebirci:IAritmetikContract 

    { 

        #region IAritmetikContract Members 

        public double Toplam(double x, double y) 

        { 

            return x + y; 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

Cebirci isimli sınıfımız basit olarak servis sözleşmesi olan IAritmetikContract isimli arayüzü 

(interface) implemente etmektedir. Servis sözleşmemizi ve tipimizi tanımladıktan sonra artık 

Windows tabanlı Host uygulamamızı geliştirmeye başalayabiliriz. Söz konusu uygulamamızın ön 

yüzünü aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. 

 

Başlat başlıklı düğmeye basıldığında, windows uygulamamız ServiceHost sınıfına ait bir nesneyi 

örnekleyerek istemcilerden(Clients) gelecek olan talepleri dinlemeye başlayacaktır. Tam tersine 
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Durdur başlıklı düpmeye bastığımızda ServiceHost nesne örneği ile açılan kanallar kapatılacak ve 

Host uygulama artık istemcilere cevap vermeyecektir. Bu işlemler sırasında servisin durumuda 

label kontrolü içerisinde gösterilecektir. Başlamadan önce WCF tiplerini uygulamamız içerisinde ele 

alabilmek ve az önce geliştirdiğimiz servis sözleşmesi ve tipimizi kullanabilmek için 

sırasıyla System.ServiceModel.dll ve AritmetikLib.dll isimli assemblylerımızı uygulamamıza 
referans etmemiz gerekmektedir. 

 

Artık uygulamamızın kodlarını aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.Windows.Forms; 

using AritmetikLib; 

 

namespace HostApp 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        private ServiceHost srvHost; 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            srvHost = new ServiceHost(typeof(Cebirci)); 

            srvHost.AddServiceEndpoint(typeof(IAritmetikContract), new NetTcpBinding(), 

"net.tcp://localhost:4501/CebirciServisi"); 

            srvHost.Open(); 

            lblServisDurumu.Text = srvHost.State.ToString(); 

            btnBaslat.Enabled = false; 

            btnDurdur.Enabled = true; 

        } 

 

        private void btnDurdur_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            srvHost.Close(); 

            lblServisDurumu.Text = srvHost.State.ToString(); 

            btnDurdur.Enabled = false; 

            btnBaslat.Enabled = true; 
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        } 

    } 

} 

btnBaslat düğmesine ait Click olay metodu içerisinde ilk olarak ServiceHost nesnemiz 

örneklenmektedir. Yapıcı metoda(Constructor), Cebirci sınıfın tipi verilmiştir. Bir başka deyişle 

servis sözleşmesini uyarlayan tip bildirilmektedir. Servislerin, istemcilerden gelen 

talepleri endPoint' ler yardımıyla aldığını biliyoruz. Bir endPoint içerisinde adres , bağlayıcı 

tipve sözleşme bilgilerininde yer alması gerekiyor. Bu nedenle, ServiceHost sınıfımıza ait nesne 

örneğimize AddServiceEndPoint metodu yardımıyla bir endPoint eklemekteyiz. Bu metodun ilk 

parametresi servis sözleşmemize ait tipi temsil etmektedir. İkinci parametrede dikkat 

ederseniz NetTcpBinding tipinden bir nesne örneği verilmektedir. Birbaşka deyişle TCP protokolü 

üzerinden, binary formatta çözümleme kullanılarak iletişime geçileceğini bildirmiş oluyoruz. Son 

parametre ise servisimizdeki bu endPoint' e nasıl ulaşılabileceği bilgisini içermektedir. Bu 

parametrede makine adı, iletişim protokolü, port numarası ve nesne takma adı gibi bilgiler yer 
almaktadır. 

Bu adımlardan sonra tek yapılması gereken servisin dinlemeye başlamasını sağlamaktır. Bu amaçla 

ServiceHost tipinden nesne örneğimizin Open metodunu kullanıyoruz. btnDurdur isimli düğmemize 

ait Click olay metodunda ise Close metodu çağırılarak servisin kapatılması sağlanmaktadır. 

İstemciyi yazmadan önce windows uygulamasını başlatarak test edebilirsiniz. Eğer sistemde yüklü 

bir Firewall var ise, 4501 numaralı portun açılmasına karşın bir uyarı mesajı verecektir. Bunu kabul 

ederek devam etmek gerekmektedir. Aksi takdirde portun kullanılması engelleneceğinden, 
istemcilere cevap verilemez ve servis çalışmaz. 

 

Bir Host uygulama herhangibir iletişim portunu kullanarak hizmet vermeye başladığında, 

başka bir Host uygulama aynı makine üzerindeki aynı iletişim portunu kullanamaz. Böyle 

bir durumuda çalışma zamanı istisnası (Runtime Exception) alınacaktır. 

Artık istemci tarafını programlayabiliriz. Bildiğiniz gibi WCF sisteminde yer alan istemcilerimiz, 

servislere ait endPoint' ler ile haberleşirken proxy sınıflarını kullanmaktadırlar. Şuanki 

senaryomuzda servisimizi IIS üzerinden host etmediğimiz için HTTP tabanlı olacak şekilde 

metadata publishing yapamamaktayız. Ancak svcutil.exe aracı ile AritmetikLib isimli dll' imizden 

yararlanarak istemci için gereken proxy sınıfı ve konfigurasyon dosyalarını ürettirebiliriz. Bu amaçla 
ArtimetikLib.dll ' ini herhangibir yerden svcutil aracı ile aşağıdaki gibi ele almalıyız. 

svcUtil AritmetikLib.dll 
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SvcUtil aracını bu şekilde kullandığımızda library içerisinde yer alan servis sözleşmesi ve tiplerden 

yararlanılaraktan bir takım metadata ve şema dosyaları üretilecektir. 

 

Çok basit olarak düşünecek olursak, bu dosyaların istemciler için gereken proxy sınıflarını üretmek 

amacıyla kullanılabileceğini düşünebiliriz. Sonuç itibariyle IIS üzerinden yapılan Host işlemlerindede 

bir WSDL dökümanı gerekmektedir ki burada bu 

işi www.bsenyurt.com.CebirciServisi.wsdl isimli dosya üstlenmektedir. Bu işlemin ardından 

yine svcutil aracını aşağıdaki gibi kullanarak istemciler için gerekli proxy sınıfı ve konfigurasyon 

dosyasını üretebiliriz. (Buradaki dosya isimlerinin tesadüf olmadığını söyleyelim. 

Hatırlarsanız ServiceContract niteliğimizin Namespace özelliğine 

http://www.bsenyurt.com/CebirciServisi değerini vermiştik.) 

svcutil www.bsenyurt.com.CebirciServisi.wsdl *.xsd /out:AritmetikClient.cs 

 

Komut başarılı bir şekilde çalıştığı takdirde istemciler için AritmetikClient.cs ve output.config isimli 

fiziki dosyalar üretilecektir. Oluşturulan proxy dosyası içerisinde CebirciServisi, 

CebirciServisiChannel isimli iki arayüz yer almaktadır. İstemci tarafından örneklenerek 

kullanılabilecek olan CebirciServisiClient isimli sınıf CebirciServisi isimli arayüzü uygulamakatadır. 

Servis ile iletişimde önemli bir rol üstelenen kanalı temsil eden CebirciServisiChannel isimli tipimiz 

ise hem CebirciServisini hemde IClientChannel arayüzünü uygulamaktadır. IClientChannel 

arayüzü temel olarak istemciler için taban arayüzdür(base interface) ve WCF iletişimi için gerekli 

çalışma zamanı fonkisyonellikleri sağlamaktadır. Örneğin kanalın çalışma zamanında açılması veya 

dispose edilmesi gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan fonksiyonellikler içerir. (Bunun gibi mimari 
detayları ilerleyen makalelerimizde ele almaya çalışacağız.) 
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Artık istemci uygulamamızı geliştirmeye başlayabilir ve az önce üretilen proxy tipimizi burada 

kullanarak sunucu ile iletişime geçebiliriz. İşlemlerimizi basit bir şekilde ele almak amacıyla 

istemcimizi sıradan bir Console uygulaması olarak tasarlayacağız. Uygulamamızın 

yine System.ServiceModel assembly' ını referans etmesi ve komut satırından SvcUtil aracı 

yardımıyla ürettiğimiz proxy sınıfını içermesi gerekmektedir. 

 

Output.config dosyasını istemci uygulamaya eklemek zorunda değiliz. Şu aşamada istemci 

tarafından servisi çağırmak için gerekli ayarları programatik olarak yapıyor olacağız. İlgili referans 
ve proxy tipini ekledikten sonra kodlarımızı aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.ServiceModel; 
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namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Devam etmek için tuşa basın"); 

            Console.ReadLine(); 

            CebirciServisiClient client; 

            client = new CebirciServisiClient(new NetTcpBinding(), new 

EndpointAddress("net.tcp://localhost:4500/CebirciServisi")); 

            Console.WriteLine(client.Toplam(4, 5).ToString()); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İlk olarak CebirciServisiClient isimli sınıfımıza ait bir nesne örneği oluşturuyoruz. Bunu 

gerçekleştirirken yapıcı metodumuza ilk parametre olarak NetTcpBinding tipinden bir nesne 

örneği atanmaktadır. Sunucu tarafında NetTcpBinding tipini kullandığımız için istemci tarafındada 

uygun bir bağlayıcı tipin kullanılması gerekmektedir. İkinci parametre olarak 

bir EndpointAddress nesne örneği oluşturulmaktadır. Bu sınıfın yapıcı metodunda verdiğimiz 

adres ise, servis tarafında belirttiğimiz erişim adresidir. Son olarak uzak nesne metodumuzu 

çalıştırmaktayız. Artık istemcimizi test edebiliriz. Elbetteki önce sunucu uygulamanın çalıştırılması 

ve servisin açılması gerekmektedir. Eğer sunucu uygulama üzerinden servis açılmadan istemci 
çalıştırılırsa aşağıdaki gibi çalışma zamanı hatası(Runtime Exception) alırız. 

 

Exception mesajı özellikle .Net Remoting uygulamaları geliştirenler için tanıdık bir cümle 

içermektedir. No Connection could be made because the target machine actively refused 

it. :) Bu aynı zamanda istemcimizin gerçekten belirtilen adreste kendisini dinleyecek bir WCF servis 

uygulaması aradığınında bir göstergesidir. Aşağıdaki flash animasyonunda basit olarak sistemimizin 
nasıl çalıştığı gösterilmektedir. 
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Gelelim Windows uygulamasından sunmuş olduğumuz hizmeti bir windows servisi üzerinden nasıl 

sunacağımıza. Aslında WCF tarafından baktığımızda sadece windows servisi ortamına ayak 

uydurmamız yeterli olacaktır. Gelin örneğimiz üzerinden devam edelim. İlk olarak solution' ımıza 

bir Windows Service projesi eklememiz gerekiyor. Projemizi oluşturduktan sonra, her zaman 

olduğu gibi System.ServiceModel.dll isimli assembly' ın ve servis sözleşemesi ile uzak nesne 

sınıfını barındıran sınıf kütüphanemizin (AritmetikLib.dll) referans edilmesi gerekmektedir. 

Windows servisleri, web servislerine benzer olarak herhangibir görsel arabirime sahip değildir. İş 

yapan metodları, olay tabanlı çalışmaktadır. Dolayısıyla ilgili servis, windows işletim sisteminin 

servislerine eklendikten sonra, başlatılması, durudurulması yada hata oluşması gibi durumlarda 

yapılması gereken kodlar ilgili olay metodlarına yazılmaktadır. Bizim windows servisimiz 

başlatıldığında uzak nesneleri istemci uygulamaların hizmetine sunacak şekilde dinlemede 

olmalıdır. Diğer taraftan servis kapatıldığında ise, Host uygulamanın kullandığı serviceHost nesne 

örneği artık istemcilere cevap vermeyecek şekilde kapatılmalıdır. Bu duruma göre servis sınıfımızın 

kodları aşağıdaki gibi olmalıdır. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ServiceProcess; 

using System.ServiceModel; 

using AritmetikLib; 

 

namespace AritmetikWinServis 

{ 

    public partial class Service1 : ServiceBase 

    { 

        private ServiceHost srvHost; 

 

        public Service1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        protected override void OnStart(string[] args) 

        { 
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            srvHost = new ServiceHost(typeof(Cebirci)); 

            srvHost.AddServiceEndpoint(typeof(IAritmetikContract), new NetTcpBinding(), 

"net.tcp://localhost:65001/CebirciServisi"); 

            srvHost.Open(); 

        } 

 

        protected override void OnStop() 

        { 

            srvHost.Close(); 

        } 

    } 

} 

Dikkat ederseniz makalemizin başında geliştirdiğimiz Windows uygulmasındaki kodlarımızdan çokda 

farklı bir işlem gerçekleştirmiyoruz. Servis OnStart olay metodu içerisinde oluşturulurken, 

endPoint' in eklenmesi ve açılmasıda burada yapılmaktadır. Benzer şekilde OnStop olay metodu 

içerisinde servisimiz kapatılmaktadır. Bundan sonraki adımlarımızda servisimizi windows 

sistemine install etmek için gerekli işlemleri yapmamız gerekmektedir. Söz konusu adımlar 

makalemizin konusu dışında olduğundan yüzeysel olarak ele alınacaktır. Öncelikli olarak 

servisimize Add Installer seçeneği ile gereken yükleyici tipleri ekliyoruz. 

 

Bu işlemin sonucunda servise ServiceProcessInstaller ve ServiceInstaller tiplerinden iki adet 
bileşen eklenecektir. 

 

ServiceProcessInstaller bileşeninin üyelerinden Account özelliğinin değerini Local System olarak 

ayarlayalım. ServiceInstaller bileşenimizin, Display Name özelliğine Aritmetik Servis değerini 

atayalım. Bu sistem servislerine baktığımızda, geliştirdiğimiz windows servisini bulmamızı 

kolaylaştıracaktır. Uygulamamız derlendikten sonra işletim sistemine yüklenmeye hazır hale 

gelecektir. Yükleme işlemi için Visual Studio 2005 Command Prompt 
üzerindeyken installUtil aracını aşağıdaki gibi -i parametresi ile kullanmamız gerekmektedir. 
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InstallUtil aracı işlemleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra servislerde, eklemiş olduğumuz 
windows servisi görülebilir. 

 

Sisteme yüklediğimiz servisi kaldımak için installUtil aracının -u parametresini 

kullanmak gerekmektedir. 
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Servisimizi buradan çalıştırdığımızda artık istemciler tarafından kullanılabilir hale gelecektir. İstemci 

tarafında tek yapmamız gereken port bilgisini değiştirmek olacaktır. Örneğin bu makalede 
geliştirdiğimiz Console uygulamasının kodlarını aşağıdaki gibi değiştirmek yeterlidir. 

CebirciServisiClient client; 

client = new CebirciServisiClient(new NetTcpBinding(), new 

EndpointAddress("net.tcp://localhost:65001/CebirciServisi")); 

Console.WriteLine(client.Toplam(4, 5).ToString()); 

Mimarinin yine doğru bir şekilde tesis edildiğini kontrol etmek adına, geliştirilen servis kapalı iken 

istemci uygulama çalıştırılabilir. Eğer "No Connection could be made because the target 

machine actively refused it" hatası alınabiliyorsa, istemcinin gerçektende sunucu servisi 

aradığını anlayabiliriz. Elbette servis çalıştırıldıktan sonrada istemciyi test edip herşeyin yolunda 
gittiğinden emin olmakta fayda vardır. Aşağıdaki Flash animasyonunda bu durum gösterilmektedir. 

 

Bu makalemizde WCF mimarisinde yer alan Host uygulama modellerinden Windows ve Windows 

Servislerini kısaca incelemeye çalıştık. Aynı zamanda, konfigurasyon dosyası kullanımı yerine kod 

tarafında neler yapabileceğimize değindik. Özellikle TCP tabanlı bir binding tipi 

kullandığımızda(NetTcpBinding), bir başka deyişle HTTP üzerinden Metadata yayınlanması söz 

konusu olmadığında, istemciler için gerekli olan proxy sınıflarının svcutil aracı yardımıyla nasıl 

kolay bir şekilde üretilebileceğine bakmaya çalıştık ve böylece bir makalemizin daha sonuna geldik. 

İlerleyen makalelerimizde WCF mimarisinin detaylarını incelemeye devam ediyor olacağız. Bir 
sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WCF - Adım Adım IIS Hosting ( 28.04.2007 ) - 

WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Communication Foundation ile ilişkili bir önceki makalemizde mimarinin detaylarına 

yakından bakmaya çalışmış ve örnek bir uygulama geliştirmiştik. Bu makalemizde ise birWCF 

Service projesi geliştirmeye çalışacağız. Bir başka deyişle HTTP protokolünü 

kullanarak, IIS üzerinden bir .Net kütüphanesini servis olarak yayınlayacağız. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingTcpBinding.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=191
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WCF servislerini Self Hosting ve IIS Hosting olmak üzere iki farklı şekilde 

yayınlayabiliyoruz. Bununla birlikte Self Hosting modeli kendi 

içerisinde Console, Windows, Windows Service ve Vista ile gelen Windows 

Activation Service (WAS) olmak üzere dört farklı seçenekten oluşmaktadır. 

Ayrıca kendi tiplerimizi döndüren metodlar söz konusu olduğunda veri 

sözleşmelerini(DataContract) nasıl kullanabileceğimize yakından bakma fırsatı bulacağız. Bunlara 

ek olarak özellikle .Net Remoting mimarisinde bizi her zaman zorlayan konfigurasyon 

ayarlarının(Çoğu zaman ezberlemek zorunda olduğumuz ve hatırlamakta güçlük çektiğimiz), WCF 

içerisinde Edit WCF Configuration seçeneği yardımıyla Visual Studio 2005 içerisinden görsel 
olarak nasıl daha kolay hazırlanabileceğinide incelemeye çalışacağız. 

Aslında IIS(Internet Informatin Service) üzerinden çeşitli tipte istemcilerin (hangi platformda 

olduklarına bakılmaksızın) belirli fonksiyonellikleri kullanabilmesi amacıyla Xml Web 

Servisleri (Xml Web Services) oldukça fazla kullanılan bir SOA (Service Oriented 

Architecture) modelidir. Dolayısıyla WCF içerisinde de buna benzer bir model vardır ve WCF 

Serviceolarak adlandırılmaktadır. Visual Studio 2005 için, Framework 3.0' a yönelik eklentileri 

yüklediğinizde Web Site şablonları arasında WCF Service seçeneğide gelmektedir. Ancak biz bunu 

kullanmayıp biraz daha elle ilerleyeceğiz ve alt yapı içerisinde yer alan parçaları daha net olarak 

görmeye çalışacağız. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için örnek bir senaryo üzerinden gideceğiz ve 

bazı basit veritabanı işlemlerini ele alacağız. Gelin hiç vakit kaybetmeden işe başlayalım ve adım 

adım ilerleyelim. 

Bildiğiniz gibi WCF tamamen nitelik(attribute) tabanlı bir mimariye dayanmaktadır. Bununla 

birlikte istemci tarafına yayınlanacak olan, başka bir deyişle metadata içeriği gönderilecek olan 

tip(type) aslında ilgili nitelikler ile imzalanmış bir sözleşme(contract) dir. Sözleşmeler genellikle bir 

arayüz şeklinde tasarlanmakta olup asıl işlevsellikleri yerine getirecek olan uzak nesne 

modellerinin(sınıflar) türetilmesinde de kullanılır. 

 

.Net Remoting mimarisinden hatırlarsanız eğer; uzak nesneleri (Remote 

Objects) yayınlamada ele alınan modellerden birisi arayüz(Interface) kullanımını 

içermektedir. Burada temel amaç istemci tarafında, sunucuda örneklenen uzak nesne 

referansını taşıyabilecek bir tip olmasıdır. Bununla birlikte istemci tarafının kesin olarak 

uzak nesne fonksiyonelliklerinin nasıl çalıştığını görmesi gibi bir şansı yoktur. (Elbette bu 

durum MarshalByReference nesneler için geçerlidir. Bildiğiniz 

gibiMarshalByValue tipler zaten sunucuda örneklenip istemci tarafına tüm varlığı ile 

serileştirilerek(Serialization) geçerler). Ayrıca, sunucu tarafındaki uzak nesne 

metodlarının iç yapılarında meydana gelecek değişiklilikler sonucu, istemcilere yeniden 

dağıtım(deployement) işlemi uygulanmasına gerek kalmamaktadır. 

Öyleyse ilk yapmamız gereken içerisinde servis sözleşmesini(Service Contract) ve gerekli 

fonksiyonelliklere ait tanımlamaları barındıracak bir arayüz(interface) tasarlamaktır. Örneğimizde, 

WCF servisimizi IIS üzerinden sunacağımızdan bahsetmiştik. Bu sebepten ilk olarak bir sınıf 

kütüphanesi(class library) geliştirmeli ve bu kütüphane içerisine servis sözleşmemizi(Service 

Contract), uzak nesnemizin modelini(class), veri sözleşmesine(Data Contract) sahip tipimizi 

katmalıyız. Sonrasında IIS üzerinden ilgili kütüphanemizi işaret edecek bir sanal klasör (virtual 

path) oluşturmalıyız. Yayınlama ortamı IIS olduğundan, WCF için gerekli konfigurasyon 

ayarlarını web.config dosyası içerisinde tutmamız gerekmektedir. Bu noktada konfigurasyon 

ayarlarını görsel bir arayüzü kullanarak kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Diğer taraftan aynı web 

servislerinde olduğu gibi asmx uzantılı dosyaların görevini üstlenen svc uzantılı bir dosya 
oluşturmalıyız. 

İlk olarak bilgisayarımızın herhangibir yerinde konuşlandırılacak bir sınıf kütüphanesi (class library) 

projesi oluşturalım. UrunKutuphanesi isimli projemizi yine .Net Framework 3.0 sonrası Visual 
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Studio 2005 için gelen eklentilerden WCF Service Library olarak açabiliriz. Ama bu şablon 

yoksada önemli değildir. Çünkü yapmamız 

gereken System.ServiceModel,System.Runtime.Serialization ve System.IdentityModel asse

mbly' larını referans edecek olan bir proje geliştirmektir. (Bu assembly' ların .Net Framework 3.0 ile 

geldiklerine dikkat edelim.) 

 

Sınıf kütüphanemiz içerisinden, AdventureWorks içerisindeki tablolara ilişkin bazı hizmetler 

vereceğiz. Bunlardan biriside HumanResources şemasındaki Employee tablosundan herhangibir 

çalışan bilgisini döndürecek bir metod olacaktır. Lakin bu metodun dönüşünde biz kendi 

geliştireceğimiz sınıfımıza ait bir nesne örneğini döndüreceğiz. Bu nedenle ilk olarak aşağıdaki gibi 
bir sınıfı, kütüpanemiz içerisine katarak işe başlayabiliriz. 

 

[DataContract] 

public class Employee 

{ 

    [DataMember] 

    public int EmployeeId; 

 

    [DataMember] 

    public string Title; 

 

    [DataMember] 

    public DateTime BirthDate; 

 

    [DataMember] 

    public int VacationHours; 
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    public Employee() 

    { 

    } 

    public Employee(int id, string title, DateTime birth, int vacation) 

    { 

        EmployeeId = id; 

        Title = title; 

        BirthDate = birth; 

        VacationHours = vacation; 

    } 

} 

Employee isim sınıfımız çok basit olarak bir kaç public alan(Field) ile, aşırı yüklenmiş(overload) ve 

varsayılan yapıcı(default constructor) metodları içermektedir. Ancak burada asıl dikkat edilmesi 

gereken sınıfın ve üyelerin nitelikleridir. Dikkat ederseniz sınıfımız DataContract niteliği(attribute) 

ile, public olan alanlarımız ise DataMembernitelikleri ile işaretlemiş durumdadır. DataContract ve 

DataMember isimli niteliklerimiz System.Runtime.Serialization isim alanı altında yer alan 

sınıflardır. Böylece servisimizin döndüreceği özel bir tip için gerekli veri sözleşmesini bildirmiş 

bulunuyoruz. 

 

Eğer servis metodlarımız geriye ilkel tipler döndürmüyorsa (int, double, string gibi), özellikle 

Employee gibi geliştirici tarafından tasarlanmış tipler söz konusu ise mutlaka bir veri 

sözleşmesinin(data contract) tanımlanması gerekmektedir. (İlerleyen makalelerimizde veri 

sözleşmelerine daha detaylı bir şekilde bakmaya çalışacağız.) Artık kendi veri sözleşmemizide(Data 

Contract) tanımladığımıza, bir başka deyişle servisteki ilgili metoddan geriye nasıl bir tip 

döndürüleceğini bildirdiğimize göre, iş yapan metodlarımızı içerecek tip için gerekli servis 

sözleşmesini (service contract) yazarak işlemlerimize devam edebiliriz. IAdventure isimli 

arayüzümün içeriği aşağıda görüldüğü gibidir. 

 

[ServiceContract(Name="Adventure Works Services")] 
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public interface IAdventure 

{ 

    [OperationContract] 

    Employee GetEmployee(int employeeId); 

 

    [OperationContract] 

    DataSet GetAllProducts(); 

 

    [OperationContract] 

    List<string> GetAllSubCategoryNames(); 

 

    [OperationContract] 

    double AverageSubTotalFromHeaders(); 

} 

IAdventure arayüzümüze(interface) ait üyelerde özellikle çeşitli tiplerden dönüş değerleri 

kullanmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi, yazacağımız servisin istemciler tarafından kullanılacak bir 

sözleşmesi olması gerekmektedir. Herhanbiri arayüzün veya sınıfın bir servis sözleşmesi (Service 

Contract) sağlayacağını bildirmek içinServiceContract niteliği ile imzalamak gerekmektedir. 

Benzer şekilde servisin sunabileceği metodları bildirmek içinse OperationContract isimli nitelik 

kullanılmaktadır. ServiceContract ve OperationContract isimli 
nitelikler(attributes), System.ServiceModel isim alanı(namespace) altında yer almaktadır. 

Servis sözleşmemizi tanımladıktan sonra, uzak nesne olarak asıl iş yapan metodları taşıyacak ve 

istemcilerin başvuruda bulanabileceği sınıfı tasarlayabiliriz.AdventureManager isimli sınıfımız 

herşeyden önce IAdventure arayüzünü uyarlamalıdır(Implementation). 

 

class AdventureManager:IAdventure 

{ 

    #region IAdventure Members 

 

    public Employee GetEmployee(int employeeId) 

    { 

        Employee emp=null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select EmployeeId,Title,BirthDate,VacationHours 

From HumanResources.Employee Where EmployeeId=@EmpId", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@EmpId", employeeId); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
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            if (dr.Read()) 

            { 

                emp = new Employee(); 

                emp.EmployeeId = Convert.ToInt32(dr["EmployeeId"]); 

                emp.Title = dr["Title"].ToString(); 

                emp.VacationHours = Convert.ToInt32(dr["VacationHours"]); 

                emp.BirthDate = Convert.ToDateTime(dr["BirthDate"]); 

            } 

            dr.Close(); 

        } 

        return emp; 

    } 

 

    public DataSet GetAllProducts() 

    { 

        DataSet ds=null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select 

ProductId,Name,ListPrice,Class,SellStartDate From Production.Product", conn); 

            ds = new DataSet(); 

            da.Fill(ds); 

        } 

        return ds; 

    } 

 

    public List<string> GetAllSubCategoryNames() 

    { 

        List<string> categoryNames = null; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select ProductSubCategoryId,Name From 

Production.ProductSubCategory Order By Name", conn); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 

            categoryNames = new List<string>(); 

            while (dr.Read()) 

            { 

                categoryNames.Add(dr["Name"].ToString()); 

            } 

            dr.Close(); 

        } 

        return categoryNames; 

    } 

 

    public double AverageSubTotalFromHeaders() 

    { 

        double average=0; 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Avg(SubTotal) From 

Sales.SalesOrderHeader", conn); 

            conn.Open(); 
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            average = Convert.ToDouble(cmd.ExecuteScalar()); 

        } 

        return average; 

    } 

 

    #endregion 

} 

AdventureManager isimli sınıfımız içerisinde kullandığımız metodlar basit Ado.Net 

fonksiyonelliklerini ele alarak farklı tiplerde sonuçlar üretmektedir. Konumuz WCF olduğu için 

metod içerisindeki kod parçalarının işleyiş şekline çok fazla değinmeyeceğiz. Sırada servis için 

gerekli sanal klasörün, svc dosyasının ve web.config dosyasının oluşturulması adımları yer 

almaktadır. 

İlk olarak IIS üzerinde sanal klasörümüzü oluşturalım. Özellikle IIS üzerinden host edilen assembly' 

lar göz önüne alındığında, dll' in Bin klasörü altında yer alması ve Bin klasörü ile aynı seviyede 

bir web.config dosyası olması gerekmektedir. Söz konusu web.config dosyası uzak nesne 

kullanımı için gerekli alt yapı ayarlarını barındırmaktadır. Örneğimizde IIS altına açacağımız sanal 

klasör(Virtual Directory) içinde aynı durumu ele almak istediğimizden proje özelliklerine 

girip Build sekmesinde yer alan Output Path özelliğinin 

değerinin bin\debug adresinden bin\ adresine çekilmesi yeterli olacaktır. Böylece, kodda 

yapacağımız değişikliker anında canlı ortamada yansıyacaktır. 

 

Bu tarz bir işlem zorunlu değildir. Sanal Klasörün(Virtual Directory) işaret edeceği başka bir fiziki 

adreste belirlenebilir ancak yine Bin klasörünün olması, dll' in kopyasının burada yer alması ve bin 

ile aynı seviyede bir web.config dosyasının alt yapı ayarlarını içerecek şekilde olması şarttır. 

Örneğimizde, yapacağımız derlemelerin anında yansımalarını test edebilmek amacıyla bu tarz bir 

ön hazırlık yapmayı tercih ediyoruz. Artık IIS altında sanal klasörümüzü oluşturabiliriz. Aşağıdaki 

flash animasyonunda basit olarak IIS üzerinde yapmamız gereken adımlar gösterilmektedir. (Flash 
animasyonunun boyutu 187 kb olup yüklenmesi zaman alabilir.) 
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Makalemizde ilerlemeden önce Web servisleri ile HTTP üzerinden iletişime geçerken devreye giren 

asmx uzantılı dosyaları göz önüne almamızda fayda olacaktır. Sonuç itibariyle WCF servisimizi IIS 

üzerinden host ederken asmx ile aynı amaca yönelik bir dosya var olmalıdır ki bu sayede istemciler 

URL üzerinden servis metadata içeriğini talep edebilsinler. İşte WCF için bu görevi yerine 

getiren svc uzantılı bir servis dosyası olacaktır. Bu dosya aynı zamanda EndPoint için gerekli 

adres tanımlanırkende ele alınacaktır. (Bildiğiniz gibi bir WCF servisi içerisinde birden fazla EndPoint 

yer alabilir ve bunların ayrıt edici özelliklerinden biriside adresleridir.) Bu nedenle projemize 

aşağıdaki içeriğe sahip olan svc uzantılı bir dosya eklememiz gerekmektedir. Bu dosya tipini öğeler 

arasından bulamayabilirsiniz. Bu nedenle boş bir text dosyasını svc uzantısı ile kaydederek sorunu 
aşabiliriz. 

 

<%@ServiceHost Service="UrunKutuphanesi.AdventureManager"%> 

<%@Assembly Name="UrunKutuphanesi"%> 

Svc dosyamız içerisinde iki direktif yer almaktadır. ServiceHost direktifi içerisinde Service' e ait tip 

bilgisi yer alır. Bir başka deyişle uzak nesne görevini üstlenecek olan tipimizi bildiririz. Dikkat 

ederseniz notasyon olarak isimAlanı.tipAdı formatı kullanılmıştır. Assembly direktifinde ise söz 
konusu tipin, içerisinde yer aldığı assembly adı bildirilmektedir. 
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Artık web.config dosyamız için gerekli konfigurasyon tanımlamalarını yapabiliriz. (Yada görsel 

aracımız yardımıyla kolayca inşa edebiliriz :) ) Bu amaçla projemize yeni birApplication 

Configuration File öğesi (Item) ekleyelim ve ismini web.config olarak değiştirelim. 

Konfigurasyon ayarlarımızı yapmak için web.config dosyamıza sağ tıklayıp, Edit WCF 

Configuration seçeneğini işaretlememiz yeterli olacaktır. 

 

Edit WCF Configuration vasıtasıyla açılan yardımcı arabirim aslında, IIS üzerinde yer alan Asp.Net 

sekmesindeki Edit Configuration linki yardımıyla açılana benzemektedir. Ancak kullanım amacı 

tamamıyla WCF' a yöneliktir ve daha da önemlisi IDE dışına çıkmadan gerekli ön hazırlıkların 
yapılabilmesini sağlamaktadır. 

 

Elbette buradaki ayarları yapmadan önce bir WCF servisi için gereken temel konfigurasyon 

ayarlarının ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Bu konu ile ilgili bir önceki makalemizden de 

hatırlayacağınız gibi, WCF' nin ABC' si önemli bir rol oynamaktadır. 

Yani AddressBindingContract üçlemesinden söz ediyoruz. Bu kuralları konfigurasyon dosyamızda 

da göz önüne almalıyız. WCF Configuration arabirimi, service ve istemci(Client) tarafı için ayrı ayrı 

konfigurasyon dosyaları hazırlanabilmesine olanak tanımaktadır. Şu aşamadan biz 

servis(Service) tarafı için gerekli konfigurasyon ayarlarını yapacağız. Bu amaçla Create a New 

Service linkinden faydalanabilir yada manuel olarak Configuration sekmesini kullanabiliriz. Biz 
örneğimizde Create a New Service linkinden faydalanacağız. 

Bu linke tıklandıktan sonra sihirbaz bizden uzak nesne görevini üstlenecek tipi seçmemizi 

isteyecektir. Örneğimizde söz konusu olan tip AdventureManager sınıfıdır. Bu seçimin arkasından 

sihirbaz, servis sözleşmesini(Service Contract) içeren tipi belirtmemizi isteyecektir. Örneğimizde 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=191
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bu yükü üstlenen IAdventure isimli arayüzdür(Interface). WCF Configuration IDE' si eğer ilk 

adımda seçilen tipin uyarladığı ve ServiceContract niteliğini taşıyan bir arayüz var ise bunu 

otomatik olarak bulacaktır. Bir sonraki adımda bağlantı tipi seçilir. Burada HTTP, TCP, MSMQ, 

Peer To Peer gibi seçenekler yer almaktadır. Örneğimizde HTTP tipini seçerek ilerleyeceğiz. Takip 

eden adımımızda WSI (Web Service Interoperability) ayarları yapılabilir veya varsayılan hali ile 

bırakılabilir. Biz bu adımı değiştirmeden devam edebiliriz. Son adımda ise servisimiz için 
bir endpoint adresi bildirilmesi gerekmektedir. 

WCF mimarisinde istemciler(Clients), WCF Servisleri ile haberleşirken taleplerini proxy sınıflarına 

iletirler. Proxy sınıfları ise servis üzerinde yer alan endpoint' ler ile haberleşebilirler. Bu sebepten 

servis tarafında endpoint tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Bir endpoint tanımlaması 

içerisinde servisin adres bilgiside bulunur. Bu sebepten bu adımda HTTPprotokolüne uygun bir 

adres girilmesi gerekir. Zaten örneğimizi IIS üzerinden sunduğumuz ve sanal klasörümüzü buna 

göre oluşturduğumuz için vereceğimiz adres 

bellidir.http://localhost/AdventureService/Adventure.svc .Dikkat ederseniz adresimizde daha 

önceden oluşturduğumuz Adventure.svc isimli dosyamızda yer almaktadır. Böylece şimdilik gerekli 

WCF ayarlarını tamamlamış bulunuyoruz. Aşağıdaki Flash animasyonuda gerekli ayarların nasıl 

yapıldığını izleyebilirsiniz. (Flash dosyasının boyutu 229 kb olduğu için yüklenmesi zaman alabilir) 

 

Bu işlemlerin ardından web.config dosyamızın içeriğide aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

    <configuration> 

        <system.serviceModel> 
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            <services> 

                <service name="UrunKutuphanesi.AdventureManager"> 

                    <endpoint address="http://localhost/AdventureService/Adventure.svc" binding="

basicHttpBinding" bindingConfiguration="" contract="UrunKutuphanesi.IAdventure" /> 

                </service> 

            </services> 

        </system.serviceModel> 

</configuration> 

Artık servisimizin çalışıp çalışmadığını tarayıcı penceremiz üzerinden test edebiliriz. Tek yapmamız 

gereken http://localhost/AdventureService/Adventure.svc adresini talep etmek olacaktır. Bu talep 
sonucunda eğer herşey yolunda ise aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 

 

Yine dikkat edilecek olursa servisin metadata yayınlamasının(MetaData Publishing) aktif 

olmadığını görürüz. Bildiğiniz gibi metadata bilgisi istemcilerin proxy sınıflarını oluşturabilmeleri için 

gereklidir. Bunu sağlamak maksadıyla yeni bir servis davranışı(Service Behavior) oluşturulmalı 

ve servise bildirilmelidir. Bu amaçla ilk olarak Advanced sekmesinde yer alan Service 

Behaviors kısmından yeni bir davranış nesnesi eklenmeli ve aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 

alan ayarlar yapılmalıdır. Bu ayarlara göre eklenen servis davranışına bir isim verilmiş (Name 

özelliği ile) ve serviceMetadata elementi dahil edilmiştir. 



www.bsenyurt.com Page 1153 
 

 

ServiceMetadata elementinin içeriğininde aşağıdaki gibi düzenlenmesi gerekmektedir. 

Burada HttpGetEnabled özelliğinin değerini true olarak belirlemeliyiz ki HTTP üzerinden servis 

metadata içeriğini çekebilelim. 

 

Sonrasında ise servisimizin belirtilen davranışı kullanacağını bildirmemiz gerekmektedir. Bunun 

içinde servisin, BehaviorConfiguration elementine aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi az 
önce oluşturulan Service Behavior nesnesinin adını vermeliyiz. 

 

Bu işlemlerin ardından servisimize ait web.config dosyasının son halide aşağıdaki gibi olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 
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    <system.serviceModel> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="AdventureServiceBehavior"> 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

        <services> 

            <service 

behaviorConfiguration="AdventureServiceBehavior" name="UrunKutuphanesi.AdventureMan

ager"> 

                <endpoint address="http://localhost/AdventureService/Adventure.svc" 

binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="" contract="UrunKutuphanesi.IAdventure" /> 

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Gördüğünüz gibi servisimiz için berlilediğimiz davranış ve servis ile olan ilişkisi otomatik olarak 

konfigurasyon dosyasına element ve nitelikler yardımıyla yansıtılmıştır. Servisimizi tarayıcı 

penceresi üzerinden yeniden talep edersek aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. Dikkat 
edersek, servise ait Wsdl dökümanını elde edebilmemizi sağlayacak bir link bilgiside yer almaktadır. 

 

Bu kadar işlemden sonra artık istemcimizi yazmaya başlayabiliriz. İstemci tarafında herhangibir 

uygulama söz konusu olabilir. Biz mimariyi basit bir şekilde ele almaya çalıştığımızdan bir Console 

uygulaması geliştireceğiz. Yine Visual Studio 2005' in Add Service Reference seçeneğini 

kullanarak ilgili servisi otomatik olarak uygulamamıza ekleyebilir ve gerekli proxy sınıfının kolay bir 
şekilde oluşturulmasını sağlayabiliriz. 

 

Visual Studio 2005 dışında, bir WCF servisine ait metadata bilgisini elde edip proxy sınıfını 

ve istemci için gereken konfigurasyon dosyasını elde etmek amacıyla, svcutilisimli 

Framework 3.0 aracıda kullanılabilmektedir. 

Console uygulamamızı oluşturduktan sonra projeye sağ tıklayıp Add Service 

Reference seçeneğini kullanarak WCF servisimizi projemize eklememiz gerekmektedir. Burada 

içeride kullanmak istediğimiz isim alanının adınıda belirtebiliriz. Varsayılan olarak aynı web 

servislerinde olduğu gibi localhost verilmektedir. 
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Bu işlemin ardından istemci için gereken proxy sınıfı ve konfigurasyon dosyası otomatik olarak 

oluşturulacaktır. Artık aşağıdaki kod satırlarını kullanarak sanki sıradan bir web servisini 

kullanıyormuş gibi WCF Servisimizi ele alabiliriz. 

using System; 

using System.Data; 

using Istemci.localhost; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            localhost.AdventureWorksServicesClient adw = 

new Istemci.localhost.AdventureWorksServicesClient(); 

            DataSet ds = adw.GetAllProducts(); 

            Console.WriteLine("Urun sayısı {0} dır",ds.Tables[0].Rows.Count.ToString()); 

 

            string[] categoryNames=adw.GetAllSubCategoryNames(); 

            foreach (string category in categoryNames) 

                Console.WriteLine(category); 

 

            Employee emp=adw.GetEmployee(1); 

            Console.WriteLine(emp.Title + " " + emp.BirthDate.ToShortDateString() + " " + 

emp.VacationHours.ToString()); 

 

            Console.WriteLine("Ortalama Sub Total 

{0}",adw.AverageSubTotalFromHeaders().ToString("C2")); 

        } 

    } 

} 

Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda GetAllProducts metodu için aşağıdaki gibi çalışma zamanı 

istisnası (run-time exception) alırız. 
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Bunun sebebi istemci tarafında oluşturulan konfigurasyon dosyasında 

belirtilen MaxReceivedMessageSize boyutunun düşük olmasıdır. Nitekim dönen DataSet 

içeriğinin yer aldığı paketin boyutu çok daha fazladır. Bu nedenle istemci uygulamaya ait App.config 

dosyasını Edit WCF Configuration ile açıp aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu 

gibiMaxReceivedMessageSize ve MaxBufferSize özelliklerinin aynı değere set edilmesi gerekir. 

Örneğimizde bu değerlerin sonuna bir 0 eklenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan 

birisi de, her iki değerinde aynı olması zorunluluğudur. Aksi takdire çalışma zamanında yine bir 

istisna alırız. 

 

Bu sebepten ayarlarımız örneğin aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

Örneğimizdeki kodlarımızı incelersek eğer, ilginç olan bir nokta olduğunu 

farkederiz. GetAllSubCategoryNames metodu servis tarafında geriye generic bir List koleksiyonu 

döndürüyorkan, istemci tarafında metodun dönüşü string[] tipinden bir dizi olmuştur. Buda 

aslında farklı tipteki istemciler için ortak bir standart koyulmaya çalışıldığı şeklinde yorumlanabilir. 
Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. 
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Bu makalemizde Windows Communication Foundation çatısı altında, servislerimizi IIS üzerinden 

nasıl yayınlayıp kullanabileceğimizi incelemeye çalıştık. Bunu yaparken bir servis 

sözleşmesini(Service Contract) nasıl tanımlayabileceğimizi, bu sözleşmeyi uygulayan asıl uzak 

nesne sınıfının geriye kullanıcı tanımlı bir tip döndürmesi halide veri sözleşmesini(data 

contract) nasıl geliştirmemiz gerektiğini gördük. Bunlara ek olarak özellikle IIS 

Hosting için svc uzantılı dosyaların rolünü inceledik ve konfigurasyon dosyalarını daha kolay 

oluşturabilmemizi sağlayan Edit WCF Configuration seçeneğini ele aldık. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Kendi Web Part Bilesenlerimizi Gelistirmek - 2 ( 

20.04.2007 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UrunKutuphanesi.rar
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Kendi web partlarımızı nasıl geliştirebileceiğimizi ve bu sayede kişiselleştirilebilir web sunucu 

kontrollerini nasıl yazabileceğimizi bu konu ile ilgili bir önceki makalemizde incelemeye çalışmıştık. 

Bu makalemizde ise kendi Web Part bileşenlerimize özel fiillerin (Web Part Verbs) nasıl 

eklenebileceğini ve söz konusu fillerin ne şekilde ele alınabileceğini incelemeye çalışacağız. Web 

Part kontrollerini herhangibir WebPartZone altında kullandığımızda standart olarak 

bazı fiilere(Verbs) sahip oluruz. Tahmin edeceğiniz gibi bu değerler 

aslında WebPartManager tarafından ele alınmakta ve sayfa üzerinde uygun olan web part 

alanlarının (Web Part Zone) gösterilmesini sağlamaktadır. Söz gelimi kullanıcı Edit isimli fiili(Verb) 

seçtiğinde WebPartManager bileşeni, EditorZone kontrolünü aktif hale getirmekte ve söz konusu 

Web Part kontrolünün değiştirilebilen yada düzenlenebilen özelliklerinin(Properties) bulunduğu bir 

bileşeni (örneğin PropertyGridEditorPart kontrolü) göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında 

fiillerin (Verbs) varsayılan olarak WebPartManager bileşenine ait Display Mode değerleri ile yakın 

bir ilişkide olduklarını söyleyebiliriz. Elbette farklı şekilde davranabilen fiillerde(Verbs) vardır. 

Örneğin Minimize fiili, bulunduğu Web Part' ın içerisinde yer aldığı WebPartZone alanının 
küçülmesini sağlarken, Restore fiili tekrardan eski haline getirilmesine olanak vermektedir. 

Kendi Web Part bileşenlerimizi geliştirdiğimizde var olan fiillerin(Verbs) bize yetmediği durumlar söz 

konusu olabilir. Bu sebepten dolayı istersek kendi Web Part fiillerimizi (Web Part Verbs) 

oluşturabilir ve kod tarafında ele alarak farklı aksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayabiliriz. Burada 

temel dayanak noktası WebPartVerb isimli sınıftır(class). Bu sınıfIStateManager isimli arayüzü 

uyarlayan (implement) bir tiptir. Kullanım amacı, Web Part bileşeni için özel bir fiili tanımlamaktır. 

Fiile ait isim (Name), açıklama (Description), seçilme durumu(Checked), resmi(ImageUrl) vb gibi 

bilgileri içerisinde barındıran bir sınıftır. Kullanıcılar bu fiili seçtiklerinde bir aksiyonun 

gerçekleştirilmesi gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Buda doğal olarak bir metodun çalışma 

zamanında (run time) tetiklenmesi anlamına gelmektedir. İşte bu sebeple tanımlanan fiilerin 

gerçekleşmesi halinde çalıştırılacak olan metodları işaret 

eden WebPartEventHandler temsilcilerinden (delegates) faydalanılmaktadır. Bu temsilcinin 
prototipi ise aşağıdaki gibidir. 

public delegate void WebPartEventHandler(object sender, WebPartEventArgs e); 

Dikkat ederseniz WebPartEventHandler temsilcisi standart bir olay temsilcisidir. İkinci paramete 

olay metoduna bazı bilgileri taşımakta olan WebPartEventArgs sınıfına ait bir nesne örneğidir. Bu 

tipte doğal olarak EventArgs sınıfından türetilmiştir. İlk parametre ise fiili gerçekleştiren referansın 

bir başka deyişle WebPartVerb nesne örneğinin taşıyıcısıdır. 

 

Hatırlayalım ; Temsilciler (Delegates) çalışma zamanında metodların bellek üzerindeki 

başlangıç adreslerini işaret eden tiplerdir(types). Tanımlandıklarında, işaret edebilecekleri 

metodun yapısınıda (parametreleri ve dönüş tipi) belirtirler. Olay tabanlı programlamada 

(Event based programming), Asenkron (Asynchronous) mimaride yer alan Polling, 

Callback, WaitHandle gibi modellerde, çok kanallı uygulamalarda (Multi Thread 

Applications) kullanılmaktadırlar 

Bize gereken tiplerin neler olduğunu öğrendik. Peki bunları kendi Web Part kontrolümüzde nasıl ele 

alacağız. Bunun için WebPart sınıfından türetme yoluyla kendi Web Part kontrol sınıfımıza 
gelen Verbs isimli özelliğin ezilmesi (override) gerekmektedir. 

public virtual WebPartVerbCollection Verbs { get; } 

Yukarıda prototipi görünen bu özellik, yanlız okunabilir(read only) bir özelliktir ve 

geriye WebPartVerbCollection tipinden bir referans döndürmektedir. WebPartVerbCollection sınıfı 

türlendirilmiş (strongly typed) bir koleksiyonu temsil etmekte ve Web Part bileşenine eklenecek 

ekstra fiileri taşımaktadır. Dolayısıyla bu özelliğin get bloğu içerisinde istediğimiz fiileri(Verbs) 
oluşturmamız ve gereken olay metodu yüklemelerini yapmamız gerekecektir. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=197
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Bu makalemizde özellikle üzerinde duracağımız konu kendi fiillerimizi nasıl yazacağımızdır. Konuyu 

daha iyi anlayabilmek için örnek bir senaryo üzerinden hareket edeceğiz ve göze hoş gelecek bir 

Web Part kontrolü geliştirmeye çalışacağız. Bu sefer bir önceki Web Part bileşenimizden farklı 

olarak, Render metodu yerine CreateChildControls metodunu ezip, bileşen içindeki kontrollerin 

daha kolay bir şekilde nasıl oluşturulabileceğini de göreceğiz. Dilerseniz amacımızdan bahsederek 

örneğimizi geliştirelim. Sitemizde çeşitli kategorilerde duvar kağıtları(Wallpapers) olduğunu 

düşünelim. Siteye giren kullanıcılar seçtikleri kategorideki duvar kağıtlarından kaç tane istiyorlarsa 

görebilecekler ve istediklerine tıkladıklarında büyük versiyonlarına bakıp bilgisayarlarına 

indirebilecekler. Bu senaryda Web Part kullanacağımız için resim sayısı ve kategori gibi bilgileri 

kişselleşetirme(Personalization) şansınada sahip olacağız. Web Part kontrolümüz, seçilen 

kriterlere göre, kontrolün sayfaya her çizilişinde rastgele resimler seçecek ve bunları gösterecektir. 

Peki  kendi fiillerimizi bu senaryo içerisine nasıl katabiliriz? Kullanıcıların isterlerse Web Part 

kontrolüne eklenen resimleri yatay veya dikey düzende görebileceklerini göz önüne alalım. Bunun 

için Yatay Diz ve Dikey Diz başlıklı örnek fiilleri Web Part kontrolümüze ekleyip, resimlerin sayfa 

üzerindeki diziliş yönlerini belirleyebiliriz. Üstelik bu fiillerin değerlerini kişiselleştirirsek, sayfayı son 

bıraktığımız haliyle elde edebiliriz. Örnek Web Part kontrolümüzü bitirdiğimizde aşağıdaki ekran 
görüntülerindekine benzer sonuçlar elde edeceğiz. 

Örnek olarak Uçak kategorisinde her ziyaretimizde rastgele 3 resmin yanyana 
gösterilmesi; 

 

Web Part kontrolümüz için geliştireceğimiz fiiller(Verbs); 

 

Dikey Diz başlıklı Verb seçildiğindeki durum; 
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Artık kontrolümüzü geliştrimeye başlayabiliriz. Web Part bileşenimizi yine bir Web Control 

Library kütüphanesinde ele alabiliriz. ResimPart adlı Web Part sınıfımızın WebPart sınıfından 

türemesi(Inherit) gerektiğini hatırlayalım. Kontrolümüz kendi içerisinde kişiselleştirilebilir 

(Personalizable) 3 özellik barındırmalıdır. Bunlardan birisi ziyaretçinin görmek istediği resim 

sayısını tutan GosterilecekResimSayisi özelliğidir. Ziyaretçinin görmek istediği kategorinin bilgisini 

ise ResimKategori isimli özellik ile tutabiliriz. Son olarak ziyaretçinin seçtiği fiile (Verb) uygun 

olacak şekilde bir değişkenin de kişiselleştirilmesi önemlidir ki bir sonraki ziyarette son bıraktığımız 

haliyle bir dizilim elde edebilelim. Bu amaçlada ziyaretçinin son seçtiği fiili kişiselleştirilebilir bir 

özellik olacak şekilde CizimYonu ismiyle saklayacağız. Dilerseniz bahsetmiş olduğumuz 
özellikleri(Property) aşağıdaki gibi yazarak makalemize devam edelim. 

[ToolboxData("<{0}:ResimPart runat=server></{0}:ResimPart>")] 

public class ResimPart:WebPart 

{ 

    #region Kişiselleştirilebilir özellikler için alan tanımlamaları 

 

    private ResimKategorisi _kategori; 

    private int _gosterilecekResimSayisi; 

    private Yon _cizimYonu; 

 

    #endregion 

 

    #region Kişiselleştirilebilir Özellikler 

 

    [WebBrowsable(true)] 

    [WebDescription("Bakmak istediğimiz resimlerin kategorisi")] 

    [WebDisplayName("Resim Kategorisi")] 

    [Personalizable(PersonalizationScope.User, false)] 

    public ResimKategorisi Kategori 

    { 

        get { return _kategori; } 

        set { _kategori = value; } 

    } 
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    [WebBrowsable(true)] 

    [WebDescription("Seçilen kategoride gösterilecek resim sayısı")] 

    [WebDisplayName("Resim Sayısı")] 

    [Personalizable(PersonalizationScope.User, false)] 

    public int GosterilecekResimSayisi 

    { 

        get{return _gosterilecekResimSayisi <= 0 ? 1 : _gosterilecekResimSayisi;} 

        set{_gosterilecekResimSayisi = value <= 0 ? 1 : value;} 

    } 

 

    [WebBrowsable(true)] 

    [WebDisplayName("Resimlerin Yönü")] 

    [WebDescription("Resimler dikey veya yatay gösterilebilmesini sağlar")] 

    [Personalizable(PersonalizationScope.User, false)] 

    public Yon CizimYonu 

    { 

        get{return _cizimYonu;} 

        set{_cizimYonu = value;} 

    }  

 

    #endregion 

} 

Bir önceki makalemizden de hatırlayacağınız gibi, özelliklerimizi kişiselleştirmek için gerekli 

nitelikler ile işaretliyoruz. Resimlerin yönünü ve var olan resim kategorilerini birer enumsabiti 

içerisinde saklamaktayız. 

 

Enum sabitleri bu senaryoda oldukça işe yarar. Ne varki kategori isimlerinin değiştiği 

yada yeni kategorilerin eklendiği durumlarda koda girip güncelleme yapmak ve 

uygulamayı tekrardan build etmek gerekecektir. Alternatif bir yol olarak bu tip bir verinin 

kod dışında bir ortamda, örneğin bir Xml dosyasında veya veritabanındaki bir parametre 

tablosunda saklanması göz önüne alınabilir. 

Normal şartlarda resimlerin kategorisi için daha farklı bir yöntem izlemek sağlıklı olacaktır. Kendi 

sistemimizde, aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan klasör yapısını baz alacak bir enum sabiti ele 

alınmaktadır. Resimlerin bir küçük birde orjinal hallerini tutmak için klasörleme mantığını 

kullanıyoruz. Buna göre söz konusu resimleri kategori adları şeklinde olan klasörler içerisinde yer 

alan big ve small alt klasörlerinde ayrıştırmış durumdayız. Web Part kontrolümüz küçük boyutlu 

resimleri small isimli klasörler altından çekerken, üzerlerine tıklandığında orjinal büyüklüklerindeki 

versiyonları ise boş bir tarayıcı penceresinde açacak şekilde big isimli alt klasörlerden çekmektedir. 
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Buna göre kullanıcının enum sabiti yardımıyla seçtiği kategorideki resimleri görebilmesi için, klasör 

adı ile enum sabiti adının aynı olması gerekir. Bu durumda yanlışlıkla klasörün isminin değiştirilmesi 

sonucu sistem beklediğimiz şekilde çalışmayacaktır. Özellikle istenen kategoriye bağlı klasör 

bulunamayacağından çalışma zamanı istisnaları (run time exception) alınması kaçınılmazdır. Bu 

durumun önüne geçmek için neler yapılabileceğini düşünmekte fayda olacağı kanısındayım. Bize 
yardımcı olacak enum sabitlerimiz aşağıdaki gibidir. 

public enum ResimKategorisi 

{ 

    araba, 

    ucak, 

    manzara, 

    komik 

} 

 

public enum Yon 

{ 

    DikeyYon, 

    YatayYon 

} 

Şimdide Web Part kontrolümüz için gerekli fiillerimizi (Verbs) geliştirelim. Hatırlayacağınız gibi 

makalemizin başında bu iş için Verbs özelliğini ezmemiz(override) gerektiğini söylemiştik. Bu 

özellik içerisinde tanımlayacağımız WebPartVerb tipinden nesne örneklerinin yapıcı 

metodları(constructors) içerisinde, ilgili fiil(Verb) seçildiği zaman çalıştırılacak olan metodu işaret 

edecek bir temsilci tanımı yapılmaktadır. Bunları hesaba katarak Web Part kontrolümüzün içeriğini 
ilk aşamada aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

WebPartVerb vrbYatay, vrbDikey; 

 

public override WebPartVerbCollection Verbs 

{ 

    get 

    { 

        vrbDikey = new WebPartVerb("DikeyDizilim", new WebPartEventHandler(DikeyDiz)); 

        vrbYatay = new WebPartVerb("YatayDizilim", new WebPartEventHandler(YatayDiz)); 
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        vrbDikey.Text = "Dikey Diz"; 

        vrbYatay.Text = "Yatay Diz"; 

 

        WebPartVerb[] verbs = new WebPartVerb[2]; 

        verbs[0] = vrbDikey; 

        verbs[1] = vrbYatay; 

        WebPartVerbCollection verbCollection = new WebPartVerbCollection(verbs); 

 

        return verbCollection; 

    } 

} 

 

public void YatayDiz(object sender, WebPartEventArgs e) 

{ 

    CizimYonu = Yon.YatayYon; 

} 

public void DikeyDiz(object sender, WebPartEventArgs e) 

{ 

    CizimYonu = Yon.DikeyYon; 

} 

Şimdi neler yaptığımıza kısaca bakalım. Kendi yazacağımız fiillerimizi WebPartVerb tipinden 

tanımladıktan sonra get bloğu içerisinde oluşturmaktayız. Bu işlemi yaparken ikinci parametre ile 

bir WebPartEventHandler temsilci örneği tanımladığımıza ve DikeyDiz ile YatayDiz isimli 

metodları işaret ettiğimize dikkat edelim. Buna göre, kullanıcılar bu fiillerden birisine tıkladığında 

YatayDiz ve DikeyDiz isimli metodlar çalışacaktır. Bu metodların içerisinde Web Part kontrolümüz 

için tanımladığımız CizimYonu özelliğinin değerini berlilemekteyiz. 

Oluşturulan WebPartVerb kontrollerini bir dizi içerisinde topladıktan sonra 

bir WebPartVerbCollection koleksiyonunun üretilmesinde kullanıyoruz. Son olarak get bloğundan 

bu koleksiyonu geri döndürmekteyiz. Peki fiilin seçilmesi sonucunda resimleri yatay veya dikey 

olarak nasıl yerleştireceğiz? 

Sonuç itibariyle seçilen resimlerin ekrana alınması ve belirli bir yöne doğru çizilmesi demek, Web 

Part kontrolünün ekrana çizilmesi sırasında (Render) uygun HTML takılarının(Tag) oluşturulması 

demektir. Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde bu iş için Render metodunu kullanmıştık. 

Render metodu dışında var olan Web sunucu kontrollerinden yararlanaraktanda aynı işlemi 

gerçekleştirebilmekteyiz. Sonuç itibariyle Web Part kontrolleride birer taşıyıcı (Container) 

olduğundan bir Controls koleksiyonuna sahiptir. Dolayısıyla sunucu kontrollerini oluşturup bu 

koleksiyona ekleyerek HTML elementleri ile fazla uğraşmadan render işlemlerini gerçekleştirebiliriz. 

Web Part kontrollerinde bu işlem için tek yapmamız gereken CreateChildControls metodunu 
ezmek olacaktır. Kendi örneğimiz için bu metodu aşağıdaki gibi ezebiliriz. 

protected override void CreateChildControls() 

{ 

    string sanalAdres = HttpContext.Current.Request.Url.ToString(); 

    sanalAdres = sanalAdres.Substring(0, sanalAdres.LastIndexOf('/')); 

    string sanalResimAdresi = sanalAdres + ("/images/") + Kategori.ToString(); 

    string fizikiKlasor = HttpContext.Current.Request.PhysicalPath; 

    fizikiKlasor = fizikiKlasor.Substring(0, fizikiKlasor.LastIndexOf('\\')); 

    int siraNo = 0; 

 

    try 

    {  

        FileInfo[] resimDosyalari = DosyalariAl(fizikiKlasor); 

        Random rnd = new Random(); 
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        Table tablo = new Table(); 

 

        if (CizimYonu == Yon.DikeyYon) 

        { 

            for (int i = 0; i < GosterilecekResimSayisi; i++) 

            { 

                TableRow satir = new TableRow(); 

                siraNo = rnd.Next(0, resimDosyalari.Length); 

                TableCell hucre = HucreOlustur(sanalResimAdresi, siraNo, resimDosyalari); 

                satir.Cells.Add(hucre); 

                tablo.Rows.Add(satir); 

            }  

        } 

        else if (CizimYonu == Yon.YatayYon) 

        { 

            TableRow satir = new TableRow(); 

            for (int i = 0; i < GosterilecekResimSayisi; i++) 

            { 

                siraNo = rnd.Next(0, resimDosyalari.Length); 

                TableCell hucre=HucreOlustur(sanalResimAdresi, siraNo, resimDosyalari); 

                satir.Cells.Add(hucre); 

            } 

            tablo.Rows.Add(satir); 

        } 

        Controls.Add(tablo); 

    } 

    catch 

    { 

    } 

} 

 

private static TableCell HucreOlustur(string sanalResimAdresi, int siraNo, FileInfo[] 

resimDosyalari) 

{ 

    string miniResimDosyaAdresi = sanalResimAdresi + "/small/" + resimDosyalari[siraNo].Name; 

    string buyukResimDosyaAdresi = sanalResimAdresi + "/big/" + resimDosyalari[siraNo].Name; 

    TableCell hucre = new TableCell(); 

 

    string resim = "<a href='" + buyukResimDosyaAdresi + "' target='_blank'><img src='" 

+ miniResimDosyaAdresi + "'/></a>"; 

    hucre.Text = resim; 

    return hucre; 

} 

 

private FileInfo[] DosyalariAl(string fizikiKlasor) 

{ 

    DirectoryInfo fizikiKlasorBilgisi = new DirectoryInfo(fizikiKlasor + "\\images\\" 

+ Kategori.ToString() + "\\small\\"); 

    FileInfo[] resimDosyalari = fizikiKlasorBilgisi.GetFiles(); 

    return resimDosyalari; 

} 

Burada kendimize göre bir algoritma geliştirdik. Temel olarak CreateChildControls metodu 

seçilen fiile göre yatay veya dikey dizilime uygun olacak şekilde bir HTML Table üretmekte 

veControls koleksiyonuna eklemektedir. Burada söz konusu 

olan Table, TableRow ve TableCell tipleri yönetimli kod(managed code) tarafında geliştirilmiş 
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sunucu bileşenleridir ve çalışma zamanında üretilen sayfa içerisinde HTML Table, HTML TR (Satır), 

HTML TD (Hücre) elementlerine dönüştürülmektedir. Özel olarak, resimlerin küçük hallerini 

göstermek ve üzerlerine tıklandığında orjinal boyutlarında açmak için a href ve img HTML 

elementlerinden faydalanılmaktadır. Sizler bu kod parçasını daha efektif hale getirerek (örneğin 

optimize ederek) daha ölçeklenebilir bir şekle döndürebilirsiniz. Artık geliştirdiğimiz WebPart 

bileşenini örnek bir web uygulaması üzerinde deneyebiliriz. Bu amaçla geliştireceğimiz web 

uygulamasının kişiselleştirmeye destek verebilmesi amacıyla Membership ayarlarını içermesi 

doğru olacaktır. Sonuç olarak aşağıdaki Flash animasyonunda görülen çıktıyı elde ederiz. (Flash 

dosyasının boyutu 180 Kb olup yüklenmesi zaman alabilir) 

 

Yukarıdaki Flash animasyonundanda gördüğünüz gibi, sisteme giren bir kullanıcı kendisine göre 

istediği kategorideki resimleri gösterebilmekte ve bunları yatay veya dikey olarak dizebilmektedir. 

Bizim dikkat etmemiz gereken nokta kendi fiillerimizin burada işlenebilir olmasıdır. Yukarıda 

geliştirdiğimiz ResimPart isimli Web Part kontrolümüzde fiillerimizi ayrı olay metodlarına 

yönlendirdik. Dilersek tüm fiillerimizi aynı metod içerisinde ele alabiliriz. Bunun için öncelikli 

olarak WebPartVerb bileşenlerimizi oluştururken 

kullanıdığımızWebPartEventHandler temsilcilerini (delegates) aynı metodu işaret edecek şekilde 
oluşturmalıyız. 

vrbDikey = new WebPartVerb("DikeyDizilim", new WebPartEventHandler(VerbUygula)); 
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vrbYatay = new WebPartVerb("YatayDizilim", new WebPartEventHandler(VerbUygula)); 

Daha sonra VerbUygula isimli metodumuzu aşağıdaki gibi kodlamamız yeterli olacaktır. 

public void VerbUygula(object sender, WebPartEventArgs e) 

{ 

    string tetiklenenVerbId=((WebPartVerb)sender).ID; 

    if (tetiklenenVerbId == "DikeyDizilim") 

        CizimYonu = Yon.DikeyYon; 

    else if (tetiklenenVerbId == "YatayDizilim") 

        CizimYonu = Yon.YatayYon; 

} 

Tüm fiiller aynı olay metodu içerisinde ele alınacaklarından, olayı meydana 

getiren WebPartVerb nesne örneğinin kim olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bunun için olay 

metodunun ilk parametresinden yararlanılmıştır. sender isimli değişken, olay metodu 

içerisinde WebPartVerb tipine dönüştürülmüş ve ID özelliğinin değerine bakılarak CizimYonu 

isimli enum sabitine uygun değeri atanmıştır. Uygulamayı bu haliyle test ettiğimizde ilk 

versiyondaki ile aynı sonuçları elde ederiz. 

Çözmemiz gereken bir durum daha vardır. Bu da hangi Verb seçildiyse bunun başına bir check 

işaret konulmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla WebPartVerb sınıfınınChecked özelliğinin değerinin 

true veya false olarak değiştirilmesi yeterlidir. Lakin asıl problem bununla ilişki kodun nereye 

yazılması gerektiğidir. Web sayfaları ve içerisinde yer alan kontrollerin yaşam döngüsü olayı biraz 

karmaşık hale getirmektedir. Senaryomuzda, işaretleme operasyonu için gerekli kod 

parçasının CreateChildControls metodu içerisine konulması düşünülebilir. Yada bu işlemi fiilleri 

ele aldığımız olay metodu içerisine koyabiliriz. Ancak hiç birisi işe yaramayacaktır. Bunun sebebi 

Web Part bileşenimizin, sunucu tarafındaki yaşam döngüsüdür. Dilerseniz yaşam döngüsünü 

inceleyerek devam edelim. Sayfa ilk kez talep edildiğinde dolayısıyla Web Part kontrolüde ilk kez 

oluşturulduğundaki olay işleyiş sırası göz önüne alındığında, Web Part kontrolümüzdeki bazı 
üyelerin işleyiş sırası aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Kullanıcı bir fiil (Verb) seçtikten sonra sayfa sunucuda tekrar oluşturulup, web part kontrolümüzde 
yeniden oluşturulacaktır. Bu ikinci request sonrasında üylerin işleyiş sırası ise aşağıdaki gibidir. 
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Görüldüğü gibi her iki yaşam döngüsü sırasında son olarak Verbs isimli özelliğe girilmektedir. 

Dolayısıyla işaretleme kodlarını buraya dahil edebiliriz. Bununla birlikte göze çarpan bir diğer 

durum, ikinci talep sonrasında Verb özelliğinin iki kez devreye giriyor olmasıdır. Bu sebepten, Verb 

özelliğinin get bloğundaki kodlar aşağıdaki gibi optimize edilmeli veWebPartVerb bileşenleri ile 
ilgili koleksiyonun oluşturulma işlemlerinin sadece bir kez yapılması garanti altına alınmalıdır. 

WebPartVerb vrbYatay, vrbDikey; 

WebPartVerbCollection verbCollection; 

 

public override WebPartVerbCollection Verbs 

{ 

    get 

    { 

        if (vrbYatay == null && vrbDikey == null) 

        { 

            vrbDikey = new WebPartVerb("DikeyDizilim", new WebPartEventHandler(VerbUygula)); 

            vrbYatay = new WebPartVerb("YatayDizilim", new WebPartEventHandler(VerbUygula)); 

 

            vrbDikey.Text = "Dikey Diz"; 

            vrbYatay.Text = "Yatay Diz"; 

     

            WebPartVerb[] verbs = new WebPartVerb[2]; 

            verbs[0] = vrbDikey; 

            verbs[1] = vrbYatay; 

            verbCollection = new WebPartVerbCollection(verbs); 

        } 

        if (CizimYonu == Yon.DikeyYon) 

        { 

            vrbDikey.Checked = true; 

            vrbYatay.Checked = false; 

        } 

        else if (CizimYonu == Yon.YatayYon) 

        { 

            vrbDikey.Checked = false; 
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            vrbYatay.Checked = true; 

        } 

 

        return verbCollection; 

    } 

} 

Artık çalışma zamanında seçtiğimiz fiillerin yanında tik işaret aşağıdaki resimdekine benzer bir 

şekilde çıkacaktır. 

 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kendi Web Part kontrollerimize özel 

fiilleri (WebPartVerb tipinden nesne örneklerini) nasıl ekleyebileceğimizi örnek bir senaryo 

üzerinden incelemeye çalıştık. Makalemizin sonlarında kontrollerin yaşam döngüsünün ne kadar 

önemli olabileceğini gördük. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. (Resimlerin boyutlarının büyük olması nedeni ile Big isimli 

kasörlerlerdeki resim dosyaları ve App_Data altındaki ASPNETDb.mdf dosyaları silinmiştir. Test 
ederken bunları göz önüne almayı unutmayınız.) 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# Temelleri : Nitelikleri(Attributes) Kavramak 

( 11.04.2007 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Nitelik(Attribute) eninde sonunda her dotNet programcısının kullandığı ve karşılaştığı bir kavramdır. 

Özellikle yansıma (Reflection) konusu ile birlikte anıldığından, .Net Framework içerisinde önemli bir 

yere sahiptir. .Net Framework içerisinde pek çok modelde niteliklerden aktif olarak 

faydalanılmaktadır. Web servislerinden windows kontrollerini geliştirmeye, kendi web part 

bileşenlerimizi yazmaktan serileştirmeye kadar pek çok alanda işe yaramaktadır. Hatta çok popüler 

olarak, katmanlı mimarilerde ve nitelik bazlı (attribute based) programlama modellerinde de ele 

alınmaktadır. İşte bu makalemizde nitelikleri incelemeye çalışacak ve özellikle kendi niteliklerimizi 
nasıl geliştirebileceğimize değineceğiz. 

Herşeyden önce, niteliği (Attribute) tanımlamakta fayda vardır. Nitelikler, uygulandıkları tiplerin 

(types) yada üyelerin (members) çalışma zamanındaki davranışlarının değiştirilmesine olanak 

sağlayan sınıflardır. Niteliklerin sınıf(class) olduğu rahatlıkla söylenebilir. Nitekim var olan veya 

bizim tarafımızdan geliştirilen nitelikler daima Attribute sınıfından türemek zorundadırlar. 

Attribute, abstract bir sınıftır. Dolayısıyla örneklenemez ancak bir nitelik sınıfının içermesi gereken 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/VerbSample.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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temel üyeleri bünyesinde barındırır. Aslında niteliklerin belkide en önemli özelliği, üretilen assembly 

içerisinde yer alan tip ve üyelere ekstra bilgiler katabilmeleridir. Bir başka 

deyişle metadata içerisine ilave bilgiler eklenebilmesini sağlamaktadır. Bu noktada ortaya önemli 

bir soru çıkar. Söz konusu ekstra veriler kim tarafından ve nasıl değerlendirilecektir? İşte bu 

noktada yansıma(Reflection) konusu çok büyük önem taşımaktadır. Öyleki, çalışma 

zamanında(run-time) herhangibir tipin ve üyelerinin hakkında bilgi sahibi olabilme imkanı aynı 
zamanda metadata içeriğinide elde edebilme anlamına gelmektedir. 

 

Nitelikler(Attributes), .Net Framework' de var olan veya geliştiriciler tarafından yazılan 

tip(type) veya üyelere(members) çalışma zamanında davranışlarının farklı şekillerde ele 

alınabilmelerini sağlayan ekstra metadata (veri hakkında veri) bilgileri ekler. Bu metadata 

bilgileri üretilen assembly' lar içerisinde yer alır ve yansıma(Reflection) teknikleri ile 

çalışma zamanında değerlendirilebilir. 

Niteliklerin faydasını ve ne işe yaradıklarını daha net bir şekilde anlayabilmek için aşağıdaki örnek 

senaryolar göz önüne alınabilir. 

Asp.Net Web Uygulamalarında Kendi Kontrollerimizi Geliştirirken 

Daha önceki makalelerimizde kendi web server kontrollerimizi nasıl yazacağımıza kısaca 

değinmiştik. Şimdi şöyle düşünelim. Yazdığımız bu kontrollerin ele alındığı bir geliştirme ortamı var 

mı? Cevabın Visual Studio IDE ortamı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Peki nasıl oluyorda, bir kontrolü 

ToolBar üzerinden alıp sayfaya bıraktığımızda, özellikler (Properties) pencersinde, o kontrol sınıfına 

ait bazı üyeler (özellikler, olaylar) getiriliyor? Demekki, IDE bir çalışma zamanı ortamı olarak 

sürüklenip bırakılan kontrolün hangi üyelerinin Properties penceresinde görünmesi gerektiğini 

anlayabiliyor. Hatırlayacağınız gibi özelliklerin başına, hatta kontrol sınıfının başına atılan bazı 

nitelikler(attributes) vardı. 

[Browsable(true)] 

[Description("Hangi Gün?")] 

[Bindable(true)] 

[Themeable(true)] 

[Category("Tarih Degerleri")] 

[DefaultValue("1")] 

[Localizable(true)] 

public string SeciliGun 

{ 

Çok basit olarak SeciliGun isimli özelliğin üzerine yazılmış olan nitelikler, Visual Studio IDE' si için 

anlamlıdır. Nitekim Visual Studio çalışan bir uygulama olaraktan, çalışma zamanında (run-time) 

ilgili niteliklerin değerlerine bakarak bazı hamlelerde bulunur. Örneğin Browsable niteliğinin true 

değerine sahip olması, SeciliGun özelliğinin Visual Studio IDE' sindeProperties penceresine 

eklenmesi gerektiği anlamına gelir. Description niteliği içerisindeki metinsel bilgiler, IDE 

tarafından değerlendirilip yine Properties penceresinde gösterilir. (Diğer niteliklerin ne amaçla 
kullanıldıklarını  Web Server Control Yazmak - 2 isimli makaleden bulabilirsiniz.) 

Kendi Web Part Bileşenlerimizi Geliştirdiğimizde 

Bundan bir önceki makalemizde kendi Web Part bileşenlerimizi nasıl geliştirebileceğimiz 

incelemiştik. Geliştirdiğimiz Web Part bileşenlerinin bazı özelliklerinin 

kişiselleştirilebilmesi(personalizable) ve çalışma zamanında istemcinin bilgisayarında yer alan 

tarayıcı pencersindeki bir PropertyGridEditorPart içerisinde açılıp değiştirilebilmesi için aşağıdaki 
niteliklerden faydalandık. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=189
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[WebBrowsable(true)]  

[WebDescription("Verilen Url adresine göre Rss bilgisini okur")] 

[Personalizable(PersonalizationScope.User)] 

[WebDisplayName("Rss Bilgisi Alınacak Url")] 

public string Url 

{ 

    get { return _Url; } 

    set { _Url = value; } 

} 

İşte buradaki nitelikleri değerlendiren kişi, Asp.Net Runtime Host' un ta kendisidir. Yine çalışma 

zamanındaki bir ortamın karar mekanizmalarında ihtiyaç duyacağı bazı bilgiler metadata içerisine 

nitelikler yardımıyla eklenmektedir. Buna göre örneğin, Asp.Net Runtime 

Host, Personalizable niteliğinde PersonalizationScope isim enum sabitinin değerini User olarak 

gördüğünde takip eden özelliğin kişiselleştirme amaçlı olarak her kullanıcı için ayrı olacak şekilde 

veritabanına yazılması gerektiğini anlayacaktır. Yine WebBrowsableniteliğine true değeri verilmesi 

sayesinde, ilgili özelliğinde istemcilerin tarayıcı penceresinde görülecek 

olan PropertyGridEditorPart içerisinde ele alınabileceğinide anlayacak ve sayfanın sunucundan 

istemciye olan hareketinde, render işlemini bu kritere göre değiştirecektir. (Diğer niteliklerin ne 

yaptığı ile ilgili olaraktan Kendi Web Part Bileşenlerimizi Geliştirmekisimli makalemizden 
yararlanabilirsiniz.) 

Nesneleri Binary Formatta Serileştirmekte 

Bildiğiniz gibi bir nesneyi ikili (binary) formatta serileştirmek için BinaryFormatter 

sınıfının Serialize metodundan yararlanırız. Benzer şekilde ters serileştirme işlemi 

içindeDeserialize metodunu kullanırız. Ancak hepimizin yakından tanıdığı bir kural vardır. Bir tipin 

ikili formatta(binary) serileştirilebilmesi için Serializable niteliği ile işaretlenmiş olması gerekir. 

Binary formatta serileştirmenin olduğu yerler göz önüne alındığında söz konusu niteliğin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin web uygulamalarında sessionbilgilerinin veritabanından tutulmasına 

karar verildiğinde veya Profile bilgilerinde kendi tiplerimizi yada var olan tipleri tablodaki binary 

alanda tutmak istediğimizde... 

Windows Communication Foundation' da Kontratları(Contrats) Hazırlarken 

Yakın zamanda, .Net Framework 3.0 ile gelen ve Microsoft tabanlı dağıtık mimari (distributed 

architectures) modellerini tek bir çatı altında toplayan Windows Communication Foundation' 

da, bir sınıfın servis olarak yayınlanması için ve sınıf içinden dış dünyaya açılabilecek 

fonksiyonellikler için yine nitelikleri kullanmaktadır. Aşağıdaki örnek kod 

parçasında ServiceContract ve OperationContract isimleriye geliştirilen niteliklerin örnek 
uygulanış şeklini görmektesiniz. (Daha detaylı bilgi için WCF Giriş makalesine bakabilirsiniz.) 

[ServiceContract] 

    public interface IMatematikServis 

    { 

        [OperationContract] 

        double Toplam(double x, double y); 

 

        void DahiliMetod(); 

    } 

Web Servislerinde 

Bir web servisinin istemci tarafından tüketilebilmesi için çoğunlukla proxy sınıflarını kullanıyoruz. 

Elbette istisnai olarak doğrudan HTTP veya SOAP üzerinden talepte de bulunabilmekteyiz. Nitekim 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=197
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=191
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proxy sınıflarının üretilebilmesi içinde, web servisine ait bir WSDL dökümanının ele alınması 

gerekiyor. WSDL (Web Service Description Language) dökümanı bildiğiniz gibi bir web servisinin 

tanımlamalarının ve fonksiyonelliklerin bir XML içeriği olarak üretilmesini sağlıyor. Peki biz bu 

belgeyi herhangibir şekilde talep ettiğimizde, bu talebe karşılık XML dökümanı içerisine hangi 

sınıfların ve hangi metodların koyulacağını sistem nereden biliyor? İşte bu noktada 

devreye WebService veWebMethod gibi nitelikler(attributes) girmektedir. Böylece WSDL 

dökümanını hazırlayacak olan HttpHandler hangi sınıfı ve hangi metodu xml içerisine alacağını 
bilecektir. 

Katmanlı Mimaride Entity Tiplerinde 

Özellikle katmanlı mimaride nitelikler çok faydalı olabilmektedir. Örneğin, veritabanında yer alan 

tabloların karşılıklarının tutulduğu sınıflar için otomatik olarak select, insert,update ve delete gibi 

sorguların hazırlanması istendiği durumlarda çalışma zamanı için ekstra bilgilere (additional 

metadata) ihtiyaç vardır. İşte çalışma zamanındaki bu ihtiyçaları nitelikler yardımıyla 

karşılayabiliriz. Söz gelimi entity tipi içerisindeki alan adlarının tablolardaki karşılıklarını, identity 

olup olmadıklarını yada farklı entity tipleri arasında, tablolar arasındaki ilişkilerin nasıl 
gerçekleştirilebileceğini belirlemek vb konularda ele alınabilir. 

DLINQ (Database Language Integrated Query) de Yer Alan Entity Tiplerinde 

Şu anda C# 3.0 ile birlikte adı en çok anılan modellerden biriside DLINQ(Database Language 

Integrated Query) dir. DLINQ temel olarak veritabanından nesnelere indirgenen kümeler 

üzerinde LINQ sorgularının çalıştırılmasına izin veren bir modeldir. (Daha fazla bilgi için C# 3.0 İlk 

Bakışta DLINQ makalesine bakabilirsiniz) Aslında model tipik olarak entity katmanlarına dayanan 

bir yapıya sahiptir. Tablo, alan ve ilişki (relation) eşleştirmeleri vb... için niteliklerden (attributes) 
faydalanılmaktadır. 

[Table(Name="Calisanlar")] 

class Calisan 

{ 

    [Column(Name="Id",Id=true)] 

    public int Id; 

Bir Assembly Hakkında Bilgi Vermek için AssemblyInfo.cs İçeriğinin Değişitirlmesi 

Geliştirdiğimiz uygulamaların ürettiği assembly' lara ait genel bilgileri AssemblyInfo.cs dosyası 

içerisindeki assembly seviyesinde kullanılabilen nitelikler sayesinde metadata içerisine alabiliriz. Bu 

sayede geliştirdiğimiz Assembly' ın hangi kültüre destek verdiğini(Culture), versiyonunu(Version), 

varsa strong key bilgisini, başlığını (Title), açıklamasını (Description) belirtebiliriz. Bu tip bilgiler 

metadata içerisine alındıktan sonra örneğin ClickOnce gibi mimariler tarafından 
kullanılıp setup sayfalarının oluşturulması sırasında kullanılabilir. 

Gördüğünüz gibi, nitelikler çalışma zamanında bir takım uygulama parçaları tarafından 
değerlendirilmekte ve buna göre sonuçlar üretilmektedir. 

Bu kısa bilgilerden sonra gelin kendi niteliklerimizi (Custom Attributes) nasıl yazabileceğimize 

bakalım. Kendi niteliklerimizin kıymetlenebilmesi için onları ele alacak bir modelede ihtiyacımız 

olacaktır. Burada devreye yansıma(Reflection) girecek. Örneğin Sql Server 2005 ile birlikte gelen 

AdventureWorks veritabanındaki Production şemasında (Schema) yer alan Product tablosunun 

programımız içerisinde bir tip ile ifade edildiğini düşünebiliriz. Bu tip için gerekli insert, update, 

delete ve select işlemlerinin bu tip içerisindeki metodlar ile yapılmak istendiğini düşünelim. Bu 

durumda yansımadan faydalanarak özelliklerin adlarından ve o anki değerlerinden yararlanıp bizim 

için gereken sorguları otomatik olarak hazırlatabiliriz. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar 

vardır. Örneğin ProductId alanı identity tipindendir ve bu nedenlede otomatik olarak artmaktadır. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=174
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=174
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Dolayısıyla otomatik oluşturulacak insert sorgusuna dahil edilmemesi gerekir. Peki çalışma 

zamanında bu alanı işaret eden sınıf özelliğinin, insert sorgusuna dahil edilmemesi gerektiğini 

nereden bilebiliriz? İşte bu özellikler için yazacağımız bir nitelik yardımıyla çalışma zamanında 

davranış değiştirilmesini sağlayabiliriz. Gelin ne demek istediğimiz örnek üzerinden incelemeye 

çalışalım. Bu amaçla öncelikli olarak bir Product nesnesini temsil edecek bir sınıf tasarlayacağız. 

Amacımız insert, update, delete ve select sorgularının çalışıp çalışmadığını kontrol etmekten ziyade, 

bunların oluşturulması sırasında niteliklerin değerini anlamak olduğundan sadece bir kaç temel 

özelliğin sınıfa dahil edildiğini hatırlatalım. UrunEntity isimli sınıfımızın genel tasarımı şu şekilde 

olacaktır. 

 

Sınıfımız içerisindeki niteliklerin uygulanmasını ve metodlarımızı ilerleyen kısımlarda geliştireceğiz. 

Gelelim niteliklerimize. Makalemizin başındada belirttiğimiz gibi bir nitelik 

mutlaka Attribute sınıfından türemelidir ki metadata içerisine eklenebilsin. Bu nedenle sınıfımızın 

eşleştiği tablo ve kolonları için kullanılacak TabloAttribute veAlanAttribute sınıflarını Attribute 
sınıfından türeterek geliştireceğiz. 

 

İsimlendirme standartları oldukça önemlidir. Bu tüm geliştiricilerin aynı tarzda kodlama 

yapmasını ve kooridanasyon kolaylığını sağlar. Örneğin tüm Exception sınıflarının 

adları Exception kelimesi ile biter veya tüm arayüzlerin (interfaces) adları I harfi ile 

başlar. Benzer durum nitelikler içinde geçerlidir. Öyleki nitelik sınıflarının 

adlarıda Attribute kelimesi ile bitmektedir. Bu nedenle kendi niteliklerimizi 

isimlendirirken adlarının Attribute kelimesi ile bitmelerine özen gösterilmelidir. 

Niteliklerimize ait sınıf diagramı ve kodlarımız ise aşağıdaki gibidir. 
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TabloAttribute.cs; 

// TabloAttribute isimli niteliğimiz sadece sınıf veya yapılara uygulanabilecektir. 

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class|AttributeTargets.Struct)] 

class TabloAttribute:Attribute 

{ 

    private string _tabloAdi; 

    private string _schemaAdi;  

   

    public string TabloAdi 

    { 

        get { return _tabloAdi; } 

        set { _tabloAdi = value; } 

    } 

    public string SchemaAdi 

    { 

        get { return _schemaAdi; } 

        set { _schemaAdi = value; } 

    }  
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    public TabloAttribute(string tablonunAdi, string schemaninAdi) 

    { 

        TabloAdi = tablonunAdi; 

        SchemaAdi = schemaninAdi; 

    } 

    public TabloAttribute(string tablonunAdi) 

        : this(tablonunAdi, "dbo") 

    { 

    } 

    public TabloAttribute() 

    {     

    }  

} 

AlanAttribute; 

[AttributeUsage(AttributeTargets.Property)] 

class AlanAttribute:Attribute 

{ 

    private string _alanAdi; 

    private bool _identity; 

    private bool _nullIcerebilir;  

 

    public bool NullIcerebilir 

    { 

        get { return _nullIcerebilir; } 

        set { _nullIcerebilir = value; } 

    } 

 

    public string AlanAdi 

    { 

        get { return _alanAdi; } 

        set { _alanAdi = value; } 

    } 

    public bool Identity 

    { 

        get { return _identity; } 

        set { _identity = value; } 

    }  

 

    public AlanAttribute(string alaninAdi, bool identityMi, bool nullIcerirmi) 

    { 

        AlanAdi = alaninAdi; 

        Identity = identityMi; 

        NullIcerebilir = nullIcerirmi; 

    } 

    public AlanAttribute(string alaninAdi, bool identityMi) 

        : this(alaninAdi, identityMi, true) 

    { 

    } 

    public AlanAttribute(string alaninAdi) 

        : this(alaninAdi, false) 

    { 

    } 

    public AlanAttribute() 

    {     
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    }  

} 

Şu andaki amacımız kendi niteliklerimizi nasıl yazacağımızı görmek olduğundan tam anlamıyla bir 

entity tipi oluşturmayı hedeflemiyoruz. Bu nedenle TabloAttribute isimli sınıfımız temel olarak 

eşleştirme amacıyla tablo adı ve bulunduğu şema adını taşıyacak özelliklere sahip. Benzer şekilde 

AlanAttribute isimli sınıfımızda alan adını, null değer taşınabilip taşınamıyacağını, alanın identity 

tipinde olup olmadığını belirten özellikler içermektedir. Gördüğünüz gibi Attribute' tan türettiğimiz 

sınıfların normal sınıflardan farklı bir yazım tarzı bulunmamaktadır. Ancak dikkat ederseniz yazmış 

olduğumuz nitelik sınıflarımıza AttributeUsage isimli başka bir nitelik daha uygulanmaktadır. Bu 

niteliğin amacı, ilgili niteliğin hangi seviyelere uygulanabileceğini belirlemektir. Bu seviylerin 

belirtilmesi içinse AttributeTargets isimli bir enum sabitini ele almaktadır. Örneğin TabloAttribute 

niteliğimizi sadece sınıf(class) ve yapılara(struct) uygulayabilirken, AlanAttribute isimli niteliğimizi 

sadece özelliklere(Property) uygulanabilir. Böylece ilgili niteliğin sadece belirtilen tip veya üyelere 

uygulanabilmesi adına bir zorlama getirilmiş olunur. AttributeTargets isimli enum sabitinin 
alabileceği tüm değerler ve kısa açıklamaları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Değer Açıklama 

All Nitelik istenilen tipe veya üyeye uygulanabilir. 

Assembly Nitelik sadece assembly seviyesinde uygulanabilir. 

Class Nitelik sadece sınıflara uygulanabilir. 

Constructor Nitelik sadece yapıcı metoda uygulanabilir. 

Delegate Nitelik sadece temsilci tipine uygulanabilir. 

Enum Nitelik sadece enum sabitine uygulanabilir. 

Event Nitelik sadece olaya uygulanabilir. 

Field Nitelik sadece alana uygulanabilir. 

GenericParameter Nitelik sadece generic bir parametreye(T) uygulanabilir. 

Interface Nitelik sadece arayüze uygulanabilir. 

Method Nitelik sadece metoda uygulanabilir. 

Module Nitelik sadece modül' e uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

module' ün bir Visual Basic module' ü olmayışıdır. Yani kastedilen .dll veya 

.exe uzantılı module' lerdir. 

Parameter Nitelik sadece parametreye uygulanabilir. 

Property Nitelik sadece özelliğe uygulanabilir. 

ReturnValue Nitelik sadece dönüş tipine uygulanabilir. 

Struct Nitelik sadece bir değer türüne bir başka deyişle yapıya uygulanabilir. 

Şimdi bu nitelikleri UrunEntitiy sınıfı içerisinde kullanmaya çalışalım. İlk olarak sınıfımızı aşağıdaki 

gibi geliştirelim. 

[Tablo(SchemaAdi="Production",TabloAdi="Product")] 

class UrunEntity 

{ 

    private int _urunId; 
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    private decimal _fiyat; 

    private string _urunAdi; 

    private DateTime _sonSatisTarihi;  

 

    [Alan(AlanAdi = "ProductID", Identity = true, NullIcerebilir = false)] 

    public int UrunId 

    { 

        get { return _urunId; } 

        set { _urunId = value; } 

    } 

 

    [Alan("Name", false, false)] 

    public string UrunAdi 

    { 

        get { return _urunAdi; } 

        set { _urunAdi = value; } 

    } 

    [Alan("ListPrice", Identity = false, NullIcerebilir = false)] 

    public decimal Fiyat 

    { 

        get { return _fiyat; } 

        set { _fiyat = value; } 

    } 

 

    [Alan("SellStartDate", false, true)] 

    public DateTime SonSatisTarihi 

    { 

        get { return _sonSatisTarihi; } 

        set { _sonSatisTarihi = value; } 

    }  

 

    public UrunEntity(int idsi, string adi, decimal fiyati) 

    { 

        UrunId = idsi; 

        UrunAdi = adi; 

        Fiyat = fiyati; 

    }  

    public UrunEntity() 

    { 

    } 

} 

Gördüğünüz gibi UrunEntity sınıfına ve UrunId,UrunAdi, Fiyat ve SonSatisTarihi isimli özelliklerimize 

TabloAttribute ve Alan Attribute niteliklerimiz uygulanmıştır. Buna göre UrunEntity sınıfının aslında 

Production şemasındaki Product tablosuna işaret ettiğini anlayabiliriz. Ya da, UrunId isimli özelliğin 

ProductId isimli alana işaret ettiğini, null değer içeremeyeceğini ve en önemliside Identity bir alan 

olduğunu anlayabiliriz. Böylece reflection tekniklerini kullanan kodlarımız insert sorgusunu 

oluştururken ProductId alanını hesabe katmayacağını anlayabilecektir. Elbette bunun geliştirici 

tarafından kodlanması gerektiğinide unutmayalım. Diğer özellikler içinde benzer uygulamalar 

yapılmıştır. AlanAttribute ve TabloAttribute isimli sınıflarımız içersinde birden fazla aşırı yüklenmiş 

yapıcı metod (constructor) kullandığımızdan, niteliklerimizi söz konusu üyelere farklı biçimlerde 

uygulayabiliriz. Bunlardan birisi Name=Value ataması şeklinde olan versiyondur. Bu versiyon 

doğrudan public olan özelliklere(Property) değer atanabilmesini sağlar. Yani özel olarak aşırı 
yüklenmiş yapıcı metodlar olmasada ilgili niteliğin özellikleri değiştirilebilir. 
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Artık bundan sonra niteliklerimizi ele alacağımız kodlarımızı yazmamız gerekmektedir. Bu basit kod 

parçası ile, çalışma zamanında var olan nitelikleride nasıl okuyabileceğimizi ve buna göre nasıl 

davranış değiştirebileceğimizi görmüş olacağız. Bu amaçla UrunEntity isimli sınıfımızın Insert 
metodunu aşağıdaki gibi geliştirelim. 

public int Insert() 

{ 

    Type tip = this.GetType(); 

    TabloAttribute tblAtr = 

((TabloAttribute[])tip.GetCustomAttributes(typeof(TabloAttribute), false))[0]; 

    string tabloAdi=tblAtr.TabloAdi; 

    string schemaAdi =tblAtr.SchemaAdi; 

    StringBuilder insertBuilder = new StringBuilder(); 

    insertBuilder.Append("Insert into "); 

    insertBuilder.Append(schemaAdi); 

    insertBuilder.Append("."); 

    insertBuilder.Append(tabloAdi); 

    insertBuilder.Append(" ("); 

 

    // Insert sorgusundaki alan adları çekiliyor. 

    foreach (PropertyInfo prp in tip.GetProperties()) 

    { 

        AlanAttribute 

atr=((AlanAttribute[])prp.GetCustomAttributes(typeof(AlanAttribute), false))[0]; 

        if (!atr.Identity) 

        { 

            string alanAdi = atr.AlanAdi; 

            insertBuilder.Append(alanAdi); 

            insertBuilder.Append(","); 

        } 

    } 

    // Son eklenen virgülü kaldırmak için. 

    insertBuilder.Remove(insertBuilder.Length-1, 1); 

    insertBuilder.Append(") Values ("); 

         

    // insert sorgusundaki değerleri çekiliyor. 

    foreach (PropertyInfo prp in tip.GetProperties()) 

    { 

        AlanAttribute 

atr=((AlanAttribute[])prp.GetCustomAttributes(typeof(AlanAttribute), false))[0]; 

        if (!atr.Identity) 

        { 

            object alanDegeri = prp.GetValue(this, null); 

            if ((prp.PropertyType.Name == "String") 

                || (prp.PropertyType.Name == "DateTime")) 

                    insertBuilder.Append("'" + prp.GetValue(this, null).ToString() + "',"); 

            else 

                insertBuilder.Append(prp.GetValue(this, null).ToString() + ","); 
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        } 

    } 

    insertBuilder.Remove(insertBuilder.Length - 1, 1); 

    insertBuilder.Append(")"); 

 

    //Insert işlemi için gerekli sorgula çalıştırılır. 

 

    return 0; 

} 

Kod parçası biraz arap saçına dönmüş olabilir. Gelin ne yaptığımıza ve nitelikleri çalışma zamanında 

nasıl ele alabildiğimize yakından bakalım. Insert metodunun amacı, UrunEntity sınıfı için gerekli 

olan insert sql sorgu cümlesini otomatik olarak oluşturmaktır. Bu işlemin çalışma zamanında 

yapılmasını hedeflediğimizden yoğun olarak reflection işlemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

otomatik olarak artan, bir başka deyişle identity tipinde olan bir alanın insert sorgusuna dahil 

edilmemesi gerekmektedir. Öyleyse bu bilgiyi içeren nitelik (attribute) ele alınmalıdır. Benzer 

şekilde özelliklerin hangi tablo alanlarına denk geldiği veya sınıfın hangi şemadaki hangi tabloya 

denk geldiği bilgileride niteliklerimizden alınmalıdır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen kodlar 

göz önüne alındığında herhangibir tipin çalışma zamanında uygulanan niteliğini elde etmek 

amacıyla GetCustomAttributes isimli metod kullanılmaktadır. Bu metod ilk parametre olarak elde 

edilmek istenen niteliğin tipini alır. Metodun belkide en önemli özelliği geriye objecttipinden bir dizi 

döndürüyor oluşudur. Dönen bu dizi içerisinden niteliğe ait özellikleri çekebilmek için bir 

dönüştürme (cast) işlemi yapılmalıdır. GetCustomAttributesmetodunun geriye dizi döndürmesinin 

sebebi, bir tipe veya üyeye birden fazla niteliğin uygulanabilecek olmasıdır. Elde edilen dizi 

tekrardan uygun nitelik(Attribute) tipine dönüştürüldüğünde indisleme operatörü sayesinde 

okunmak istenen özelliklere erişilebilir. Ki örneğimizde 0 indisli referanslar çekilmiştir. Insert 

metodunda kullandığımız aşağıdaki kod parçasında UrunEntity sınıfına uygulanan TabloAttribute' 
tipinin referansı yakalanmaktadır. 

TabloAttribute tblAtr = 

((TabloAttribute[])tip.GetCustomAttributes(typeof(TabloAttribute), false))[0]; 

Burada kullanılan GetCustomAttributes metodu tipe aittir. Sınıf içerisindeki üyelere uygulanan 

nitelikleri elde etmek içinde aynı yol kullanılır. Nitekim, nitelik(attribute) uygulanabilen tüm 

üyelerin GetCustomAttributes metodu bulunmaktadır. Söz gelimi, UrunEntity sınıfındaki 

özelliklere(properties) uygulanan nitelikleri çalışma zamanında elde edebilmek 

içinGetProperties metodu ile gezilen PropertyInfo referanslarına GetCustomAttributes metodu 
aşağıdaki gibi uygulanmıştır. 

AlanAttribute atr=((AlanAttribute[])prp.GetCustomAttributes(typeof(AlanAttribute), 

false))[0]; 

Bu şekilde nitelik referansları elde edildikten sonra söz konusu niteliğin üyelerinin değerlerine 

bakılabilir. 

 

Her ne kadar makalemizin konusu nitelikleri yazmak olsada reflection ile ilgili bazı 

noktalara da değinmek gerekir. Örneğin Insert metodu içerisinde çalışma zamanında o 

anki UrunEntity nesne örneğinin özelliklerinin değerlerinin elde edilmesi 

için, GetValue isimli metod kullanılmıştır. Bu metodun ilk parametresi, değerleri taşıyan 

nesne örneğinin referansıdır. 

Örneğimizi herhangibir program içerisinde test etmek için aşağıdaki gibi bir kod parçasından 

faydalanabiliriz. Bu amaçla örnek bir Console uygulamasını test programı amacıyla kullanabiliriz. 
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Tek yapmamız gereken bir UrunEntity nesne örneği oluşturmak sonrasında ilgili özelliklerinde bazı 

değerler atamak ve Insert metodunu çağırmaktır. 

UrunEntity urn = new UrunEntity(); 

urn.UrunAdi = "Pentium CPU"; 

urn.Fiyat = 90; 

urn.SonSatisTarihi = DateTime.Now.AddDays(30); 

urn.Insert(); 

Amacımız nitelikleri kavramak olduğu için, Insert metodunun içerisinde insert sorgusunu 

çalıştırmak için gereken Data Access Layer çağrıları yazılmamıştır. Ancak sonuçları görmek adına 

çalışma zamanında Insert metodunun çağırıldığı satıra bir breakpoint koyarak adım adım (step 

into) ilerlemekte fayda vardır. Bunun sonucunda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Insert 

sorgusunun doğru bir şekilde oluşturulduğunu görebiliriz. Dikkat ederseniz UrunId özelliği hiç bir 

şekilde hesaba katılmamıştır. Ayrıca özelliklerin tabloda karşılık olan adlarına bakılarak bu sorgu 
cümlesi oluşturulmuştur. 

 

Program kodumuzdan üretilen assembly içerisine ildasm.exe aracı yardımıyla bakmakta fayda 

vardır. Bunu yaptığımızda yazdığımız niteliklerin o anki bilgileri ile birlikte assembly' ın metadata' 

sına eklendiğini görebiliriz. (Ildasm aracında metadata' yı görebilmek için Ctrl+M tuş 

kombinasyonunu kullanırız.) Örnek olark UrunId isimli özelliğimiz için eklenen nitelik metadata 

içerisinde aşağıdaki şekilde görünecektir. 

AlanAttribute' unun Metadata izi; 

Property #1 (17000006) 

------------------------------------------------------- 

Prop.Name : UrunId (17000006) 

Flags : [none] (00000000) 

CallCnvntn: [PROPERTY] 

hasThis  

ReturnType: I4 

No arguments. 

DefltValue:  

Setter : (06000015) set_UrunId 

Getter : (06000014) get_UrunId 

0 Others 

CustomAttribute #1 (0c000011) 

    ------------------------------------------------------- 

    CustomAttribute Type: 06000013 

    CustomAttributeName: AttributeTemelleri.AlanAttribute :: instance void .ctor() 

    Length: 54 
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    Value : 01 00 03 00 54 0e 07 41 6c 61 6e 41 64 69 09 50 > T AlanAdi P< 

                : 72 6f 64 75 63 74 49 44 54 02 08 49 64 65 6e 74 >roductIDT Ident< 

                : 69 74 79 01 54 02 0e 4e 75 6c 6c 49 63 65 72 65 >ity T NullIcere< 

                : 62 69 6c 69 72 00 >bilir < 

    ctor args: () 

Burada açık bir şekilde niteliğin(attribute) özelliklerine atanan değerler de görülebilmektedir. 

Benzer şekilde UrunEntity isimli sınıfımıza uygulanan TabloAttribute niteliğinin metadata içerisine 

yaptığı katkıyıda görebiliriz. 

TabloAttribute' unun Metadata izi; 

  

CustomAttribute #1 (0c000010) 

------------------------------------------------------- 

CustomAttribute Type: 06000009 

CustomAttributeName: AttributeTemelleri.TabloAttribute :: instance void .ctor() 

Length: 46 

Value : 01 00 02 00 54 0e 09 53 63 68 65 6d 61 41 64 69 > T SchemaAdi< 

            : 0a 50 72 6f 64 75 63 74 69 6f 6e 54 0e 08 54 61 > ProductionT Ta< 

            : 62 6c 6f 41 64 69 07 50 72 6f 64 75 63 74 >bloAdi Product < 

    ctor args: () 

Yine gördüğünüz gibi SchemaAdi özelliğine atanan Production değeri ile TabloAdi' na atanan 

Product değerleri buraya Value olarak alınmıştır. 

Program kodlarımızı daha da geliştirmek siz değerli okurlarımızın elindedir. Örneğin, Insert, 

Update, Delete ve Load metodların geliştirebilir bunları gerekirse bir base sınıf içerisinde 

toplanabilir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde, nitelikleri(attribute) 

daha yakından tanımaya çalıştık ve kendi niteliklerimizimi (Custom Attributes) nasıl 

yazabileceğimizi incelemeye çalıştık. Gördüğünüz gibi niteliklerde birer sınıf olarak 

düşünüldüklerinde geliştirilmeleri son derece kolay tiplerdir. Ne varki niteliklerin asıl gücü çalışma 

zamanında reflection kullanıldığında ortaya çıkmaktadır. Tekrardan hatırlatmak gerekirse, amaç 

çalışma zamanında tiplere ve üyelere nasıl davranılacağına dair kararların verilmesinde assembly 

içerisindeki ekstra metadata bilgilerinde faydalanılmasıdır. Bir sonraki makalemizde görüşmek 
dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Bağlantısız Katmanda LINQ ( 02.04.2007 ) - C# 

3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Language Integrated Query (Dil ile tümleştirilmiş sorgu) yardımıyla yapabileceklerimiz saymakla 

bitmiyor. Aslında LINQ projesinin en önemli çıkış nedeni, Anders Hejslberg' ın anlatımıyla veri ve 

nesne eşitsizliğidir. (data!=objects) Bu ifadeyi, TechEd 2006 sunumlarında kullanan Anders 

Hejslberg, özellikle veri yapılarının programlama ortamına alınması sonrasında, var olan basit sorgu 

tekniklerinin uygulanamayışından yakınmaktadır. LINQ projesinin aslında en temel amacı, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AttributeKullanimi.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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uygulamaların çalışma alanlarında (.Net perspektifinden baktığımızda Application Domain' ler 

içerisinde), bellek üzerinde konuşlanan nesneler üzerinden bildiğimiz veri sorgulama kurallarını 

uygulayabilmektir. Bir başka deyişle, nesne(object) üzerinde, var olan veritabanı nesnelerini 

taşıyabilen Entity bileşenleri üzerinde, belleğe alınan Xml veri setleri üzerinde, sorgulamaları 

bilinen alışılagelmiş söz dizimleri ile tek bir standart altında yapabilmektir. Tüm bu farklı nesnel 

yapıların ortak bir sorgulama dilini kullanabiliyor olması da LINQ projesinin ana fikirlerinden birisidir 
aslında. 

 

Yukarıdaki grafikte, LINQ projesinin odaklandığı temel modeller ifade edilmeye çalışılmıştır. LINQ 

sorguları bildiğiniz gibi bellek üzerinde herhangibir şekilde IEnumerablearayüzünü uyarlamış olan 

her tür nesne topluluğuna uygulanabilmektedir. Bu nedenle bellek içi nesnelerden (in memory 

objects), veritabanı(database) bağlantılı Entity nesnelerine kadar pek çok yerde 
kullanılabilmektedir. 

C# 3.0 ve geleceği ile ilgili olarak önceki makalelerimizde, DLINQ, XLINQ modellerini incelemeye 

çalışmıştık. Bunların yanında LINQ ile yapabileceklerimizi daha derinlemesine kavrayabilmek 

maksadıyla bol bol sorgu geliştirdik. Bugünkü makalemizde ise, özellikle bağlantısız katman 

(disconnected layer) nesneleri üzerinde, yani bildiğimiz DataSet veDataTable nesne örnekleri 

üzerinde LINQ sorgularını nasıl yazabileceğimizi basit bir şekilde incelemeye çalışacağız. DataSet ve 

DataTable gibi bileşenler bildiğiniz gibi herhangibir veri kaynağından yüklenen sonuç kümelerini 

uygulama belleğinde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Ne varki çalışma zamanında, bağlantısız 

katman nesneleri üzerindeki verilerde sorgulama yapabilmek için çeşitli yollara başvurmamız 

gerekir. Örneğin bunlardan birisi Select metodudur. Bir başka teknikte veri 

kümelerini DataView bileşenlerine alıp filtreleme amacıyla yardımcı fonksiyonellerden 

faydalanmaktır. LINQ, felsefe olarak yukarıda bahsettiğimiz tüm veri kümeleri için ortak bir 

sorgulama ortamı sunmaktadır. Öyleyse bağlantısız katman nesneleri içinde bu tekilleştirilmiş 

sorgulama modelini nasıl ele alabiliriz?Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden örneğimize başlayalım. Bu 

seferki örneğimizi LINQ Windows Application projesi olarak geliştireceğiz. Nitekim, DataTable 

içeriğini ekranda görsel olarak ele alabileceğimiz bir ortam olayları daha net algılayabilmemizi 

sağlayacaktır. Elbetteki bu makalede bahsedilen işlemleri gerçekleştirebilmek için sistemimizde 
LINQ Preview sürümünün yüklü olması gerektiğini unutmayalım. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=174
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=178
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=192
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Herhangibir DataTable üzerinden LINQ sorguları çalıştırabilmemiz 

için System.Data.Extensions isimli kütüphanenin program içerisinde referans edilmiş olması 

yeterlidir. Çalışmakta olduğumuz LINQ Windows uygulaması bu referansı varsayılan olarak 
içermektedir. 

Herşeyden önce uygulamamızın bellek üzerinde DataSet ve DataTable nesnelerine sahip olması 

gerekiyor. Bu amaçla makalemizde AdventureWorks ve Northwind veritabanlarından 

yararlanacağız. DataTable nesnelerimizi doldurmak için başvurabileceğimiz iki yol var. Bunlardan 

birisi, standart Ado.Net tiplerinden ve fonksiyonelliklerinden yararlanmak. Bir başka 

deyişle,DataAdapter tipi ve Fill metodundan bahsediyoruz. Ancak bu kez biraz daha farklı olarak 

entity nesnelerinden faydalanacağız. Hatırlarsanız DLINQ konusunu incelediğimiz 

makalemizde,  bir database ve içerisindeki tablolar için otomatik olarak entity hazırlayabilmemizi 

sağlayan SqlMetal isimli bir aracın LINQ Preview projesi ile birlikte geldiğinden bahsetmiştik. Bizim 

için gereken Entity sınıflarını oluşturması için SqlMetal aracını aşağıdaki gibi kullanıp üretilen .cs 

dosyalarını projemize eklememiz yeterli olacaktır. (SqlMetal aracına, LINQ Preview' u kurduktan 

sonra, varsayılan olarak D:\Program Files\LINQ Preview\Bin adresinden ulaşabilirsiniz.) 

 

Dolayısıyla artık entity nesneleri üzerinden DataTable nesne örnekleri içerisine veri doldurma 

işlemini gerçekleştirebiliriz. Yazacağımız ilk kod parçası, AdventureWorks veritabanı içerisinde yer 

alan Production şemasındaki Product tablosundan bazı satırların bir DataTable içerisine LINQ 

sorguları yardımıyla alınması işlemini gerçekleştirecektir. Bu amaçla aşağıdaki kod parçasında 
olduğu gibi AdventureWorks isimli sınıfımıza ait bir nesne örneği oluşturmamız gerekmektedir. 

AdventureWorks adWorks = new AdventureWorks("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

Artık entity sınıflarımıza ait nesne örneklerini, adWorks üzerinden kullanabiliriz. Aşağıdaki metod 

ile, global olarak tanımladığımız adWorks nesnesini kullanarak, yine global olarak tanımladığımız 

dtUrunler isimli DataTable isimli nesne örneğine veri doldurma işlemi yapılmaktadır. Biz LINQ 
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sorgumuz içerisinden belirli alanları alıp yeni bir isimsiz tip(anonymous type) olarak çekmekteyiz. 

Elbetteki bu sorgu içerisinde bildiğimiz tüm LINQ imkanlarını kullanabiliriz. Where, order by gibi 
ifadeler bunlara örnek olarak verilebilir. 

private DataTable LoadProductsTable() 

{ 

    var urunler =from prd in adWorks.Production.Product 

                        select new { 

                                            prd.ProductID 

                                            ,prd.Name 

                                            ,prd.ListPrice 

                                            ,prd.Class 

                                            ,prd.SellStartDate 

                                            ,prd.SafetyStockLevel 

                                            ,prd.StandardCost 

                                        }; 

 

    DataTable dtUrunler=new DataTable("Urunler"); 

    dtUrunler=urunler.ToDataTable(); 

    return dtUrunler; 

} 

Burada ilk olarak adWorks.Production.Product entity nesnesi üzerinden bir LINQ sorgusu 

çalıştırılmaktadır. Bunun sonucunda elde edilen veri kümesini bir DataTable içerisine aktarmak için 

ise tek yapılması gereken ToDataTable isimli metodun çağırılmasıdır. (System.Data.Extensions 

isim alanı, DataTable ve DataRow' lar için LINQ sorguları hazırlanmasını sağlayan pek çok 
genişletme metodu içermektedir.) 

 

Kendi örneklerimizi denerken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. Özellikle null 

değer alabilen sayısal ve tarihsel formatlı alanlar için LINQ sorguları aşağıdaki ekran 

görüntüsünde yer alan çalışma zamanı istisnasına neden olabilmektedir. Örneğin Product 

tablosunda sayısal ve null değer alabilen bir alan olarak tanımlanmış olan 

ProductSubCategoryID için bu istisna mesajı elde edilmektedir. 

 

Aynı durum null değerler alabilen varchar, nvarchar tipli alanlar için geçerli değildir. 

Bunların program ortamı içerisinde yer alan entity sınıfları içerisinde string olarak 

kullanıldığına ve string' in özellikle referans tipi olduğu için null değer taşıyabildiğine 

dikkat edelim. 

Artık elde ettiğimiz DataTable nesne örneğini herhangibir görsel taşıyıcıya (container) 

bağlayabiliriz. Bu amaçla .Net 2.0 ile gelen DataGirdView kontrolü biçilmiş kaftandır. Uygulamada 

bu durumu test etmek için ana formumuzun Load olay metodu içerisinde aşağıdaki örnek kod 

parçaları yazılmıştır. 
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adWorks = new AdventureWorks("data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

 

dtUrunler = LoadProductsTable(); 

dgUrunler.DataSource=dtUrunler; 

 

label1.Text = "Ürün Sayısı " + (dgUrunler.Rows.Count-1).ToString(); 

Programın çalışması sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Dikkat ederseniz Product 

tablosundan 504 adet ürün bilgisi yüklenmiştir. 

 

Asıl amacımız elbetteki DataTable nesne örneğini doldurmak değildir. Özellikle şunu tekrar 

belirtmekte fayda vardır. Örneğimizde Entity tipleri üzerinden veri çekme işlemi yapılmıştır. Pekala 

bunu DataAdapter yardımıyla da gerçekleştirebiliriz. Ancak asıl yapmak istediğimiz veriyi 

bağlantısız katmana nasıl aldığımız değil, bellekte veri taşıyan DataTable üzerinden LINQ 

sorgularını nasıl çalıştırabileceğimizdir. Nitekim LINQ, DataTable veya DataSet içerisine verinin nasıl 

çekildiği ile ilgilenmez. Bu amaçla örneğin yukarıdaki sonuçları döndüren DataTable bileşenimizin 

içerisinde üretim tarihi (SellStartDate alanının değeri) bellirli bir zamandan sonra olanları bulmak 
istediğimizi düşünelim. Söz konusu sorgu için aşağıdaki gibi bir kod parçasını kullanabiliriz. 

var sorgulanabilirUrunler = dtUrunler.ToQueryable(); 

 

var sonuclar=from prd in sorgulanabilirUrunler 

                        where prd.Field<DateTime>("SellStartDate")>=dateTimePicker1.Value 

                            select new { 

                                                ProductID=prd.Field<int>("ProductID") 

                                                ,Name=prd.Field<string>("Name") 

                                                ,ListPrice=prd.Field<decimal>("ListPrice") 

                                                ,Class=prd.Field<string>("Class") 

                                                ,SellStartDate=prd.Field<DateTime>("SellStartDate") 

                                                ,SafetyStockLevel=prd.Field<short>("SafetyStockLevel") 

                                                ,StandartCost=prd.Field<decimal>("StandardCost") 

                                            }; 

 

dgUrunler.DataSource=sonuclar.ToDataTable(); 
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label1.Text="Ürün Sayısı "+(dgUrunler.Rows.Count-1).ToString(); 

Dikkat edeceğimiz ilk nokta ToQueryable metodunun kullanılmasıdır. Bu metodun tek amacı 

DataTable üzerinde LINQ sorgularının çalıştırılabilmesini sağlamaktır. 

AslındaToQueryable, ToDataTable, Field<T> gibi 

metodlar, System.Data.Extensions.dll içerisinde gelen genişletme metodlarıdır. Bunları görmek 

için her hangibir decompiler aracını kullanabiliriz. Örneğiz XenoCode Fox 2007 Community 

Edition aracı yardımıyla System.Data.Extensions.dll içeriğine bakacak olursak aşağıdaki sonuçları 

alırız. 

 

Gördüğünüz gibi DataTable için ToQueryable ve ToDataTable metodları, DataRow tipi 

için Field<T> metodu vb... yer almaktadır. Field<T> metodu, sorgulanabilir hale getirlmiş olan 

DataTable içerisindeki DataRow dizileri üzerinden istenen alanın elde edilebilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Dikkat ederseniz generic bir metoddur ve tip olarakta, çekilen alanın veri tipini 
almaktadır. Bu tipin elbetteki doğru girilmesi şarttır. Aksi takdirde derleme zamanı hataları alırız. 

Peki, sorgumuz tam olarak ne yapmaktadır? Tahmin edeceğiniz gibi where anahtar kelimesi 

sayesinde SellStartDate alanının değeri DateTimePicker kontrolünde seçilen tarihten sonra gelen 

satırlar çekilmektedir. Buradaki where cümlesinde yer 

alan prd.Field<DateTime>("SellStartDate")>=dateTimePicker1.Value ifadesinin söz konusu 

DataTable içerisindeki her bir DataRowiçin çalıştığını unutmayalım. Bunu daha kolay idrak 

edebilmek için bu tip bir gereksinimi LINQ olmadan eski usuller ile yazmak istediğinizi düşünün. 

Tüm satrıları gezeceğimiz bir döngü yazmamız gerektiğini tahmin edebiliriz. Sonuç itibariyle 
kodumuzu çalıştırdığımızda aşağıdaki veri kümesini elde ederiz. 
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Sorgularımızı çeşitlendirebiliriz. Öyleki artık elimizdeki nesne, DataTable üzerinden elde edilmiş 

sorgulanabilir bir DataRow kümesinden başka bir şey değildir ve LINQ ifadelerine doğrudan destek 

vermektedir. Şimdi işlemlerimizi biraz daha ilerletelim. Örneğin birbiriyle ilişkili olabilen iki 

DataTable üzerinde LINQ yardımıyla bir Join işlemi gerçekleştirmeye çalışalım. Bu amaçla 

Northwind veritabanında yer alan Order ve OrderDetails tablolarından faydalalanbiliriz. Öncelikle bu 

tabloları entity nesnelerimize alacağız ve sonrasında ise DataTable nesne örneklerine yükleyeceğiz. 

Son olarakta bu iki DataTable örneğine ait sorgulanabilir bir nesne üzerinden LINQ yardımıyla bir 
Join işlemi gerçekleştireceğiz. Bu amaçla programımıza aşağıdaki metodları ekleyelim. 

private DataTable LoadOrdersTable() 

{ 

    var siparisler=from s in north.Orders  

                            select new { 

                                                s.OrderID 

                                                ,s.ShipAddress 

                                                ,s.ShipCity 

                                                ,s.ShipRegion 

                                                ,s.ShipPostalCode 

                                                ,s.ShipCountry 

                                            }; 

 

    return siparisler.ToDataTable(); 

} 

 

private DataTable LoadOrderDetailsTable() 

{ 

    var siparisDetaylari=from d in north.OrderDetails  

                                    select new { 

                                                        d.OrderID 

                                                        ,d.UnitPrice 

                                                        ,d.Quantity 

                                                    }; 

         

    return siparisDetaylari.ToDataTable(); 
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} 

Metodlarımız sırasıyla north isimli global olarak tanımlanmış entity nesnesi üzerinden hareket 

ederek Orders ve OrderDetails tablolarından belleğe bazı alanlar için veri çekmektedir. Son olarak 

elde edilen sonuç kümeleri ToDataTable metodu yardımıyla geri döndürülüyor. Şimdi bu iki veri 

kümesininde OrderID alanları üzerinden birbirlerine bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birleştirme 

işlemini gerçekleştireceğimiz sorgu cümesinde bu durumu göz önüne almamız gerekiyor. Bu 
amaçla aşağıdaki gibi bir kod parçasından faydalanabiliriz. 

AdventureWorks adWorks; 

Northwind north; 

DataTable dtUrunler, dtSiparisler, dtSiparisDetaylari; 

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    adWorks = new AdventureWorks("data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

    north = new Northwind("data source=localhost;database=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

 

    dtUrunler = LoadProductsTable(); 

    dgUrunler.DataSource = dtUrunler; 

 

    label1.Text = "Ürün Sayısı " + (dgUrunler.Rows.Count - 1).ToString(); 

 

    dtSiparisler = LoadOrdersTable(); 

    dtSiparisDetaylari = LoadOrderDetailsTable(); 

     

    dgSiparisler.DataSource = dtSiparisler; 

    dgSiparisDetaylari.DataSource = dtSiparisDetaylari; 

} 

 

private void btnJoin_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    var sorgulanabilirOrders = dtSiparisler.ToQueryable(); 

    var sorgulanabilirOrderDetails = dtSiparisDetaylari.ToQueryable(); 

 

    var sonuclar=from o in sorgulanabilirOrders 

                            join od in sorgulanabilirOrderDetails 

                                on o.Field<int>("OrderID") equals od.Field<int>("OrderID") 

                                    select new { 

                                                        SiparisID=o.Field<int>("OrderID") 

                                                        ,BirimFiyat=od.Field<decimal>("UnitPrice") 

                                                        ,Miktar=od.Field<short>("Quantity") 

                                                        ,Sehir=o.Field<string>("ShipCity") 

                                                        ,Ulke=o.Field<string>("ShipCountry") 

                                                    }; 

 

    dgJoin.DataSource=sonuclar.ToDataTable(); 

} 

LINQ mimarisinde kullandığımız Join kalıbını burada da aynen kullanmaktayız. Tek dikkat etmemiz 

gereken, generic Field<T> metodunu nasıl ele aldığımızdır. o takma adı ile siparişleri tutan 

sorgulanabilir DataRow nesne dizisini (sorgulanabilirOrders), od takma adı ilede sipariş detaylarını 

tutan sorgulanabilir DataRow nesne dizisini (sorgulanabilirOrderDetails) ifade etmekteyiz. Buna 
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göre join işlemini OrderID alanları üzerinden gerçekleştiren ifademiz aşağıdaki gibidir. Burada her 

iki DataRow dizisindeki ilgili alanların eşitliğine göre bir kıstas getirilmektedir. 

on o.Field<int>("OrderID") equals od.Field<int>("OrderID") 

Programımızı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşırız. (TabPage' in 

üst tarafında yer alan iki DataGridView bileşeni, sırasıyla Orders ve OrderDetails bilgilerini 

göstermektedir.) 

 

Dilersek join ile yazmış olduğumuz sorgumuza where ile başka kısıtlamalarda katabiliriz. Örneğin, 

elde edilen sonuç kümesinde Quantity alanının değeri 10' un üzerindeolanları elde etmek için 
tek yapmamız gereken sorgumuzu aşağıdaki gibi genişletmek olacaktır. 

var sonuclar=from o in sorgulanabilirOrders 

                            join od in sorgulanabilirOrderDetails 

                                on o.Field<int>("OrderID") equals od.Field<int>("OrderID") 

                                              where od.Field<short>("Quantity")>10 

                                    select new { 
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                                                        SiparisID=o.Field<int>("OrderID") 

                                                        ,BirimFiyat=od.Field<decimal>("UnitPrice") 

                                                        ,Miktar=od.Field<short>("Quantity") 

                                                        ,Sehir=o.Field<string>("ShipCity") 

                                                        ,Ulke=o.Field<string>("ShipCountry") 

                                                    }; 

Where ifadesinde ilgili alanın değerinin karşılaştırma işlemine tabi tutmak için yine Field<T> 

generic metodundan faydalandığımızda dikkat edelim. 

İstersek join ile yaptığımız birleştirme işlemini, içerisinde DataRelation nesnesi barındıran bir 

DataSet üzerinden de gerçekleştirebiliriz. Bu sefer devreye üst tablodaki herhangibir satıra bağlı alt 

satırların getirilmesini sağlayacak GetChildRows isimli bir fonksiyonellik gelecektir. Durumu daha iyi 
anlayabilmek için aşağıdaki kod parçasını göz önüne alabiliriz. 

DataSet ds = new DataSet(); 

ds.Tables.Add(dtSiparisler); 

ds.Tables.Add(dtSiparisDetaylari); 

 

DataRelation drOrdToDtl = new DataRelation("OrdToDetails", 

dtSiparisler.Columns["OrderID"],dtSiparisDetaylari.Columns["OrderID"]); 

ds.Relations.Add(drOrdToDtl); 

 

var sorgulanabilirOrders=dtSiparisler.ToQueryable(); 

 

var sonuclar=from o in sorgulanabilirOrders 

                        from od in o.GetChildRows("OrdToDetails") 

                            select new { 

                                                SiparisID=o.Field<int>("OrderID") 

                                                ,BirimFiyat=od.Field<decimal>("UnitPrice") 

                                                ,Miktar=od.Field<short>("Quantity") 

                                                ,Sehir=o.Field<string>("ShipCity") 

                                                ,Ulke=o.Field<string>("ShipCountry") 

                                            }; 

 

dgJoin.DataSource=sonuclar.ToDataTable(); 

DataSet içerisinde yer alan, dtSiparisler ve dtSiparisDetaylari isimli DataTable nesnelerinin işaret 

ettiği veri kümeleri arasındaki ilişkimiz OrderID alanları üzerinden Orders' dan OrderDetails' e 

doğrudur. Bunu DataSet içerisinde tanımlayan ise Ado.Net' in ilk çıkışından beri 

bildiğimiz DataRelation nesnesidir. LINQ sorgumuz, bu nesneyi GetChildRows isimli metod 

içerisinde parametre olarak kullanmaktadır. Böylece o takma adı ile temsil edilen 

sorgulanabilirOrders içerisindeki her bir DataRow için bu ilişki kullanılabilmektedir. Bu da doğal 

olarak, ilişkinin diğer ucunda yer alan siparişe ait detay bilgisinin elde edilebilmesi anlamına 

gelmektedir. LINQ sorgumuz iki adet from anahtar kelimesi içerdiğinden sonuç doğal olarak bir 

Join sorgusunun çıktısı ile aynı olacaktır. Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda ilk yazdığımız 

join sorgusundakine benzer sonuçları elde ederiz. 
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DataTable ve DataSet' ler üzerinde ToQueryable, ToDataTable, Field<T> metodları 

dışında, LoadSequence, DistinctRows, EqualAllRows, UnionRows, IntersectRows, 

ExceptRows, SetField<T> isimli metodlarda kullanılabilmektedir. Bu metodların temel amacı, 

DataTable ve DataRow gibi nesneler üzerinde LINQ tekniklerinin daha da genişletilmesini 

sağlamaktır. Örneğin LoadSequence metodu sayesinde herhangibir sorgu sonucu elde edilen 

kümeyi bir var olan bir DataTable içerisine ilave edebiliriz. Bu metod ve diğerleri hakkında daha 

fazla bilgi almak için LINQ dökümantasyonundan faydalanabilirsiniz. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde, LINQ' yu DataTable gibi bağlantısız 

katman nesneleri üzerinde nasıl kullanabileceğimizi incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde 
görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Kendi Web Part Bileşenlerimizi Geliştirmek ( 

28.03.2007 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web uygulamalarında var olan bileşenlerin yetersiz kaldığı durumlarda kendi kontrollerimizi 

geliştirme yoluna gidebiliyoruz. Kendi kontrollerimizi geliştirirken seçebileceğimiz yollar bellidir. Var 

olan bir web bileşeninden türetme yolunu seçebiliriz (Inherited Controls). Bu durumda kontrolün 

Html çıktısının ne olacağını bir başka deyişle Render işlemlerini çok fazla düşünmemize gerek 

kalmaz. Tek yapmamız gereken var olan üyeleri ezmek (override) veya yeni üyeler katmaktır. Bir 

diğer yol birden fazla kontrolü içeren komposit bir bileşen geliştirmektir(Composite Controls). Bu 

tekniğe verilebilecek en güzel örnek kullanıcı web kontrolleridir (web user controls). Özel bileşen 

geliştirmenin belkide en zor seçeneği, kontrolü sıfırdan yazmaktır. Bu durumda, ilgili bileşenin 

istemci tarayıcılarındaki Html çıktısını düşünmekle kalmayıp, ViewState, Postback, Event 

Handling gibi temel konularında göz önüne alınması ve düşünülmesi gerekir. 

Asp.Net 2.0 ile birlikte WebPart adı verilen bir Framework gelmiştir. Bu Framework istersek kolay 

bir şekilde kişiselleştirilebilir (Personalizable) web kontrolleri yazabilmemizede olanak 

sağlamaktadır. Aslında bahsettiğimiz özelleştirilmiş kontrollerin birer WebPart tipi olduğunu 

söylemek gerekir. Dolayısıyla, kendi WebPart bileşenlerimizi türetme yardımıyla kolay bir şekilde 

geliştirebilir ve kullanabiliriz. WebPart' lar sıfırdan yazılan bileşen kontrolleri ve web kullanıcı 

kontrollerine nazaran, WebPart Framework için tam destek sağlarlar. Bu da, kişiselleştirmenin 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/LINQonDataSets.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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kullanıldığı sayfalarda oldukça önemli bir meziyettir. İşte biz bu makalemizde basit olarak kendi 

Web Part bileşenlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Normal şartlar altında sayfada yer alan herhangiri Web Part Zone içerisine alınan her bileşen 

otomatik olarak Web Part muamalesi görür. Lakin kendi Web Part bileşenlerimizi geliştirdiğimizde, 

daha öncedende belirttiğimiz gibi Web Part Framework' ü içerisindeki özelliklerin ve 

fonksiyonelliklerin tamamını kullanabilme şansına sahip oluruz. Öyleyse işeWebPart tipinden 

türeyen bir sınıf yazmak ile başlamak lazım. 

 

WebPart tipi abstract bir sınıf olup, bir Web Part bileşeni için gerekli tüm temel alt yapıyı 

sunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, Visual Studio 2005 içerisindeki proje şablonlarından biriside, Web Control 

Library seçeneğidir. Web Control Library, standart olarak örnek bir özel kontrol (Custom Control) 

sınıfı içerir. Aynı zamanda Web ortamı için gerekli temel referanslarıda hazır olarak 

barındırır. (Örneğin System.Web) Biz Web Part bileşenimizi böyle bir kontrol kütüphanesi içerisine 

dahil edersek, herhangibir web uygulamasında kolayca kullanabiliriz. Dahası, geliştirdiğimiz Web 

Part bileşenlerini Visual Studio ToolBox içerisinde ele alabiliriz. Bu da Web Part bileşenimizi bir 
kontrol olarak ToolBox içerisinde tutabileceğimiz anlamına gelmektedir. 

Gelelim makalemizin örnek senaryosuna. Kendi Web Part kontrollerimizi geliştirmeyi öğrenirken, 

standart olarak ele alınan senaryo, RSS bilgilerini tutan bir bileşenin yazılmasıdır. Bizde geleneği 

bozmayıp bu tip bir Web Part bileşenini nasıl yazabileceğimizi incelemeye çalışacağız. Ancak 

başlamadan önce RSS ile ilişkili olarak biraz bilgi vermekte fayda olacağı kanısındayım. Günümüzde 

pek çok web sitesi, güncel olarak yayınlamak istedikleri bilgilerin, başkaları tarafından kolay bir 

şekilde ele alınabilmesi amacıyla, Xml tabanlı içerikler sunarlar. RSS bu anlamda Xml verisini 

standardize etmektedir. Böylece, her RSS içeriğinin aynı şemaya sahip olması sağlanmış olur. Bizde 

bu yaklaşımı kullanacağız. Özellikle .Net Framework, Xml üzerinde son derece etkili yönetimli 

tipler (managed types) sunmaktadır. Bu tiplerden faydalanarak her hangibir RSS içeriğini kolay 

bir şekilde ayrıştırabiliriz(parsing). Aşağıdaki ekran görüntüsünde C#Nedir? 

sitesinin http://www.csharpnedir.com/Rss.xml adresinden yayınlanan RSS dökümanının bir 
parçasını görmektesiniz. 

http://www.csharpnedir.com/Rss.xml
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Dikkat ederseniz, rss isimli root element içerisinde channel isimli tek bir alt boğum (childe 

node) vardır. Bu node içerisinde RSS dökümanın sahibi ile ilişkili çeşitli bilgiler yer alır. Örneğin, 

RSS konusunu anlatan başlık(title) ve açıklama(description) bilgisi, RSS sahibinin web adresi(link) 

gibi. Diğer taraftan item elementleri içerisindede RSS ile yayınlanmak istenen asıl içerik yer alır. 

Özetle bu RSS dökümanı ile çalışma zamanında C#Nedir? sitesinde yayınlanan son makalelerin 

listesini elde edebilir, bağlantıları kullanarak buralara geçiş yapabiliriz. Eğer bu RSS dökümanını 
internet üzerinden talep edersek aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü alırız. 
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İşte Web Part kontrolümüz, kişi bazında herhangibir RSS bilgisini sunacak şekilde tasarlanacaktır. 

Burada RSS' in Url bilgisini ve hatta RSS' in sahibi ile ilgili kısa bir bilgiyi, kişi bazında ayrı ayrı 

saklayabiliriz. Gelin Web Part kontrolümüzü yazarak kişiselleştirilebilir bir RSS okuyucunun nasıl 

yapılabileceğini görmeye çalışalım. İlk olarak Web Control Libraryprojemize bir sınıf ekleyeceğiz. 
Sınıfımızın WebPart sınıfından türemiş olması gerekmektedir. 

 

Bir sınıfı WebPart abstract sınıfından türettiğimizde, söz konusu yeni tip, Web Part 

Framework' ünü kullanabileceğimiz üyelerede sahip olur. Bu üyeler WebPart sınfınında 

türediği çeşitli tipler içerisinde toplanmaktadır. Aşağıdaki şekilde, geliştirdiğimiz örnek 

web part bileşeninin nesne hiyerarşisini görebilirsiniz. 
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İlk olarak RssPart isimli bir sınıfı WebPart tipinden türeyecek şekilde aşağıdaki gibi tanımlayalım. 

[ToolboxData("<{0}:RssPart runat=server></{0}:RssPart>")] 

public class RssPart : WebPart 

{ 

} 

Geliştirdiğimiz sınıf her ne kadar bir Web Part bileşeni olsada, sunucu taraflı (server side) bir 

kontroldür. Bu nedenle, aspx dosyalarının kaynak kısmında birer takı(tag)içerisinde ele 

alınacaktır. ToolboxData isimli niteliğin eklenmesinin sebebi de budur. Buna göre Web Part 

bileşenimizi herhangibir aspx sayfasına eklediğimizde aşağıdakine benzer bir element içeriği ile 
karşılaşırız. 

<cc1:RssPart ID="RssPart1" runat="server"/> 

Burada cc1 ön ekinin (prefix) nereden geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Aslında ToolBox' tan bir 

WebPart kontrolünü sayfaya sürükleyip bıraktığımızda otomatik olarak sayfanın 

başına Register direktifi eklenecektir. (Bu ilk kontrol sürüklenip bırakıldığında otomatik olarak 

oluşur) Bu direktif temel olarak, Asp.Net uygulamasında kullanılacak olan Web Part bileşenini 

içeren sınıf kütüphanesinin (Contol Library) referans bilgisinide içerecektir. Kısaca Register 
direktifimizinde aşağıdaki gibi olacağını söyleyebiliriz. 

<%@ Register Assembly="MyWebParts" Namespace="MyWebParts" TagPrefix="cc1" %> 

Gelelim Web Part kontrolümüz içerisindeki üyelere. Kontrolümüzün RSS belgesine ait Url bilgisini ve 

kısa bir başlık bilgisini tutacağını varsayabiliriz. Bu bilgiler için yapacağımız normal şartlar altında 
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birer özellik yazmak olacaktır. Lakin bu sefer özelliklerimizin, kişi bazında özelleştirilebilmesini 

istiyoruz. Bu nedenle Personalizable niteliğini kullanmamız gerekiyor. 

private string _Url; 

private string _RssOwner; 

 

[WebBrowsable(true)] // PropertyGridEditorPart içerisinde bu özelliğin gösterilip 

gösterilmeyeceğini belirtir. 

[WebDescription("Verilen Url adresine göre Rss bilgisini okur")] 

[Personalizable(PersonalizationScope.User)] // Özelliğin değerinin Membership tablolarında 

kullanıcı bazında tutulacağını belirtir. 

[WebDisplayName("Rss Bilgisi Alınacak Url")] // PropertyGridEditorPart içerisinde Url özelliği için 

gösterilecek bilgi 

public string Url 

{ 

    get { return _Url; } 

    set { _Url = value; } 

} 

 

[WebBrowsable(true)] 

[WebDescription("Rss sahibine ait bilgiyi içerir")] 

[Personalizable( PersonalizationScope.User)] 

[WebDisplayName("Rss Yayımcısı")] 

public string RssOwner 

{ 

    set { _RssOwner = value; } 

    get{return _RssOwner;} 

} 

Url ve RssOwner isimli özelliklerimiz, kişiselleştirilebilir üyelerdir. Personalizable niteliğine 

atanan PersonalizableScop.User değeri sayesinde Url ve RssOwner özelliklerinin işaret ettikleri 

değerlerin, kişi bazında Membership API' si üzerinden ilgili tablolarda tutulabileceği 

belirtilmektedir. WebBrowsable niteliği ile, özelliğin bir PropertyGridEditorPart bileşeni 

içerisinde gösterilip gösterilmeyeceğine karar verilebilir. Buna göre Url ve RssOwner isimli 

özelliklerimizi, sayfayı ziyaret eden kullanıcılar isterlerse PropertyGridEditorPart içerisinden 

değiştirebilirler. WebDescription niteliği(attribute), PropertyGridEditorPart içerisinde gösterilecek 

olan özelliklerin üzerlerine gelindiğinde kısa açıklama kutucukları gösterilmesini sağlar. Son 

olarak WebDisplayName niteliği sayesinde, özelliklerin ProperyGridEditorPart içerisinde hangi 
adlar ile sunulacağı belirtilmektedir. 

Kişi bazında tutulacak özelliklerimizide belirttikten sonra, Web Part kontrolümüzün ekrana nasıl 

çizileceğini ayarlayabiliriz. Bildiğiniz gibi, her sunucu web bileşeni istemci tarafında Html çıktıları 

haline getirilirler (Render işlemi). Burada da, belirtilen Url adresindeki RSS dökümanını 

ayrıştırdıktan(parsing) sonra örnek olarak linkler halinde göstermek isteyebiliriz. Bu çıktının düzenli 

bir formatta olmasını sağlamak içinde Html tablolarına başvurabiliriz. Bir sunucu kontrolünde, Html 

çıktısını oluşturmak için Render metodu göz önüne alınabilir. Diğer 

taratfan CreateChildControls metoduna başvurup daha kolay bir biçimde çıktı üretebiliriz. 

CreateChildControls metodunu ilerleyen makalelerimizde ele almaya çalışacağız. Şimdi dilerseniz, 

Web Part bileşenimiz için Render metodunu ezelim (override) ve Html çıktısını, RSS içeriğine 

göre hazırlayalım. 

protected override void Render(HtmlTextWriter output) 

{ 

    if (!String.IsNullOrEmpty(Url)) 

    { 
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        try 

        { 

            XmlReader reader = XmlReader.Create(Url); 

 

            DataSet ds = new DataSet(); 

            ds.ReadXml(reader); 

 

            DataTable items = ds.Tables["item"]; 

 

            #region Render Table 

 

            // Table elementi render edilmeden önce gerekli style attribute' ları ekleniyor 

            output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.BackgroundColor, "WhiteSmoke"); // 

Arka plan rengi 

            output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.Width, "100%"); // genişlik belirleniyor 

            output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Table); // Table için açılış takısı 

 

                output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.BackgroundColor, "Gold"); 

                output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Tr); // Tr açılış takısı (satır) 

                    output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Td); // Td açılış takısı (hücre) 

                        output.Write(ds.Tables["channel"].Rows[0]["title"].ToString()); // Td 

içerisine Rss dökümanından title bilgisi alınıyor 

                    output.RenderEndTag(); // Td için kapanış takısı 

                output.RenderEndTag(); // Tr için kapanış takısı 

 

                // Rss dökümanındaki her bir item için bir Tr (Table Row) ve içerisinde bir Td (hücre) 

oluşturuluyor 

                for (int i = 0; i < items.Rows.Count; i++) 

                { 

                    output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Tr); // Tr açılış takısı 

                        output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Td); // Td açlış takısı 

                            output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Href, 

items.Rows[i]["link"].ToString()); // href isimli attribute sonraki satırda açılacak olan A takısına 

ilave edilecek. Değeri ise link alanının içeriği olacak 

                            output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.A);// A takısı açılıyor 

                                output.Write(items.Rows[i]["title"].ToString()); // A takısı içine title alanının 

değeri yazılıyor 

                            output.RenderEndTag(); // A takısı kapatılıyor 

                        output.RenderEndTag(); // Td takısı kapatılıyor 

                    output.RenderEndTag(); // Tr takısı kapatılıyor 

                } 

 

            output.RenderEndTag();// Table' ın bitiş takısı </table> 

        } 

        catch 

        { 

            output.Write("Adres çözümlenemedi"); 

        } 

     

        #endregion  

    } 

} 

Render metodunda, daha önceden Web sunucu kontrolü yazmak ile ilişkili makalelerimizde 

kullandığımızdan biraz daha farklı bir yol tercih ettik. Html içeriğini oluştururken, .Net içerisinde yer 

alan kuvvetli tiplerden faydalanırsak hatalı Html takısı yazma olasılığımız daha da azalacak ve 
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özellikle tarayıcı farklılıklarını bertaraf edeceğizdir. Bu nedenle Render metodu 

içerisinde, HtmlTextWriter sınıfına 

ait RenderBeginTag, RenderEndTag, AddAttribute, AddStyleAttribute gibi metodlardan 

yararlanılmıştır. Örneğimize göre içeriğimiz bir Table elementi içerisinde tek sütundan oluşan bir 

yapıda olacaktır. Bu amaçla bir table takısı açmak için 

output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Table); 

kod satırından faydalanılmıştır. Burada RenderBeginTag, bir takının oluşturulmasını sağlarken ne 

çeşit bir element olacağını parametre olarak gönderdiğimizHtmlTextWriterTag sabiti 

belirtmektedir. Html içerisinde açılan her takının kapatılması gerektiğini biliyoruz. Bunu kod 

tarafında ifade ederkende yine HtmlTextWriter sınıfınınRenderEndTag metodundan 

faydalanmaktayız. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biriside, Html elementlerine niteliklerin 

nasıl eklendiğidir. Dikkat ederseniz, bu amaçla AddStyleAttribute veAddAttribute metodlarından 

yararlanılmıştır. Örneğin tablomuza arka plan rengi ve genişlik vermek için 

output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.BackgroundColor, "WhiteSmoke"); 

output.AddStyleAttribute(HtmlTextWriterStyle.Width, "100%"); 

kod satırlarından faydalanılmaktadır. Hangi niteliğin ekleneceğini belirlemek için 

ise, HtmlTextWriterStyle sabitinden yararlanılır. AddAttribute metoduda benzer işlevselliğe sahip 
olmakla birlikte desteklediği nitelik tipleri daha farklıdır. 

Gelelim metodun temel olarak yaptığı işe. İlk olarak kişiselleştirilebilen Url özelliğinden değer 

alınmakta ve XmlTextReader nesnesi elde edilmektedir. Hataların önüne geçmek amacıyla ilk 

olarak Url özelliğinin değerinin boş olup olmadığına bakılır. Bunun haricinde internet bağlantısının 

kesik olması gibi hallerde, istenen Url' den RSS bilgileri çekilemeyeceği için bir çalışma zamanı 

istisnası(runtime exception) alınacaktır. Bununda önüne geçmek için genel bir try-catch bloğu 

kullanılmıştır. Bu nedenle yükleme ve Render işlemlerini try bloğu içerisinde gerçekleştirmekteyiz. 

Burada Url adresinden elde edilen Xml içeriğini okumak için farklı yollarda tercih edilebilir. Örneğin 

doğrudan XmlReader üzerinden hareket edilebilir veya XPathNavigotor tipinden faydalanılabilir ki 

bunlar performans açısından daha etkili yollardır. Biz kodu çok fazla karmaşıklaştırmamak adına 

doğrudan DataSet kontrolüne alıyor ve pahalı bir maliyetinde altına giriyoruz :) DataSet içerisinde 

yer alan channel ve item tablolarından faydalanarak, RSS içeriğindeki bilgilere erişebiliriz. Örneğin 

RSS sahibinin belirttiği başlığı (title), Html tablomuzun ilk satırındaki ilk hücreye alıyoruz. Her bir 

item elementinin belirttiği, başlık ve adres bilgilerini ise sırasıyla title ve link elementlerinden alıp 

bir a href elementi içerisinde gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi a href elementi bir link oluşturulmasını 

sağlamaktadır. 

Web Part kontrolümüzün, WebPart sınıfından gelen pek çok özelliğinide istersek ezebiliriz 

(override). Örneğin, Web Part bileşenimizin başlık bilgisi(title), imge bilgisi (title icon image) gibi 

değerlerini değiştirmek isteyebiliriz. Lakin bu tip üyelerin değerlerinin kontrolün Html çıktısının 

üretilmesinden önce atanması gerekir. Bu amaçla yapıcı metoddan, özelliğin set bloğundan yada 

kontrole ait PreInit olay metodundan faydalanabiliriz. Geliştirdiğimiz örnekte biz yapıcı metod ve 

özellik(property) kullanmayı tercih edeceğiz. Bu amaçla sınıfımıza aşağıdaki üyeleri eklememiz 
yeterli olacaktır. 

public override string Title 

{ 

    get 

    { 

        return _RssOwner; 

    } 

    set 
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    { 

        _RssOwner= value; 

    } 

} 

 

public RssPart() 

{ 

    TitleIconImageUrl = "Bilgi.gif";  

} 

Yukarıdaki kod parçasında dikkat ederseniz, WebPart sınıfında yer alan Title özelliği ezilmektedir ve 

kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilen RssOwner özelliğinin kullandığı _RssOwner alanının değerini 

işaret etmektedir. Diğer taraftan, Web Part bileşenimizde hemen başlık kısmının yanında sembolik 

bir imge göstermek amacıyla yapıcı metod(constructor) içerisinde TitleIconImageUrl özelliğine 

bir değer ataması yapılmıştır. Örnek bir Asp.Net sayfasında Web Part bileşenimizi kullandığımızda 
tasarım zamanında iken, aşağıdakine benzer bir görüntü ile karşılaşırız. 

 

Burada yer alan Bilgi.gif isimli resim, Web Control Library içerisinde yer almaktadır ve herhangibir 

Asp.Net projesinde ilgili Web Part bileşeni kullandığında otomatik olarak root klasör içerisine 

taşınacaktır. Bir başka deyişle eklenen ilk kontrol ile birlikte gelen web kontrol kütüphanesi 

referansı, beraberinde kaynak olarak bu resim dosyasınıda hedef web uygulaması içerisine 

taşıyacaktır. Yapılan bu son ekelemeler ile birlikte Web Part bileşenimizin yeni hali aşağıdaki sınıf 
diagramında gösterildiği gibi olacaktır. 
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Artık Web Part bileşenimizi bu haliyle test edebiliriz. Kişiselleştirmenin tam olarak etkilerini 

görebilmek için, bileşenimizi Membership ayarları yapılmış örnek bir Asp.Net Web uygulaması 

üzerinden test etmekte fayda olacaktır. Testleri gerçekleştirmek için ekran görüntüsü aşağıdaki gibi 
olan bir web sayfasından yararlanabiliriz. 

 

Unutulmamalıdır ki, geliştirdiğimiz Web Part bileşeninin, Web Part Framework özelliklerini etkin bir 

şekilde kullanabilmesi için bir Web Part Zone içerisinde yer alması gerekir. Bu nedenle, RssPart 

isimli Web Part bileşenimizi zoneRss isimli bir WebPartZone kontrolü içerisinde ele alıyoruz. Diğer 

taraftan, Web Part kontrolümüz içerisinde yer alan Url ve RssOwner gibi çalışma zamanında 

kişiselleştirilebilir özelliklerini ele alabilmek için bir Editor Zone kontrolümüzde yer almaktadır. 

Örneğimizde sadece editör kısmını göz önüne alacağımızdan, sayfanın Page_Load olay metodu 

içerisinde WebPartManager bileşenimizin DisplayMode özelliği aşağıdaki 

gibi EditDisplayMode olarak ayarlanmıştır. Gerçek bir projede elbetteki kullanıcının diğer 
modlarıda seçebileceği şekilde kod yazmak gerekir. 

wpmYonetici.DisplayMode = WebPartManager.EditDisplayMode; 

Sonuç olarak uygulamamızı çalıştırdığımızda, aşağıdaki Flash animasyonunda yer alana benzer bir 

sonuç ile karşılaşırız.(Flash dosyasının boyutu 380 Kb tır. Bu nedenle yüklenmesi zaman alabilir.) 
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Dikkat ederseniz, iki ayrı kullanıcı için iki ayrı RSS bilgisi ele alınabilmektedir. Burak isimli kullanıcı 

kendisi için Msdn' e ait RSS içeriğini tutarken, Melike isimli kullanıcıda C#Nedir? sitesine ait RSS 

bilgisini ele alabilmektedir. Bu bilgilerin arka tarafta nereye yazıldığını kontrol etmek 

istersek, Membership bilgilerinin tutulduğu veritabanında (ki örneğimizde local AspNetDb.mdf 

dosyası kullanılmaktadır. Bir başka deyişle üyelik bilgileri web uygulamasın ait App_Data 

klasöründe yer alan AspNetDb.mdf veritabanı içerisinde saklanmaktadır.)yer 
alan AspNet_PersonalizationPerUser tablosuna bakmamız yeterli olacaktır. 

 

Kendi Web Part bileşenlerimizi geliştirirken başka üst sınıf özelliklerini ezebilir ve istediğimiz şekilde 

çalışmalarını sağlayabiliriz. Aynı zamanda, bir Web Part bileşenine çalışma zamanında ele alacağı 

yeni fiili aksiyonlar (verb) ekleyebiliriz. Bu ve benzeri diğer konuları ilerleyen makalelerimizde ele 
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almaya çalışacacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde basit olarak 

kendi Web Part bileşenlerimizi nasıl yazabileceğimizi incelemeye çalıştık. Bunun için, 

 kontrolümüzü tanımlayacak olan sınıfı WebPart isimli abstract sınıftan türetmemiz 

gerektiğini, 
 içeride kullanıcı bazında kişiselleştirme yapacağımız özellikler için Personalizable niteliğini 

(attribute) kullanmamız gerektiğini, 
 kontrolün kişiselleştirilebilir özelliklerinin çalışma zamanında ele alınması için 

PropertyGridEditorPart kullanmamız gerektiğini, 
 özelliklerin PropertyGridEditorPart içerisinde gözükmesi için WebBrowsable niteliğinin 

kullanılması gerektiğini, 
 istersek var olan Web Part özelliklerini ezerek değiştirebileceğimizi, 
 her zaman olduğu gibi kontrolün Html çıktısını manuel olarak düşünememiz ve yazmamız 

gerektiğini, 

öğrendik. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. (Dosya boyutunun küçülmesi için, App_Data klasörüne atılan 

Aspnetdb.mdf dosyası silinmiştir. Test ederken burada bir AspNetdb.mdf dosyası oluşturmanı 
gerekecektir. Bunun için Asp.Net Web Site Administration Tool' dan faydalanabilirsiniz.) 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

WPF, Xaml, Baml ve Dahası ( 21.03.2007 ) - 

WPF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows Presentation Foundation (WPF), windows tabanlı uygulama geliştirme modeline yeni ve 

çok farklı bir soluk getirmiştir. Daha çok web uygulama geliştirme sistematiğini andıran bu yeni 

model, .Net Framework 2.0 ile birlikte yapabildiklerimizi tek bir çatı altında toplamıştır. 

Hatırlayacağınız üzere, benzer bir yaklaşım modelinin Windows Communication Foundation 

(WCF) içerisinde de yer aldığından daha önceki makalelerimizde bahsetmiştik. Öncelikle bu 

noktaya nasıl gelindiğini vurgulamakta fayda var. .Net Framework 2.0 açısından baktığımızda 

windows uygulamalarını geliştirirken yaşanan bazı sıkıntılar vardır. Örneğin iki boyutlu grafik 

işlemleri için System.Drawing.dll kütüphanesinin etkin bir şekilde bilinmesi gerekir. Ancak 

windows uygulamalarımıza üç boyutlu grafik modeller katmak istediğimizde, .Net Framework' ün 

dışına çıkmalı ve yönetimli (Managed) DirectX API' sini öğrenmeliyizdir. Bunlara ek bir diğer 

örnek olarakta, akıcı görsel öğeleri verebiliriz. Stream Video' ları işleyebilmek için, en 

azından Media Player API' sinin yönetimli (Managed) halinin ele alınması gerekmektedir. Peki 

Windows Presentation Foundation bize bu anlamda nasıl bir getiri sağlamaktadır. WPF, yukarıda 

bahsetmiş olduğumuz özellikleri .Net Framework 3.0 içerisinde tek bir çatı altında ele alan bir 

model sunmaktadır. Böylece, .Net Framework 2.0 içerisinde ayrı ayrı ele almak zorunda kaldığımız 

API ve benzeri parçaları, .Net Framework 3.0 içerisinde tek ve benzersiz (unique) bir nesne modeli 

içerisinde ele alma şansına sahib oluruz. Temel olarak kazanımlarımızı aşağıdaki tablo ile 
özetleyebiliriz. 

Kullanılmak İstenen Fonksiyonellik 
.Net 2.0 

Yaklaşımı 
.Net 3.0 

Yaklaşımı 

İki boyutlu grafik desteği (2D Graphics) GDI+ WPF 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/CustomWebParts.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Üç boyutlu grafik desteği (3D Graphics) 
Managed Directx 

API 

Akıcı görüntü desteği (Streaming Video) Media Player API 

Bileşen ve Windows Form Desteği Windows Forms 

Windows Presentation Foundation (WPF), Windows XP, Windows Server 2003 ve Vista 

sistemlerinde çalışabilmektedir. Ancak en iyi performası Vista üzerinde göstermektedir. 

 

Vista' nın var olan 3D ve animasyon desteği nedeni ile WPF uygulamalarını, Windows XP 

veya Windows Server 2003 sistemlerindekine göre daha performanslı 

çalıştırdığı, teorik olarak belirtilmektedir. 

Windows Presentation Foundation ile Windows tabanlı uygulamları geliştirirken karşılaştığımız pek 

çok yeni kavramda vardır. Bunlar birisi de XAML dir. XAML, (eXtensible Application Markup 

Language- yada bir başka deyişle genişletilebilir uygulama işaretleme dili), özellikle windows 

tabanlı uygulamalar için geliştirilmiş yeni bir işaretleme dilidir. Bu işaretleme dili sayesinde .Net 

Framework içerisinde yer alan tipleri birer element olarak ifade edebilme şansına sahip oluruz. 

 

XAML, .Net Framework içerisinde Abstract olmayan ve varsayılan yapıcı(default 

constructor) metoda sahip olan tüm tipleri işaretlemeler (markup) ile temsil 

edebilmektedir. 

Bu gelişmeler nedeniyle windows uygulamalarınında Asp.Net tarzı web uygulamalarına son derece 

benzediğini düşünebiliriz. Öyleki, sunu katmanının görsel bileşenlerinin ele alındığı taraf ile kod 

bölümü tamamen birbirlerinden ayrılabilmektedir. XAML' in en büyük özelliği, .Net içerisindeki 

abstract olmayan varsayılan yapıcı metoda sahip tipleri işaret edebiliyor olmasıdır. Bu durum 
aşağıdaki şekilde temsil edilmeye çalışılmıştır. 

 

Dikkat ederseniz, .Net tipi (type) XAML tarafında bir element olarak temsil edilirken, özellik 

(property) veya olay (event) gibi üyeler birer nitelik (attribute) olarak ifade edilebilmektedir. Biz 

bu makalemizde sadece XAML' i kullanarak Visual Studio 2005 desteği olmadan, basit bir Windows 

Presentation Foundation uygulamasını nasıl geliştirebileceğimizi görmeye ve XAML' in arka tarafta 

bıraktığı parmak izlerini analiz etmeye çalışacağız. 
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İlk olarak var olan Windows programlama modelimizi hatırlamakta fayda var. .Net Framework 3.0 

öncesi geliştirdiğimiz Windows uygulamaları exe uzantılı Protable Executable tipinde Assembly 

dosyalarıdır. Exe uzantılı olmaları nedeni ile mutlaka bir giriş noktasına (entry point) sahiptirler. 

Bu giriş noktasının Main metodu olduğunu hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan bir windows 

uygulaması en azından bir adet görsel form içerir. Bu form, System.Windows.Form sınıfından 

türemiştir ve çalışma zamanında örneklenip ekrana çıkartılabilmesi için Main metodu içerisinde 

Application sınıfına ait static Run metodunun çalıştırılması gerekmektedir. Main metodunu içeren 

tipte aslında static bir sınıftır. Bu durumu hatırlamak ve zihinlerimizi tazelemek için aşağıdaki sınıf 

diagramından faydalanabiliriz. 

 

Main metodumuzun içeriği ise başlangıçta aşağıdakine benzer bir şekilde olacaktır. 

static void Main() 

{ 

    Application.EnableVisualStyles(); 

    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

    Application.Run(new Form1()); 

} 

Kurallar WPF içerisindede değişmemiştir. Ancak uygulama tarzı oldukça farklı bir hal almıştır :) 

Dilerseniz XAML kullanarak bir windows uygulamasını nasıl yazabileceğimizi adım adım inceleyelim. 

İlk örneğimizde herhangibir kod dosyası kullanmayacağız. Nitekim WPF, aynen web tabanlı 

uygulama mimarisinde olduğu gibi inline coding ve code-behind modellerini desteklemektedir. 

Kurallarımızı düşündüğümüzde bize formu temsil edecek bir eleman ve bu formu ekrana basacak 

olan başka bir eleman gerektiği ortadadır. İşte bu elemanları birer XAML dosyası şeklinde 

oluşturacağız. İlk olarak formumuzu aşağıdaki gibi hazırlayıp Giris.xaml isimli bir dosya olarak 
sistemimize kaydedelim. 

<Window x:Class="XamlGiris.Giris" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/p

resentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="Xaml 

Giris" Width="200"Height="200" Loaded="XamlGiris_Loaded"> 

<Grid> 

    <ComboBox Name="cmbSehirler" Height="26" VerticalAlignment="Top"></ComboBox> 

    <Button Name="MerhabaDe" Width="100" Height="50" Click 

="btnMerhabaDe_Clicked">Merhaba De</Button> 

 

    <x:Code> 

        <![CDATA[ 

            protected void XamlGiris_Loaded(object sender,EventArgs e)  

            { 

                cmbSehirler.Items.Add("Istanbul"); 

                cmbSehirler.Items.Add("Ankara"); 

                cmbSehirler.Items.Add("Izmir"); 
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            } 

 

            protected void btnMerhabaDe_Clicked(object sender, RoutedEventArgs e) 

            { 

                string adim=cmbSehirler.Text; 

                MessageBox.Show("Merhaba "+adim); 

            } 

        ]]> 

    </x:Code> 

</Grid> 

</Window> 

Herşeyden önce karşımızda Xml türevli bir dil vardır. Bu nedenle Xml için geçerli olan kurallar XAML 

içinde söz konusudur. Örneğin büyük küçük harf duyarlılığı(case sensitive) bunlardan birisidir. 

WPF açısından baktığımızda ise artık pencerelerimizi Form sınıfı ile değil Window sınıfı ile temsil 

ettiğimizi söyleyebiliriz. Diğer taraftan çalışma zamanında örneklenecek olan tipin tanımı Window 

elementi içerisindeki x:class (x isimalanı altında) niteliği ile yapılmaktadır. Bu tanımlamada dikkat 
ederseniz XamlGiris, tipin içerisinde yer aldığı isim alanını (namespace) temsil etmektedir. 

Makalemizin giriş kısmındada bahsettiğimiz gibi, elementlerimizin .Net tarafındaki özellik(property) 

veya olayları (events) XAML içerisinde elementlere ait nitelikler (attributes) yardımıyla ele 

alınmaktadır. Söz gelimi, Button nesne örneğimiz için bir Click olayını yüklemek istediğimizde tek 

yapmamız gereken aynı Asp.Net 2.0' da olduğu gibi niteliğe metod adını atamak olacaktır. Örnek 

XAML dosyamız ekrana basıldığında 200' e 200 piksel boyutlarında bir pencere oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ekran üzerinde içerisinde Istanbul, Ankara, Izmir değerleri olan bir 

ComboBox ve birde "Merhaba Istanbul" benzeri bir metni mesaj kutusu ile gösterebilecek bir 

Button kontrolü yer almaktadır. Dikkat ederseniz Button ve ComboBox tipleri burada birer element 

olarak işaretlenmektedir. Örneğimizde inline coding tekniğini kullandığımız için, kod bloklarımızının 

tamamını <x:Code> isimli element içerisine alıyoruz. Özellikle XAML' in buradaki kod satırlarını 

işaretleme dili gibi yorumlamasını engellemek içinde CDATA sekmesi içerisine alıyoruz. 

 

Bir Windows Presentation Foundation (WPF) uygulamasını sadece geçerli XAML 

dosyalarından (ister inline coding ister code-behind olsun) oluşturabilir ve geçerli bir 

winexe assembly' ı haline getirebiliriz. 

Gelelim bu pencereyi örnekleyip ekrana bastırılmasını sağlayacak olan elemanımıza. WPF haricinde 

varsayılan olarak Program.cs adı altında ifade edebileceğimiz bu dosyayı, geleneği bozmamak 
adına Program.xaml olarak adlandırıyor ve aşağıdaki gibi geliştiriyoruz. 

<Application x:Class="XamlGiris.Program" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006

/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

StartupUri="Giris.xaml"> 

</Application> 

Görüldüğü üzere Program.xaml dosyamız çok daha basittir. Giris.xaml ile karşılaştırıldığında belkide 

en önemli fark Application isimli bir elementin oluşudur. Uygulamanın giriş noktasınıda taşıyan bu 

tipin çalışma zamanındaki karşılığı ise Class niteliğinde(attribute) belirtilen XamlGiris.Program 

isimli sınıfın bir örneği olacaktır. Application elementi içerisinde yer alan StartupUri niteliği, 

uygulama çalıştırıldığına ekran yüklenecek olan window tipini tanımlayan xaml dosyasını işaret 

etmektedir. Dikkat ederseniz Application içerisinde tanımlanmış herhangibir Main metodu 
görülmemektedir. Bu işi üstlenen kişi StartupUri niteliğidir. Peki ama nasıl? 

Yazmış olduğumuz XAML dosyaları tek başlarına hiç bir anlam ifade etmez. Özellikle C# derleyicisi 

XAML kodlarını anlamayacağı için derleyemez. Oysaki bu XAML kaynaklarının ve kodlarının bir 
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Winexe Assembly içerisinde ele alınmaları şarttır. Bunun için bir ön işlemden geçirilmeleri, birer 

sınıf (Class) haline getirilmeleri, hatta XAML' deki bileşenlerin konumları gibi niteliklerin tutulacağı 

kaynakların (resources) binary hale getirilip ilgili assembly içerisine atılmaları gerekmektedir. İşte 
bu noktada MSBuild.exe (Microsoft Build Engine)programı devreye girer. 

 

MSBuild.exe programını varsayılan olarak , 

D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 klasörü altında bulabilirsiniz. 

Ne varki MSBuild proje dosyası tabanlı çalışan bir sistemdir. Bu sebepten, öncelikli 

olarak csproj uzantılı ve xml tabanlı bir proje dosyası aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır. 

<Project DefaultTargets="Build" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"> 

<PropertyGroup> 

    <RootNamespace>XamlGiris</RootNamespace> 

    <AssemblyName>XamlGiris</AssemblyName> 

    <OutputType>winexe</OutputType> 

</PropertyGroup> 

<ItemGroup> 

    <Reference Include="System" /> 

    <Reference Include="WindowsBase" /> 

    <Reference Include="PresentationCore" /> 

    <Reference Include="PresentationFramework" /> 

</ItemGroup> 

<ItemGroup> 

    <ApplicationDefinition Include="Program.xaml" /> 

    <Page Include="Giris.xaml" /> 

</ItemGroup> 

<Import Project="$(MSBuildBinPath)\Microsoft.CSharp.targets" /> 

<Import Project="$(MSBuildBinPath)\Microsoft.WinFX.targets" /> 

</Project> 

Proje dosyamızda PropertyGroup isim element içerisinde, uygulamanın ana isim 

alanı(namespace) RootNameSpace elementi ile belirtilmektedir. Her assembly' ın bir adı vardır. 

Bu adı belirtmek için proje dosyası içerisinde AssemblyName elementi 

kullanılmıştır. OutputType elementi, üretilecek olan assembly tipini belirtmektedir ki burada 

winexe çıktının Portable Executable bir windows assembly' ı olduğunu göstermektedir. 

İlk ItemGroup boğumu altında, program içerisinde referans edilen temel assembly bilgilerine yer 

verilmiştir. İkinci ItemGroup boğumunda, assembly' ın static program sınıfı rolünü üstlenen tipi 

temsil eden Program.xaml dosyası ApplicationDefinition elementi ile tanımlanır. Page elementi 

ise, uygulamanın içerdiği pencereleri tanımlayan XAML dosyalarını belirtmek için kullanılmaktadır. 

Örneğimizde bu dosya Giris.xaml' dir. Son olarak Import elementleri ile proje içerisindeki 

kaynaklardan üretilecek çıktılara ait bilgiler verilir. Öyleki MSBuild.exe, XAML dosyalarımızdan 

otomatik olarak cs uzantılı kaynak dosyalar üretecektir (AutoGenerated C# Source Files). 

Benzer şekilde XAML dosyalarından faydalanılarak yine otomatik olarak üretilecek bir BAML 
(Binary Application Markup Language) dosyasıda söz konusudur. 

 

BAML (Binary Application Markup Language) kaynak XAML dosyasında tanımlanan nesne 

hiyerarşisinin ve özelliklerinin ikili (Binary) karşılığıdır. İkili olması nedeni ile insan 

gözüyle okunabilir değildir. Baml, çalışma zamanında görsel bileşen ve özelliklerin 

assembly içerisinden çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlamaktadır. 
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Bu dosya, temel olarak XAML elementlerinin ekran yerleşimleri ile ilişkili bilgilerin assembly 

içerisine resource olarak dahil edilebilecek ikili düzendeki karşılıkları olarak düşünülebilir. Temel 
olarak inşa(build) ve derleme(compile) aşamaları aşağıdaki şekilde olduğu gibi düşünülebilir. 

 

Dikkat ederseniz MSBuild.exe ile üretilen dosyalar sonrasında, C# derleyicisi sürece dahil olmakta 

ve otomatik olarak türetilen *.g.cs, .baml ve *.g.resources dosyalarından faydalanarak winexe 

tipinde bir Assembly' ın üretilmesini sağlamaktadır. Şimdi gelin MSBuild.exe aracımızı kullanalım ve 

nasıl bir sonuç elde edeceğimize bakalım. Bu amaçla, MSBuild.exe aracını Visual Studio 2005 
komut penceresinden (Command Prompt) aşağıdaki gibi çalıştırmamız yeterli olacaktır. 

 

Eğer kodlarda bir hata yoksa klasör yapımız aşağıdakine benzer şekilde olacaktır. 
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Dikkat ederseniz bildiğimiz iki adet klasör oluşturulmuştur. Bunlardan bin klasörü içerisinde üretilen 

winexe assembly' ı vardır. obj klasörü içerisinde yer alan debug alt klasöründe ise az önce 
bahsettiğimiz *.g.cs, .baml ve *.resources dosyaları yer almaktadır. 

 

Exe dosyamızı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir görüntü elde ederiz. 

 

Elbetteki burada şunu söylemekte fayda var. XAML içerisinde kullanabileceğimiz pek çok Layout 

var. Biz örneğimizde Grid kullandığımız için kontrollerimiz pencere üzerine buna uygun olacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Şimdilik amacımız görsel tarafı kavramak olmadığından makalemize 
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üretilen assembly' ın içeriğini inceleyerek devam edebiliriz. İlk olarak üretilen *.g.cs uzantılı C# 

dosyalarına bakmakta fayda var. Aşağıda, XamlGiris.g.cs dosyasının kısaltılmış içeriği yer 
almaktadır. 

using System; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Automation; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Controls.Primitives; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Ink; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Markup; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Media.Effects; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Media.Media3D; 

using System.Windows.Media.TextFormatting; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

namespace XamlGiris  

{ 

    public partial class Program : System.Windows.Application  

    { 

        [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()] 

        public void InitializeComponent()  

        { 

            #line 4 "..\..\Program.xaml" 

            this.StartupUri = new System.Uri("Giris.xaml", System.UriKind.Relative); 

 

            #line default 

            #line hidden     

        } 

        [System.STAThreadAttribute()] 

        [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()] 

        public static void Main()  

        { 

            XamlGiris.Program app = new XamlGiris.Program(); 

            app.InitializeComponent(); 

            app.Run(); 

        } 

    } 

} 

İşte aradığımız Main metodu. Dikkat ederseniz üretilen XamlGiris.g.cs dosyası içerisinde bir Main 

metodu hatta InitializeComponent isimli başka bir metod daha yer 

almaktadır.StartupUri özelliğine Uri tipinden bir nesne örneği atandığını ve Giris.xaml dosyasını 

işaret edecek şekilde oluşturulduğuna dikkat edelim. Böylece programın giriş noktasının C# 

derleyicisi tarafından anlaşılabilecek hali üretilmiş olmaktadır. Gelelim, Giris.g.cs dosyasının 
içeriğine. 

using System; 

// Burada isim alanlarına ait tanımalamaları vardır. 
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namespace XamlGiris  

{ 

    public partial class Giris : System.Windows.Window, 

System.Windows.Markup.IComponentConnector  

    { 

        internal System.Windows.Controls.ComboBox cmbSehirler; 

        internal System.Windows.Controls.Button MerhabaDe; 

        private bool _contentLoaded; 

 

        protected void XamlGiris_Loaded(object sender,EventArgs e)  

        { 

            cmbSehirler.Items.Add("Istanbul"); 

            cmbSehirler.Items.Add("Ankara"); 

            cmbSehirler.Items.Add("Izmir"); 

        } 

 

        protected void btnMerhabaDe_Clicked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            string adim=cmbSehirler.Text; 

            MessageBox.Show("Merhaba "+adim); 

        } 

 

        [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()] 

        public void InitializeComponent()  

        { 

            if (_contentLoaded)  

            { 

                return; 

            } 

            _contentLoaded = true; 

            System.Uri resourceLocater = new System.Uri("/XamlGiris;component/giris.xaml", 

System.UriKind.Relative); 

            System.Windows.Application.LoadComponent(this, resourceLocater); 

        } 

 

        [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()] 

        [System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsabl

eState.Never)] 

        [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute("Microsoft.Design", 

"CA1033:InterfaceMethodsShouldBeCallableByChildTypes")] 

        void System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(int connectionId, object 

target)  

        { 

            switch (connectionId) 

            { 

                case 1: 

                    ((XamlGiris.Giris)(target)).Loaded += new 

System.Windows.RoutedEventHandler(this.XamlGiris_Loaded);                     

                    return; 

                case 2: 

                    this.cmbSehirler = ((System.Windows.Controls.ComboBox)(target)); 

                    return; 

                case 3: 

                    this.MerhabaDe = ((System.Windows.Controls.Button)(target)); 

                    this.MerhabaDe.Click += new 

System.Windows.RoutedEventHandler(this.btnMerhabaDe_Clicked); 
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                    return; 

            } 

            this._contentLoaded = true; 

        } 

    } 

} 

İlk başta bildiğimiz windows tabanlı uygulama modelinden çok farklı bir sınıf ile karşı karşıya 

olduğumuzu ifade edebiliriz. Ancak biraz dikkatli baktığımızda, sınıfın XAML kaynak dosyası 

içerisinde yer alan görsel bileşenleri tanımladığını, bunlara ait olay metodlarını uygun temsilciler 

(delegate) yardımıyla yüklediğini, olaylara ilişkin kod bilgilerini içerdiğini görebiliriz. Üretilen bu cs 

uzantılı dosyalar, artık C# derleyicisi (csc.exe) tarafından yorumlanabilirler. Zaten MSBuild.exe' de 

gerekli üretim işlemlerinden sonra süreci csc.exe' ye devredecektir. Üretilen Assembly' ın içeriğini 

herhangibir .Net Decompiler aracı ile açacak olursak Resources olarak giris.baml isimli bir 
dosyanın atıldığını görürüz. Dikkatinizi çekerim XAML değil BAML diyoruz. 

 

Şu ana kadar geliştirdiğimiz WPF örneğinde, kod parçalarını XAML dökümanları içerisine Inline-

Coding tekniğine göre aldık. Microsoft' un ve profesyonel yazılım mimarlarının önerisi, kod tarafını 

XAML tarafından ayrımak yönündedir. Bu zaten web tarafındanda bildiğimiz en optimum yoldur. Bu 

öneriyi dikkate alıp örneğimizi code-behindmodeline göre tasarlamak istersek, XAML dosyaları 

içerisinde yer alan kodları xaml.cs uzantılı dosyalar içerisine koymalıyız. Bununla birlikte proje 

dosyası içerisinde de Compile isimli elementleri kullanıp code-behind dosyalarının ne olacağını 

bildirmeliyiz. Buna göre Giris.xaml ve Program.Xaml içerisindeki tüm kod parçalarını (CDATA 
sekmesi içerisinde yer alanlar) ayrı cs dosyaları içerisine aşağıdaki gibi almamız yeterli olacaktır. 

Giris.xaml.cs 

using System; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

 

namespace XamlGiris 

{ 

    public partial class Giris: Window 

    { 

        public Giris() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 
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        protected void XamlGiris_Loaded(object sender,EventArgs e)  

        { 

            cmbSehirler.Items.Add("Istanbul"); 

            cmbSehirler.Items.Add("Ankara"); 

            cmbSehirler.Items.Add("Izmir"); 

        } 

 

        protected void btnMerhabaDe_Clicked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            string adim=cmbSehirler.Text; 

            MessageBox.Show("Merhaba "+adim); 

        } 

    } 

} 

Dikkat etmemiz gereken nokta, sınıfımızın Window sınıfından türemesi gerektiğidir. Bununla 

birlikte pencere üzerindeki bileşenlerin yüklenebilmesi için yapıcı metod (constructor) 
içerisinde InitializeComponent fonksiyonunun çağırılması gerekir. 

Program.xaml.cs 

using System; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

 

namespace XamlGiris 

{ 

    public partial class Program: Application 

    { 

    } 

} 

Program isimli sınıfımız içinde önemli olan nokta Application sınıfından türemesi gerektiğidir. Bu 

işlemlerin ardında tek yapmamız gereken proje dosyasını aşağıdaki gibi güncellemektir. 

<Project DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"> 

<PropertyGroup> 

    <RootNamespace>XamlGiris</RootNamespace> 

    <AssemblyName>XamlGiris</AssemblyName> 

    <OutputType>winexe</OutputType> 

</PropertyGroup> 

<ItemGroup> 

    <Reference Include="System" /> 

    <Reference Include="WindowsBase" /> 

    <Reference Include="PresentationCore" /> 

    <Reference Include="PresentationFramework" /> 

</ItemGroup> 

<ItemGroup> 

    <ApplicationDefinition Include="Program.xaml" /> 

        <Compile Include = "Giris.xaml.cs" /> 

        <Compile Include = "Program.xaml.cs" /> 

    <Page Include="Giris.xaml" /> 

</ItemGroup> 

    <Import Project="$(MSBuildBinPath)\Microsoft.CSharp.targets" /> 
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    <Import Project="$(MSBuildBinPath)\Microsoft.WinFX.targets" /> 

</Project> 

Dikkat ederseniz Compile elementleri içerisinde code-behind dosyaları tek tek belirtilmektedir. Bu 

sayede MSBuild.exe aracı, inşa işlemi sırasında hangi XAML dosyası ile hangi cs dosyasını 

çarpıştıracağını anlayabilecektir. Artık MSBuild aracımızı kullanabilir ve winexe assembly' ının 

üretilmesini sağlayabiliriz. Uygulamamız bir önceki örneğimizde olduğu gibi aynı şekilde 
çalışacaktır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde, XAML' in Windows Presentation 

Foundation (WPF) içerisindeki yerini anlayabilmek için bir giriş yapmaya çalıştık. XAML kullanarak 

bir WPF Assembly' ının Visual Studio' ya başvurmadan nasıl geliştirilebileciğini, bu geliştirme 

işleminin aşamalarını ve aslında arka tarafta meydana gelen değişiklikleri görmeyi amaçladık. Ek 

olarak, Xaml ve Baml kavramlarının ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi 

DeCompiler araçları burada işimize oldukça yaradı. İlerleyen makalelerimizde Windows 

Presentation Foundation (WPF) uygulamalarına daha derinlemesine bakmaya çalışacağız. Bir 
sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Profesyonelce Master Pages ( 13.03.2007 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Asp.Net 2.0 ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden biriside Master Page kavramıdır. Master Page 

kavramını ilk öğrendiğimde aklımda oluşan tanımlama şöyleydi; "bir sitedeki sayfalarının 

tamamının yada bir kısmının aynı şablon üzerinde oturmasını sağlamak istiyorsak Master Page' 

lerden faydalanabiliriz". Oysaki Master Page kullanımı ile elde edilen avantajlar sadece görsel 

açıdan gelen bu kolaylık ile sınırlı değildir. Sonuç itibariye her Master Page aynı zamanda arka 

planda bir örnek olarak oluşturulan bir sınıf tanımlamasıdır. Bu nedenle Master Page uyarlanan 

içerik sayfalarının (Content Page) ortaklaşa kullanabileceği fonksiyonellikleri dahi barındırabilir. 

Buda tam anlamıyla kalıtım(inheritance) ile yapabildiklerimizin bir yansımasıdır. İşte bu 

makalemizde Master Page kavramının derinlerine gidip diğer avantajlarını ve özellikle dikkat 

etmemiz gereken noktaların neler olabileceğini incelemeye çalışacağız. Temel olarak ele alacağımız 

konular aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

 Master Page uygulanmamış bir web sayfasına sonradan Master Page uygulamaya 

çalışmak. 
 İçerik sayfalarından(Content Page), Master Page üyelerine erişmek. 

(Özellikler(Properties) yadımıyla erişmek, kontrolleri 

bulmak(FindControl), MasterType direktifinden yararlanmak) 
 Ortak fonksiyonellikleri Master Page altında toplamak. 
 İçerik sayfalarından(Content Page) Master Page' leri dinamik olarak değiştirmek. 
 İç (Nested) Master Page' ler geliştirmek ve kullanmak. 

Bahsetmiş olduğumuz maddeleri örnek bir senaryo üzerinden incelemeye çalışacağız. Bu nedenle 
web uygulamamızda aşağıdaki gibi bir Master Page tasarlamış olduğumuzu düşünelim. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/WPFSamples.rar
mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 1213 
 

 

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="AzonCityMaster.master.cs" Inherits="AzonCityMaster" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" width="640px"> 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><img src="images/csharpnedir.gif" /></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td valign="top" style="width: 150px"><asp:TreeView ID="TreeView1" 

runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"></asp:TreeView></td> 

                    <td style="text-align: right"><asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"></asp:ContentPlaceHolder></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2" style="text-align: right"><span style="font-size: 10pt; font-family: 

Verdana; text-decoration: underline">cityadmin@azoncity.com</span> 

                    <img src="images/google_coop.gif" /></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </div> 

        <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" /> 

    </form> 
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</body> 

</html> 

Geliştirdiğimiz Master Page içerisinde sitedeki diğer sayfalara kolay geçiş yapmamızı sağlayacak 

şekilde bir TreeView kontrolü ve buna bağlı olacak şekilde tasarlanmış 

birSiteMapDataSource bileşeni de vardır. Diğer taraftan sadece göze hoş gelmesi açısından bir 
kaç resim bileşeni dahil edilmiş ve tek bir ContentPlaceHolder kullanılmıştır. 

Master Page' lerin bazı önemli özellikleri vardır. Makalemizin konusu olan maddelere geçmeden 

önce bunları hatırlamakta fayda olacağı kanısındayım. Herşeyden önce MasterPage' ler 

aslında UserControl sınıfından türemiştir. Bunu görebilmek için Visual Studio 2005 ortamında, 

MasterPage kelimesi üzerindeyken sağ tıklayıp Go To Definitiondiyebiliriz. Bu durumda, 

MasterPage sınıfının metadatasını görebiliriz. Dikkat ederseniz açık bir şekilde UserControl tipinden 
türediği ortadadır. 

 

Bir diğer önemli nokta ise, Master Page' lerin uygulandığı içerik sayfalarının (Content Page) 

herhangibir şekilde html, head, body, vb... takılar ile birlikte kesinlikle form takısını 
içermediğidir. İşte bu ayırt edici özellik makalemizin ilk maddesi için önemlidir. 

1. Master Page uygulanmamış bir web sayfasına sonradan Master Page uygulamaya 
çalışmak. 

Çoğu zaman projelerimizde sonradan Master Page kullanmaya karar verdiğimiz durumlar olabilir. 

(Yada buna neden olacak başka vakkalar olabilir) Var olan bir Master Page' den , içerik sayfaları 

(Content Page) oluşturmamız kolaydır. Hatta Visual Studio 2005 buna tam destek vermektedir. 

Ancak var olan bir web sayfasına, herhangibir Master Page' i sonradan uygulamak istediğimizde 
yapmamız gerekenler temel olarak şu şekilde özetlenebilir. 

 İçerik sayfasının(Content Page) içerisinde Html, Body, Head, Title vb... ile form 

elementlerinin olmaması gerekir. 
 Sayfanın Page direktifi içerisinde Master Page tanımlaması MasterPageFile isimli nitelik 

yardımıyla yapılmalıdır. 
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 Master Page içerisinde yer alan ContentPlaceHolder' ların, içerik sayfasında 

birer Content bileşeni olarak ele alınması gerekmektedir. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için bir örnek üzerinden gidelim ve uygulamamızda kullandığımız 

sayfalardan herhangibirini ele alalım. Örnek olarak aşağıdaki ekran görüntüsüne sahip olan 
bloglar.aspx sayfasını kullanabiliriz. 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Bloglar.aspx.cs" 

Inherits="Bloglar" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><strong>Aradığınız Blog sahibinin 

adını giriniz&nbsp;</strong><br /></span> 

            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="208px"></asp:TextBox><span 

style="font-size: 10pt;font-family: Verdana"> </span> 

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Ara" Width="65px" /><span 

style="font-size: 10pt;font-family: Verdana"><br /></span> 

            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 

NavigateUrl="http://www.csharpnedir.com">Yardım</asp:HyperLink><br /> 

            <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><strong>Sonuçlar</strong><br 

/></span> 

            <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True" 

Width="214px"></asp:DropDownList> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Şimdi gelin adım adım bu sayfaya AzonCityMaster isimli Master Page' imizi uygulayalım. İlk 

olarak Page direktifi içerisinde MasterPageFile niteliği yardımıyla uygulamak istediğimiz Master 

Page' in fiziki dosyasını belirlemeliyiz. Eğer Visual Studio 2005 kullanıyorsanız intelli-sense özelliği 

bize yardımcı olacaktır. Aksi takdirde ~ harfinide göz önüne alaraktan aşağıdaki kod parçasında 
görüldüğü gibi bir yol tanımlaması yapılmalıdır. 
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Bloglar.aspx.cs" 

Inherits="Bloglar" MasterPageFile="~/AzonCityMaster.master" %> 

Bir sonraki adımımız form elementleri içerisinde yer alan bileşenlerimizi bir Content elementi 

içerisine almak olacaktır. Buradan şu sonucada varabiliriz. İçerik sayfaları bileşen olarak sadece 

Content elementlerini içermektedir. İçerik sayfaları hiç bir şekilde form elementi 

içermeyeceklerinden (Html, Body vb kısımlarda buna dahildir) Bloglar.aspx isimli sayfamıza, Master 

Page' deki hangi ContentPlaceHolder bileşenini kullanacaksak ona uygun bir Content bileşenini 

aşağıdaki gibi eklememiz gerekir. 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Bloglar.aspx.cs" 

Inherits="Bloglar" MasterPageFile="~/AzonCityMaster.master" %> 

<asp:Content ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" ID="Content1" runat="server"> 

 

</asp:Content> 

Son olarak tek yapmamız gereken Content elementi içerisine, bloglar.aspx sayfasının bir önceki 

halinde yer alan Asp.Net bileşenlerini dahil etmek olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

Asp.Net bileşenlerine ait elementlerin, mutlaka ve mutlaka Content elementinin takıları (tags) 

içerisinde olması gerektiğidir. Biz örneklerimizde tek bir ContentPlaceHolder kullandığımızdan, 

içerik sayfasındaki Content bileşenide tektir. Dolayısıyla, Master Page içerisindeki 

ContentPlaceHolder' ların sayısına göre içerik sayfalarında uygulanması gereken Content 
bileşenlerinin sayısı artabilir. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Bloglar.aspx.cs" 

Inherits="Bloglar" MasterPageFile="~/AzonCityMaster.master" %> 

<asp:Content ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" ID="Content1" runat="server"> 

     <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><strong>Aradığınız Blog sahibinin adını 

giriniz&nbsp;</strong><br /></span> 

     <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="208px"></asp:TextBox><span 

style="font-size: 10pt;font-family: Verdana"> </span> 

     <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Ara" Width="65px" /><span style="font-

size: 10pt;font-family: Verdana"><br /></span> 

     <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 

NavigateUrl="http://www.csharpnedir.com">Yardım</asp:HyperLink><br /> 

     <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><strong>Sonuçlar</strong><br 

/></span> 

     <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True" 

Width="214px"></asp:DropDownList> 

</asp:Content> 

Bu işlemlerin ardından Bloglar.aspx isimli sayfamız, Master Page' i uygulayan bir içerik sayfası 

haline gelecektir. 
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2. İçerik sayfalarından(Content Page), Master Page' in üyelerine erişmek. 

Master Page' ler, kendisinden üretilen içerik sayfaları için ortaklaşa kullanılabilecek üyeler (örneğin 

metodlar) içerebilirler. Özellikle tüm sayfalarda söz konusu olabilecek veritabanı işlemlerine ait 

hazırlıkların tek bir merkezden yapılabilmesini sağlamak bu ortak fonksiyonellikler için bir örnek 

olarak düşünülebilir. Diğer taraftan içerik sayfalarındaki süreçlerin işleyişine göre Master Page 

üzerindeki kontrollerin davranışlarını değiştirmek isteyebiliriz. Tüm bunlar 

aslında kalıtımın(inheritance) bir etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyleki Asp.Net 1.1 ile 

geliştirme yapanların, Master Page tarzı mimariler için geliştirdikleri çözümler kalıtım(inheritance) 

ilkelerine dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Ne varki Asp.Net 2.0 ile birlikte gelen Master Page 

kavramı, sadece görsel açıdan değil kod tarafındanda kalıtımı etkin bir şekilde kullanabilme imkanı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla bazı durumlarda içerik sayfalarından Master Page' lerin ele alınması 

gerekebilir. Bu durumları bir kaç basit örnek ile incelemekte fayda vardır. İlk olarak, içerik 

sayfalarında iken, Master Page' in başlık bilgisini (Title) ve hatta MasterPage ile birlikte 

üretilen metadata bilgilerini değiştirmek istediğimizi düşünelim. Bu amaçla yine bloglar.aspx 

sayfasını göz önüne alabiliriz. Sayfamızın Load olayı tetiklendiğinde aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirdiğimizi düşünelim. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.Master.Page.Title = "Azon Şehri Sakinlerinin Blogları"; 

    HtmlMeta metadatas=new HtmlMeta(); 

    metadatas.Name="Keywords"; 

    metadatas.Content="Blog, Azon, City, Azon City, Yemek, Gurme, Kermes"; 

    this.Master.Page.Header.Controls.Add(metadatas); 

    this.Master.Page.SmartNavigation = true; 

} 
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İçerik sayfasından eğer Master Page referansına geçiş yapmak istiyorsak, Master özelliğinden 

faydalanabiliriz. Örnek kodumuzda, Master Page yardımıyla üretilen sayfanın title, metadata, 

smart navigation gibi özelliklerini değiştiriyoruz. Buna göre Title özelliğini değiştirmek 

için this.Master.Page.Title söz diziminden yararlanılmıştır. Metadata bilgisini eklemek içinse 

öncelikli olarak HtmlMeta tipinden bir nesne örneklenmiştir. Bu nesnenin iki önemli özelliği 

vardır. Name ve Content. Bu iki özelliğe atadığımız değerlere göre, sayfamızın arama sitelerinde 

metadata içerisinde belirttiğimiz konu başlıkları altında çıkması muhtemeldir. Üretilen metadata 

elementinin Master Page' e ait Html çıktısına yazılabilmesi 

içinde Master.Page.Header.Controls söz diziminden yararlanılmıştır. Bir başka 

deyişle Head elementi içerisine girilerek Controls koleksiyonuna, oluşturulan Metadata bilgileri 

eklenmiştir. Son olarak üretilen sayfanın SmartNavigation özelliği ture yapılmıştır. Bloglar.aspx 
sayfamızı herhangibir tarayıcı penceresinde açtığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Sayfamızın HTML çıktısına baktığımızda ise yapmış olduğumuz değişikliklerin aşağıdaki gibi 
yansıdığını görebiliriz. Elbetteki bunu örnek olması açısından sadece tek bir sayfada ele aldık. 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head> 

    <title> Azon Şehri Sakinlerinin Blogları</title> 

    <meta name="Keywords" content="Blog, Azon, City, Azon City, Yemek, Gurme, 

Kermes" /> 

<style type="text/css">.ctl00_TreeView1_0 { text-decoration:none; }</style> 

</head> 

<body> 

<IFRAME id="__hifSmartNav" name="__hifSmartNav" style="display:none" 

src="/DerinlemesineMasterPages/WebResource.axd?d=jcUk5uOrm4IZldJ56Y8MhA2&amp;t=63296

4516087343750"></IFRAME> 

<form name="aspnetForm" method="post" action="Bloglar.aspx" 

id="aspnetForm" __smartNavEnabled="true"> 

<div> 

<input type="hidden" name="ctl00_TreeView1_ExpandState" id="ctl00_TreeView1_ExpandState" 

value="ennn" /> 

. 

. 

. 

Bir diğer senaryo ise, içerik sayfalarından Master Page içerisindeki her hangibir kontrolün 

davranışını değiştirmektir. Örneğin Master Page üzerinde yer alan bir Label kontrolü içerisinde, 

girilen içerik sayfasına ait bir takım özel bilgilerin yazması istenebilir. Kullanıcının adı bu kontrolde 

gösterilebilir yada yetkisine göre renklendirmeler yapılabilir. Senaryolar elbette çoğaltılabilir. 

Odaklanılması gereken nokta bu kontrole içerik sayfaları üzerinden nasıl erişilebileceğidir. Bu 

amaçla bir kaç yöntem ele alınabilir. Örneğin FindControlmetodu yardımıyla Label kontrolü 
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bulunabilir yada Master Page içerisine yazılacak bir özellikten (Property) faydalanılabilinir. Hatta 

kullanım kolaylığı sağlaması bakımındanMasterType direktifinden de yararlanılabilir. 

Şimdi bunları teker teker ele alalım. Görsel tabanlı uygulamalarda özellikle taşıyıcı (Container) rolü 

üstlenen bileşenlerin çoğunun FindControl metodu vardır. Bu metod sayesinde, ID veya Name gibi 

özelliklerine göre ilgili taşıyıcı içerisinden herhangibir kontrol bulunabilir. Bunun sonrasında tek 

yapılması gereken kontrolün ilgili özelliklerinin değiştirilmesidir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için 

Master Page içerisine bir Label kontrolü atılmış ve lblBilgi olarak isimlendirilmiştir. Buna göre 

Bloglar.aspx sayfasından bu Label kontrolüne erişip içeriğini değiştirmek için aşağıdaki gibi bir yol 
izlenebilir. (Kod parçası bloglar.aspx sayfasının Page_Load olay metodu içerisinde ele alınmıştır.) 

Label lblMaster = (Label)this.Master.FindControl("lblBilgi"); 

lblMaster.Text = "Bloglar sayfasından geldim"; 

lblMaster.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

lblMaster.Font.Bold = true; 

lblMaster.Font.Name = "Verdana"; 

lblMaster.Font.Size = 10; 

Dikkat ederseniz Master Page içerisindeki lblBilgi kontrolünü bulmak için FindControl metodundan 

faydalanıyoruz. FindControl metodu parametre olarak aranan bileşenin ID özelliğinin değerini 

almaktadır. Elbette FindControl metodunun geri dönüş değeri Control tipindendir. Bu sebeptende 

geri dönen kontrol referansının değerinin Label olarak ele alınabilmesi için bilinçli bir şekilde 

dönüştürme(explicitly cast) işlemi uygulanmıştır. Böylece lblBilgi isimli Label kontrolüne ait 

çalışma zamanı referansını bloglar.aspx sayfası içerisinde ele alabilir ve özelliklerini değiştirebiliriz. 

Bunun ardından aşağıdaki ekran görüntüsündeki sonucu elde ederiz. 

 

Master Page içerisindeki üyelere içerik sayfalarından erişebilmek için özelliklerdende (properties) 

faydalanabiliriz. Bu durumda, FindControl metodunda olduğu gibi cast işlemleri yapmamızda gerek 

kalmaz. Örneğin amacımız sadece Master Page' deki lblBilgi bileşeninin metin içeriğini 

değiştirmekse aşağıdaki gibi bir özellik söz konusu olabilir. Elbetteki ihtiyaca göre yazılan özelliğin 

yanlız okunabilir(readonly) olması farklı bir tipte değer döndürmesi gerekebilir. Bunlar tamamen 

projedeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenebilecek noktalardır. 

public partial class AzonCityMaster : System.Web.UI.MasterPage 

{ 

    public string Bilgi 

    { 

        get { return lblBilgi.Text; } 

        set { 

            if (!String.IsNullOrEmpty(value)) 

                lblBilgi.Text = value; 

            else 

                lblBilgi.Text = "Bilinmeyen Bilgi"; 
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        } 

    } 

} 

Artık tek yapmamız gereken, içerik sayfasında, Master Page' in referansını yakalamak ve bunun 

üzerinden Bilgi isimli özelliğe erişip kullanmaktır. Bu amaçla yine bloglar.aspx sayfamızda aşağıdaki 
kod parçasını kullanabiliriz. 

AzonCityMaster azonMstr = (AzonCityMaster)this.Master; 

azonMstr.Bilgi = "Bloglar sayfasından geldim"; 

Dikkat ederseniz içerik sayfasının uyguladığı Master Page referansını elde etmek için bilinçli bir 

şekilde(explicitly) dönüşüm işlemi yapılmıştır. Eğer bu dönüştürme işlemini yapmassak, Bilgi 

isimli özelliğe erişemeyiz. Sonuç itibariyle yapmış olduğumuz tür dönüşümü sayesinde, Master Page 

içerisinde tanımlanmış olan Bilgi isimli özelliğe (property) erişilebilmiş ve değeri aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi değiştirilebilmiştir. 

 

Master Page' e erişmenin bir başka yoluda, MasterType direktifini kullanmaktır. Bu direktif 

sayesinde, Master özelliği üzerinden hiç bir tip dönüşüm işlemi yapmaya gerek kalmadan Master 

Page referansına erişilebilir. Bunun için öncelikli olarak, içerik sayfasında aşağıdaki direktifi 

tanımlamamız gerekmektedir. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Bloglar.aspx.cs" 

Inherits="Bloglar" MasterPageFile="~/AzonCityMaster.master" %> 

<%@ MasterType VirtualPath="~/AzonCityMaster.master" %> 

<asp:Content ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" ID="Content1" runat="server"> 

. 

. 

. 

Bu bilgilendirmenin ardından artık this.Master özelliği ile doğrudan AzonCityMaster referansına 

erişebiliriz. 
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Dikkat ederseniz, MasterType direktifi içerisinde VirtualPath tanımlaması ile hangi MasterPage' e 

ait referansın kullanılacağı belirtilmektedir. Böylece içerik sayfasının Master özelliğinin taşıyacağı 

referansta belirlenmiş olur. 

3. Ortak fonksiyonellikleri Master Page altında toplamak. 

Master Page' ler, çalışma zamanında birleştirilecekleri içerik sayfalar adına ortak fonksiyonellikleri 

tutmak içinde çok ideal bir ortam hazırlar. Söz gelimi, pek çok web uygulamasında sıklıkla 

başvurduğumuz veri işlemleri bu fonksiyonelliklere örnek olarak verilebilir. Bir başka deyişle her 

sayfa için sorgu hazırlama gibi işlemlerin tamamını Master Page içerisinde yer alan bir 

fonksiyonelliğe yıkabiliriz. Böylece hem kod optimizasyonunu hemde bakım kolaylığını sağlamış 

oluruz. Yine örnek senaryomuzda yer alan bloglar.aspx sayfasını göz önüne alarak devam edelim. 
Bu sefer veri girişi için çok basit olarak bir kaç kontrol bloglar.aspx sayfasına ilave edilmiştir. 

 

Kullanıcılar yeni bir blog girişi yapmak isteyebilir. Bu girişe ait kontrollerin iş mantığı, veri girişi için 

gerekli sorgunun hazırlanması ve ilgili Ado.Net işlevselliklerinin çalıştırılması gibi işlemler, Master 

Page içerisinde aşağıdaki gibi toplanabilir. Burada işlerin biraz daha kolaylaşması açısından tablo 

adına göre sorgu oluşturulabilmesi için Tablolar isimli bir enum sabiti düşünülmüştür. 

public bool Insert(Tablolar tablo,params object[] parametreler) 

{ 

    bool eklendi = false; 
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    switch (tablo) 

    { 

        case Tablolar.CitizenBlogs: 

            // Burada CitizenBlogs tablosuna veri ekleme işlemi yapılır. 

            return true; 

            break; 

        case Tablolar.Citizen: 

            break; 

        case Tablolar.Favorites: 

            break; 

    } 

    return eklendi; 

} 

Bizim için önemli olan nokta fonksiyonelliğimize içerik sayfasından (Content Page) erişebilmektir. 

Hatırlayacağınız gibi bir önceki maddemizde MasterType direktifini kullanmıştık. Bu nedenle Insert 

isimli metoda, bloglar.aspx isimli sayfamızdan aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi erişebiliriz. 

protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.Master.Insert(Tablolar.CitizenBlogs, txtBlogAdi.Text, txtBlogAdresi.Text); 

} 

4. İçerik sayfalarından(Content Page) Master Page' leri dinamik olarak değiştirmek. 

Bazı durumlarda senaryo gereği, içerik sayfalarının uygulayacağı Master Page' i çalışma zamanında 

değiştirmemiz gerekebilir. Örneğin çoğu sayfada yer alan print görünümünü alma işlemi göz önüne 

alınabilir. Bu tip bir durumda, Print sayfasının içeriğinin farklı olması nedeni ile, ayrı bir Master 

Page' in çalışma zamanında söz konusu içerik sayfası için uygulanması gerekir. Bir başka senaryo 

özellikle farklı kültürlere hizmet verecek içerik sayfalarında söz konusu olabilir. Kullanıcının seçtiği 

ülkeye göre içerik sayfasının farklı bir Master Page uygulaması istenebilir. Hatta, içerik sayfasındaki 

kullanıcının yetkisine görede farklı Master Page' lerin uygulatılması gerekebilir. Tüm bu durumlar 

temel olarak çalışma zamanında Master Page' in değiştirilebilmesi halinde gerçekleşebilecek örnek 

senaryolardır. Bir içerik sayfasının çalışma zamanında uyguladığı Master Page' i değiştirmek için tek 
yapılması gereken, sayfanın MasterPageFile özelliğine uygun bir değer atamaktır. 

 

MasterPageFile özelliği sadece içerik sayfasının PreInit olay metodu içerisinde 

değiştirilebilir. Başka bir yerden değiştirme yapmak istediğimizde (örneğin bir düğmenin 

Click olay metodu içerisinden), çalışma zamanında aşağıdaki hata mesajını alırız. 

 

Örneğimizde aşağıdaki ekran görüntüsüne sahip AzonCitySummerMaster.master isimli ikinci bir 

Master Page olduğunu düşünelim. 
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Amacımız bloglar.aspx sayfasında yer alan düğmeler yardımıyla Master Page' ler arasında geçiş 

yapmaktır. Bu düğmelerde tek yapacağımız bloglar.aspx sayfasına doğru yönlendirme yapmak 

ve QueryString yardımıylada hangi Master Page' e geçileceğine dair bir anahtar-değer(key-

value) çifti göndermektir.(Örneği geliştirirken, bloglar.aspx sayfasına 

eklediğimiz MasterType direktifini kaldırmak gerekebilir. Nitekim, iki farklı tipten Master Page 
olacağı için, kod içerisinde this.Master söz diziminin olduğu satırlarda hatalar oluşacaktır.) 

protected void btnYazGeldi_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Redirect("~/bloglar.aspx?Yaz=Evet"); 

} 

protected void btnKis_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Redirect("~/bloglar.aspx?Yaz=Hayir"); 

} 

Az öncede bahsettiğimiz gibi, MasterPageFile özelliğini sadece PreInit olay metodunda 

değiştirebiliriz. Dolayısıyla tek yapmamız gereken bu olay metodu içerisine aşağıdaki kod 
parçarlarını eklemek olacaktır. 

protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if(Request.QueryString["Yaz"]!=null) 

    { 
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        string yazmi = Request.QueryString["Yaz"].ToString(); 

        if(yazmi=="Evet") 

            this.MasterPageFile = "~/AzonCitySummerMaster.master"; 

        else if(yazmi=="Hayir") 

            this.MasterPageFile = "~/AzonCityMaster.master"; 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki Flash animasyonunda yer alan sonuçları elde 

ederiz. (Flash animasyonunu izleyebilmek için Flash Player yüklemeniz gerekebilir) 

 

5. İç (Nested) Master Page' ler geliştirmek ve kullanmak. 

Bazı durumlarda, iç master page' ler geliştirmemiz gerekebilir. Örneğin bir şirketin ana Master 

Page' inin haricinde departmanlara göre farklı şekillerde uygulanabilecek iç Master Page' lerde söz 

konusu olabilir. Burada önemli olan, iç Master Page' lerin ana Master Page içerisinde yer almasıdır. 

Teorik olarak her iç Master Page, üstündeki Master Page' de yer alanContentPlaceHolder' ları 

uygulayacak şekilde tasarlanır. Dolayısıyla iç Master Page' lerde, içerik sayfaları gibi html, head 
veya form elementlerini içermezler. 

 

İç Master Page' lerde, içerik sayfalarında olduğu gibi html, body, form vb elementleri 

içermezler. Sadece Content elementlerini içerirler. 

Bunun yanında Master direktifi içerisinde mutlaka MasterPageFile niteliği ile üst Master Page' in 

ne olacağı bildirilmelidir. Aşağıdaki şekilde iç Master Page' ler ve içerik sayfalarının genel yapısı 
şematize edilmeye çalışılmıştır. 
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Gelin kendi örneğimizde bir iç Master Page kullanmaya çalışalım. Söz gelimi, AzonCityMaster isimli 

Master Page içerisinde AzonCountyMasterPage isimli bir iç Master Page uygulayabiliriz. Tek 

yapmamız gereken projemize AzonCountyMasterPage isimli yeni bir Master Page eklemek ve 
içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek olacaktır. 

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="AzonCountyMasterPage.master.cs" 

Inherits="AzonCountyMasterPage" MasterPageFile="~/AzonCityMaster.master" %> 

<asp:Content ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" ID="SubContent1" 

runat="server"> 

    <table> 

        <tr> 

            <td><b><h2>İlçe Sayfası</h2></b></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td><asp:ContentPlaceHolder ID="CountyPlaceHolder" 

runat="server"></asp:ContentPlaceHolder></td> 

        </tr> 

    </table> 

</asp:Content> 

Dikkat ederseniz Master direktifi içerisinde MasterPageFile niteliğine, AzonCityMaster.master 

sayfası atanmıştır. Bununla birlikte iç Master Page sanki bir içerik sayfasıymış gibiContent isimli bir 

element içermektedir. Bu elementin asıl yaptığı, söz konusu iç Master Page' in, üst Master Page 

içerisindeki hangi ContentPlaceHolder içerisine yerleştirileceğinin belirtilmesidir. İç master page' i 

uygulamak isteyen içerik sayfalarının bağımsız olarak değiştirebileceği bir bölge olması açısından, 

örnek ContentPlaceHolder elementi de dahil edilmiştir. Bu durumda, AzonCountyMasterPage 
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sayfasını uygulayan bir içerik sayfası (Content Page) sadece, CountyPlaceHolder isimli 

ContentPlaceHolder içeriğini değiştirebilecektir. 

 

Ne yazık ki iç Master Page' lerin uygulanması halinde Visual Studio 2005 üzerinde hem iç 

Master Page' lerde, hemde bunları uygulayan içerik sayfalarında (Content Page),tasarım 

modu (Design Mode) kaybedilmektedir. 

Bir başka deyişle, AzonCountMaster yada bunu uygulayan bir içerik sayfasında Design tarafına 

geçmek istersek aşağıdaki hata mesajını alırız. 

 

Gelelim içerik sayfasına. İçerik sayfamız normal olarak AzonCountyMasterPage isimli iç Master 
Page' i uygulayacaktır. Buna göre örnek olması açısından aşağıdaki gibi bir tasarım düşünülebilir. 

<%@ Page 

Language="C#" MasterPageFile="~/AzonCountyMasterPage.master" AutoEventWireup="tru

e" CodeFile="IlceSayfasi.aspx.cs" Inherits="IlceSayfasi" Title="Untitled Page" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CountyPlaceHolder" Runat="Server"> 

    <asp:TextBox ID="txtIlceAdi" runat="server"></asp:TextBox> 

    <asp:Button ID="btnBul" runat="server" Text="Bul" />  

</asp:Content> 

Sayfamızı tasarım modunda (Design Mode) düzenleyemeyeceğimizi daha önceden belirtmiştik.  Bu 

nedenle geliştirme safhasındayken tam olarak tasarıma hakim olamayız. Bu oldukça büyük bir 
dezavantajdır. Ne varki çalışma zamanında bir sorun olmadığını görebiliriz. 

 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde, Master Page kavramını daha detaylı 

bir şekilde öğrenmeye çalıştık. Master Page' lerin sadece görsel bir yenilik olmadığını, kod 
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tarafındada işimizi kolaylaştıracak, kod optimizasyonu ve bakımını etkileyecek özelliklere sahip 

olduğunu gördük. Master Page' lerin asıl yararını görmek açısından, Master Page olmadan bilinen 

nesne yönelimli programlama kurallarından faydalanarak aynı işlemler yapılmaya çalışılabilir. Bu 

durumda Master Page' lerin işlemlerimizi gerçektenden kolaylaştırdığını daha iyi anlayabiliriz. Bir 

sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Tarafında Xml ile Oynamak-2 ( 08.03.2007 ) 

- Xml 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yıllar önce odamdaki bilgisayarımda arkadaşlarımın telefon ve doğum günü bilgilerini C tabanlı bir 

programda kütük dosyasına kaydetmeye çalışmıştım. O günlerde sadece bulunduğum oda 

içerisindeki alanla sınırlıyken, bir süre sonra internet ortamına taşınıvermiştik. Dolayısıyla artık 

kütük dosyasını başka ortamlara aktarabilme imkanı doğmuştu. Elbetteki bu taşıma işinin bir 

standart dahilinde olması önemli idi. Sonuçta günümüzde bu tip veri taşıma standartları için Xml 

kullanır hale geldik. Xml elbette beraberinde pek çok teknolojiyide getirdi. XPath, XQuery, Xslt 

bunlardan sadece bazılarıdır. Dolayısıyla bu popüler veri standartı pek çok programlama dili 

tarafından desteklenir hale gelmiştir. Microsoft .Net Framework platformunda buna destek verecek 

tipler yer almaktadır. Bunlardan biriside bir önceki makalemizde 

değindiğimiz XmlDocument tipidir. Serinin bu ikinci bölümünde bu tipin diğer özelliklerinide 

öğrenmeye devam ediyor olacacağız. Hazır kütük dosyası yazma ve okuma işleminden söze 

başlamışken aynı işi Xml dosyası üzerinde nasıl yapabileceğimizi inceleyecebiliriz. Bu makalemizde 

telefonlardan ziyade kendi kütüphanemizdeki kitaplarımızı taşıyacak olan bir Xml dökümanı 

üzerinde bazı işlemler yapmaya çalışacağız. Temel olarak hedeflerimiz aşağıdaki şekilde olduğu 
gibidir. 

 

Elbette gerekli aksiyonların üzerinde gerçekleştirileceği bir Xml dosyasının olması gerekir. Bu 
dosyanın temel desenini aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Kitaplik> 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DerinlemesineMasterPages.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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    <Kitap Id=""> 

        <Ad></Ad> 

        <Fiyat></Fiyat> 

        <Basim></Basim> 

        <Yazarlar> 

            <Yazar></Yazar> 

            <Yazar></Yazar> 

        </Yazarlar> 

    </Kitap> 

. 

. 

. 

. 

</Kitaplik> 

Öncelikli olarak root elementimizin Kitaplik olacağını söyleyebiliriz. Kitaplik elementi içerisinde Kitap 

tipinden bir çok alt element yer alabilir. Her Kitap elementi için Id isimli birnitelik(attribute) söz 

konusudur. Bununla birlikte bir kitaba ait yazarlarda, Yazalar isimli element altındaki 

Yazar boğumları(nodes) içerisinde tutulmaktadır. Dolayısıyla programımız içerisindeki mantığı bu 

hiyerarşiye göre düzenlemeliyiz. Xml dökümanı üzerindeki işlemlerimizi gerçekleştirmek için 

yine DOM(Document Object Model) kullanıyor olacağız. Buna göre XmlDocument nesnesi 

oldukça işimize yarayacaktır. Bu makalemizde XmlDocument nesnesi üzerinden ele alabileceğimiz 
bazı yardımcı metod ve özellikler ise aşağıdaki gibidir. 

Yardımcı Metod Açıklaması 

GetElementsByTagName Parametre olarak verilen elementin adına göre geriye 

bir XmlNodeList döndürür. Örneğimizde tüm Kitap boğumlarını elde 

etmek istediğimiz durumlarda bu metoddan faydalanılmaktadır. 

SelectSingleNode Tek bir node elde etmek istediğimizde kullanabileceğimiz metod. 

Bir XPath ifadesi alarak çalışmaktadır. Örneğimiz göz önüne alındığında 

belirli bir Id değerine sahip bir node elde edilmek istendiği durumlarda 

kullanılabilir. Geriye XmlNode tipinden bir nesne örneği döndürmektedir. 

CreateNode Herhangibir Xml ağacı üzerinde bir boğum(node) oluşturmak 

istediğimizde kullanabiliriz. Genellikle oluşturulacak olan boğumun 

çeşidinide belirtiriz. 

Böyleceelement, processing instruction, comment, attribute gibi 

Xml üyelerini ve benzerlerini oluşturabiliriz. Örneğimizde yeni bir Kitap 

eklerken pek çok boğumu oluşturmamız 

gerekecektir. CreateNode metodu ile bu işlevsellikler sağlanabilir. 

AppendChild Genellikle oluşturulan bir boğumun başka bir boğuma eklenmesi 

amacıyla kullanılır. Örneğimizde, yeni bir Kitap eklenmek istendiğinde 

sıkça kullanacağımız bir metoddur. 

Load Xml içeriğini belleğe almak istediğimizde ele alacağımız metoddur. 

Save Xml içeriğini fiziki ortama kaydetmek için kullanabileceğimiz metoddur. 

Yardımcı Özellikler Açıklaması 

FirstChild Xml ağacı içerisindeki, root boğum içerisindeki veya herhangibir boğum 

içerisindeki alt boğumlarından ilkini elde etmemizi sağlar. Bu nedenle 

geriye birXmlNode referansı döner. 

PreviousSibling Ağaç yapısında o an üzerinde durulan boğum biliniyorsa, bir öncekinin 
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elde edilmesini sağlar. Geriye XmlNode tipinden bir referans döndürür. 

NextSibling Ağaç yapısında o an üzerinde durulan boğum biliniyorsa eğer, bir sonraki 

boğumun elde edilmesini sağlar. Geriye XmlNode tipinden bir referans 

döndürür. 

LastChild Root element altındaki veya herhangibir boğum altındaki alt 

boğumlardan sonuncusuna gidilmesini sağlar. Geriye XmlNode tipinden 

bir referans döndürür. 

Attributes Bir boğumun içerisindeki niteliklere erişmemizi sağlar. Özellikle bir Kitap 

elementinin Id niteliğini(attribute) elde etmek istediğimiz durumlarda 

kullanabiliriz. 

Dilerseniz öncelikli olarak uygulama ekranımızı tasarlayarak işe başlayalım. Örneğimizi bir Windows 

uygulaması olacak şekilde tasarlayacağız. Bu amaçla aşağıdaki ekran görütünsündekine benzer bir 

form oluşturarak işe başlayabiliriz. 

 

Bizim için gerekli olan bir diğer üye ise kitaplarımızı uygulama ortamı içerisinde temsil 

edebileceğimiz bir tiptir. Bir başka deyişle Xml dökümanı içerisindeki herhangibir Kitap boğumunun 

alt elementlerinin ve niteliklerinin değerlerini çalışma zamanında nesnel olarak taşıyabilecek bir 

sınıf tasarımına ihtiyacımız vardır. Söz gelimizi, kullanıcı uygulamayı açtığında eğer Kitaplık.xml 

isimli bir dosya var ise ve içeriğinde Kitap elementleri bulunuyorsa, bunların liste kutusuna birer 

Kitap nesne örneği olarak atanması sağlanabilir. Bunu yaptığımızda, liste kutusundan seçilen bir 

öğenin işaret ettiği Kitap referansını bulabilir ve bu nesne ile ilişkili verileri çekebiliriz ki bu özellikle 

bir önceki yada bir sonraki boğuma geçme işlemleri sırasında da önem arz edecektir. Diğer taraftan 

seçilen kitabın, Xml ağaç yapısı içerisindeki yerini bulmak için kullanılacak XPathsorgusunda Id 

niteliğinin değeri gerekmektedir ve bunu liste kutusundan seçilen öğe üzerinden elde edebiliriz. 
Öyleyse gelin Kitap isimli sınıfımızı aşağıdaki gibi tasarlayalım. 
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using System; 

 

namespace ReadAndWrite 

{ 

    class Kitap 

    { 

        #region Alanlar(Fields) 

 

        private int _id; 

        private string _ad; 

        private DateTime _basim; 

        private float _fiyat; 

        private string _yazarlar; 

 

        #endregion 

 

        #region Özellikler(Properties) 

 

        public int Id 

        { 

            get { return _id; } 

            set { _id = value; } 

        } 

        public string Ad 

        { 

            get { return _ad; } 

            set { _ad = value; } 

        } 

        public DateTime Basim 

        { 

            get { return _basim; } 

            set { _basim = value; } 

        } 

        public float Fiyat 

        { 
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            get { return _fiyat; } 

            set { _fiyat = value; } 

        } 

        public string Yazarlar 

        { 

            get { return _yazarlar; } 

            set { _yazarlar = value; } 

        } 

 

        #endregion 

 

        public Kitap(int id,string ad, DateTime basim, float fiyat, string yazarlar) 

        { 

            Id = id; 

            Ad = ad; 

            Basim = basim; 

            Fiyat = fiyat; 

            Yazarlar = yazarlar; 

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return Ad; 

        } 

    } 

} 

Bir kitabın birden fazla yazarı olabilmektedir. Bu amaçla bir yazara ait bilgileri tutacak başka bir 

sınıf tasarımıda düşünülebilirdi. Bu durumda Kitap sınıfımız kendi içerisinde yazarları taşıyabilecek 

bir koleksiyon veya diziye sahip olmalıdır. Biz örneğimizde biraz daha basite kaçtık ve birden fazla 
yazar bilgisini aralarına | işareti koyarak taşıyacak string tipinden tek bir özellik kullandık. 

Şimdi gelelim daha önemli olan kısımlara. Özellikle Xml üzerinde yapacağımız genel işlevsellikleri 

taşıyacak ayrı bir tip tasarlayacağız. XmlYoneticisi isimli tipimiz genel olarak, Xml ağacı üzerinde 

navigasyon, Xml içeriğini liste kutusuna aktarma, Xml boğumu güncelleme, silme ve ekleme gibi 

işlevsellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Elbette bunların işlenmesi sırasında ele alınacak bazı 

yardımcı fonksiyonellikler de yer almaktadır. XmlYoneticisi isimli sınıfımızın şeması ve kodları 

aşağıdaki gibidir. 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Xml; 

using System.IO; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Xml.XPath; 

 

namespace ReadAndWrite 

{ 

    class XmlYoneticisi 

    { 

        XmlDocument _doc; 

 

        #region Yapıcı Metod(lar) 

 

        public XmlYoneticisi() 

        { 

            _doc = new XmlDocument(); 

 

            if (!File.Exists("Kitaplik.xml")) 

            { 

                XmlProcessingInstruction instructor = _doc.CreateProcessingInstruction("xml", 

"version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\""); 

                // Oluşturulan processing instruction XmlDocument nesne örneğine eklenir. 

                _doc.AppendChild((XmlNode)instructor); 

                // root element oluşturulur 

                XmlNode rootNode = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Kitaplik", ""); 

                // root element XmlDocument nesne örneğine eklenir. 

                _doc.AppendChild(rootNode); 

                _doc.Save("Kitaplik.xml");  

            } 

            _doc.Load("Kitaplik.xml"); 

        }  

         

        #endregion 



www.bsenyurt.com Page 1233 
 

 

        #region Genel Metodlar 

        /// <summary> 

        /// Herhangibir Kitap boğumu içerisindeki bilgilerini alıp bir Kitap nesne örneğinde 

birleştirilmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <param name="bogum">Bilgileri alınacak olan Kitap boğumu (node)</param> 

        /// <returns>Bogumdaki bilgilerden üretilen Kitap nesne örneği</returns> 

        private Kitap BilgileriAl(XmlNode bogum) 

        { 

            int id; 

            string ad = "", yazarlar = ""; 

            DateTime basim = DateTime.Now; 

            float fiyat = 0; 

            // Ad elementinin içeriği alınır 

            ad = bogum["Ad"].InnerText; 

            // Fiyat elementinin içeriği alınır 

            fiyat = float.Parse(bogum["Fiyat"].InnerText); 

            // Basim elementinin içeriği alınır 

            basim = DateTime.Parse(bogum["Basim"].InnerText); 

            // Id niteliğinin değeri Attributes özelliğine indeksleyici operatörü uygulanarak alınır 

            id = Int32.Parse(bogum.Attributes["Id"].Value); 

            yazarlar = ""; 

            // Yazarlar elementi içerisindeki tüm Yazar alt elementlerinin değerleri alınır. 

            foreach (XmlNode yazar in bogum["Yazarlar"].ChildNodes) 

                yazarlar += yazar.InnerText + "|"; 

            // Elde edilen değişken bilgilerinden Kitap nesne örneği üretilir. 

            Kitap ktp = new Kitap(id, ad, basim, fiyat, yazarlar); 

            // Üretilen nesne örneği geri döndürülür. 

            return ktp; 

        } 

     

        /// <summary> 

        /// XmlDocument nesne örneğinin işaret ettiği xml dokümanındaki Kitap boğumlarını çeker ve 

her biri için bir Kitap nesne örneği oluşturup, parametre olarak gelen         ListBox kontrolüne 

yükler. 

        /// </summary> 

        /// <param name="lst">Windows formundaki liste kontrolü</param> 

        public void KitaplariCek(ListBox lst) 

        { 

            // Önce Liste kutusu içeriği temizlenir 

            lst.Items.Clear(); 

            /* GetElementsByTagName metodu parametre olarak aldığı takı adlarını ilgili xml 

ağacından çeker ve bir XmlNodeList olarak geri döndürür. */ 

            XmlNodeList kitaplar = _doc.GetElementsByTagName("Kitap"); 

            // Elde edilen node listesindeki her bir XmlNode nesne örneği dolaşılır. 

            foreach (XmlNode kitapNode in kitaplar) 

            { 

                lst.Items.Add(BilgileriAl(kitapNode)); 

            } 

        }  

        #endregion 

 

        #region Navigasyon Metodları 

        /// <summary> 

        /// Önceki ve Sonraki boğumların hareketi sırasında o an xml ağacında bulunulan elementin 



www.bsenyurt.com Page 1234 
 

elde edilmesini sağlar. 

        /// </summary> 

        /// <param name="id">Konumu tespit edilecek olan Kitap elementinin Id değeri</param> 

        /// <returns></returns> 

        private XmlNode SecilenNode(int id) 

        { 

            /* Id değerine ait XmlNode' unu bulabilmek için XPath sorgusundan faydalanılır. Buna göre 

Kitaplik root elementi içerisindeki Kitap elementlerinden Id niteliğinin     değeri parametre olarak 

gelen değişken değerine eşit olan Kitap elementi bulunur. */ 

            XmlNode secilenNode = _doc.SelectSingleNode("/Kitaplik/Kitap[@Id=" + id + 

"]"); 

            return secilenNode; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Xml ağacında, root element altındaki ilk alt elemente gidilmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <returns>Gidilen ilk alt elementteki değerler göre üretilen Kitap nesne 

örneğidir</returns> 

        public Kitap Ilk() 

        { 

            // FirstChild özelliği ile DocumentElement özelliği üzerinden uygulandığı takdirde Kitap 

node' larından ilkine gidilir. 

            XmlNode bogum = _doc.DocumentElement.FirstChild; 

            return BilgileriAl(bogum); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Xml ağacında bulunulan boğumdan bir öncekine geçilmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <param name="id">O an üzerinde bulunulan boğumun tespiti için gerekli olan id 

değeri</param> 

        /// <returns>Bir önceki boğuma ait bilgilerden üretilen Kitap nesne örneği</returns> 

        public Kitap Onceki(int id) 

        { 

            // Eğer ağaç üzerinde hangi boğumda olduğumuzu biliyorsak PreviousSibling özelliği 

sayesinde bir önceki boğuma geçebiliriz 

            XmlNode bogum = SecilenNode(id).PreviousSibling; 

            return BilgileriAl(bogum); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Xml ağacında bulunulan boğumdan bir sonrakine geçilmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <param name="id">O an üzerinde bulunulan boğumun tespiti için gerekli olan id 

değeri</param> 

        /// <returns>Bir sonraki boğuma ait bilgilerden üretilen Kitap nesne örneği</returns> 

        public Kitap Sonraki(int id) 

        { 

            // Eğer ağaç üzerinde hangi boğumda olduğumuzu biliyorsak NextSibling özelliği sayesinde 

bir sonraki boğuma geçebiliriz 

            XmlNode bogum = SecilenNode(id).NextSibling; 

            return BilgileriAl(bogum); 

        } 

 

        /// <summary> 
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        /// Xml ağacında, root element altındaki son alt elemente gidilmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <returns>Gidilen son alt elementteki değerler göre üretilen Kitap nesne 

örneğidir</returns> 

        public Kitap Son() 

        { 

            // DocumentElement özelliği üzerinden uygulanan LastChild özelliği sayesinde root element 

içerisindeki son elemente gidilir. 

            XmlNode bogum = _doc.DocumentElement.LastChild; 

            return BilgileriAl(bogum); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Temel Veri Değiştirme Metodları 

        /// <summary> 

        /// Var olan bir boğumun içeriğin günceller 

        /// </summary> 

        /// <param name="id">Id değeri</param> 

        /// <param name="ad">Kitabın yeni adı</param> 

        /// <param name="lstYazarlari">Son haliyle kitabın yazarlarını taşıyan liste kutusu</param> 

        /// <param name="fiyat">Kitabın yeni fiyatı</param> 

        /// <param name="basim">Kitabın yeni basım tarihi</param> 

        /// <param name="ktp">O an üzerinde durulan Kitap nesne örneğinin lstKitaplar liste 

kutusundaki referansı</param> 

        public void Guncelle(int id, string ad, ListBox lstYazarlari, float fiyat, DateTime basim, Kitap 

ktp) 

        { 

            // Önce güncelleme yapılacak olan boğum tespit edilir. 

            XmlNode bogum = SecilenNode(id); 

            // Boğumun elemanlarına yeni değerleri atanır 

            bogum["Ad"].InnerText = ad; 

     

            // Yazalar boğumu bir liste kutusundan geldiği için önce xml ağacındaki yazarlar boğumu 

kaldırılır. 

            bogum.RemoveChild(bogum["Yazarlar"]); 

            // Sonra son hali ile yazarlar boğumu yeniden oluşturulur.  

            XmlNode yazarlar = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Yazarlar", ""); 

            // Oluşturulan yazarlar boğumu tekrardan ağaç yapısı içerisinde o anki Kitap boğumuna 

eklenir. 

            bogum.AppendChild(yazarlar); 

         

            // Yazarları taşıyan liste kutusunun son içeriğne göre Yazarlar elementi altındaki Yazar alt 

elementleri tekrardan oluşturulur. 

            string yazarlari = ""; 

            for (int i = 0; i < lstYazarlari.Items.Count; i++) 

            { 

                XmlNode yazar = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Yazar", ""); 

                yazar.InnerText = lstYazarlari.Items[i].ToString(); 

                bogum["Yazarlar"].AppendChild(yazar); 

                yazarlari += lstYazarlari.Items[i] + "|"; 

            } 

            bogum["Fiyat"].InnerText = fiyat.ToString(); 

            // Tarih bilgisini standart olması açısından Universal formatında değiştiriyoruz 

            bogum["Basim"].InnerText = basim.ToUniversalTime().ToString(); 

            // ağaç yapısındaki değişiklikleri son hali ile Xml dosyasına kaydediyoruz. 
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            _doc.Save("Kitaplik.xml"); 

         

            // Yapılan değişiklikleri, ilgili Kitap nesne örneği üzerindede gerçekleştiriyoruz. 

            ktp.Ad = ad; 

            ktp.Basim = basim; 

            ktp.Fiyat = fiyat; 

            ktp.Yazarlar = yazarlari; 

        } 

     

        /// <summary> 

        /// Bir Kitap boğumunun ağaç yapısından silinmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <param name="id">Silinecek Kitap' ın Id değeri</param> 

        public void Sil(int id) 

        { 

            XmlNode bogum = SecilenNode(id); 

            if (bogum != null) 

            { 

                // Secilen boğumun ağaç yapısından çıkartılmasını sağlamak için RemoveChild metodu 

kullanılır. 

                _doc.DocumentElement.RemoveChild(bogum); 

                // Son değişiklikler için Save metodu çağırılır 

                _doc.Save("Kitaplik.xml"); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Yeni bir Kitap boğumunun xml içeriğine dahil edilmesini sağlar 

        /// </summary> 

        /// <param name="adi">Eklenecek kitabın adı</param> 

        /// <param name="fiyati">Eklenecek kitabın fiyatı</param> 

        /// <param name="lstYazarlari">Eklenecek kitabın yazalarını taşıyan liste kutusu</param> 

        /// <param name="basimTarihi">Eklenecek kitabın basım tarihi</param> 

        /// <returns>Yeni bilgilerden elde edilen Kitap nesne örneği</returns> 

        public Kitap Ekle(int yeniId,string adi, float fiyati, ListBox lstYazarlari, DateTime basimTarihi) 

        { 

            // Ağaç yapısı içerisinde yeni bir Kitap boğumu oluşturulur 

            XmlElement kitap = _doc.CreateElement("Kitap"); 

     

            // Id niteliği oluşturulur 

            XmlAttribute id = _doc.CreateAttribute("Id"); 

            // Id niteliğinin değeri verilir 

 

            id.Value = yeniId.ToString(); 

            // Oluşturulan Id niteliği Kitap boğumuna eklenir 

            kitap.Attributes.Append(id); 

 

            // Ad boğumu oluşturulur. 

            XmlNode ad = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Ad", ""); 

            // Ad boğumuna değeri verilir 

            ad.InnerText = adi; 

            // Ad boğumu Kitap boğumu altına eklenir 

            kitap.AppendChild(ad); 

         

            // Fiyat boğumu oluşturulur 

            XmlNode fiyat = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Fiyat", ""); 
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            // Fiyat boğumunun değeri verilir 

            fiyat.InnerText = fiyati.ToString(); 

            // Fiyat boğumun Kitap boğumu altına eklenir 

            kitap.AppendChild(fiyat); 

     

            // Basim boğumu oluşturlur. 

            XmlNode basim = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Basim", ""); 

            // Basim boğumun değeri verilir 

            basim.InnerText = basimTarihi.ToUniversalTime().ToString(); 

            // Basim boğumu Kitap boğumu altına eklenir 

            kitap.AppendChild(basim); 

     

            // Yazarlar boğumu oluşturulur 

            XmlNode yazarlar = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Yazarlar", ""); 

         

            string yazarlarStr = ""; 

            for (int i = 0; i < lstYazarlari.Items.Count; i++) 

            { 

                // Gelen liste kutusu kontrolündeki her bir yazar için Yazar boğumu oluşturulur ve 

Yazarlar boğumu altına eklenir 

                XmlNode yazar = _doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Yazar", ""); 

                yazar.InnerText = lstYazarlari.Items[i].ToString(); 

                yazarlar.AppendChild(yazar); 

                yazarlarStr += lstYazarlari.Items[i].ToString() + "|"; 

            } 

            kitap.AppendChild(yazarlar); 

            _doc.DocumentElement.AppendChild((XmlNode)kitap); 

            // Xml ağacı Kitaplık.xml dosyasına kaydedilir 

            _doc.Save("Kitaplik.xml"); 

            // Gelen bilgilerden elde edilen Kitap nesne örneği geri döndürülür 

            return new Kitap(yeniId, adi, basimTarihi, fiyati, yazarlarStr); 

        }  

        #endregion 

    } 

} 

XmlYoneticisi isimli sınıfımızın kodları her ne kadar çok olsada aslında temel amaçlar bellidir. Genel 

olarak sınıfımız belleğe alınan Xml ağaç yapısı üzerinde navigasyon işlemlerini 

gerçekleştirebilmektedir, ağaca yeni bir kitap eklemek, seçilen kitabı silmek veya güncellemek gibi 

işlemleride yerine getirebilmektedir. Çok doğal olarak sınıfımızın Windows tarafında kullanılması 
gerekmektedir. Lakin windows formu içerisindede bazı kodlamalar yapmamız gerekir. 

 

Windows tarafında yer alan kalabalık kodları optimize etmek gerekmektedir. Bu amaçla 

buradaki işlemleri üstlenecek ayrı bir sınıf tasarımı ele alınabilir. Bunu yapmaya çalışmak 

uygulama geliştiriciyi bir adım daha öteye taşıyacak ve kod optimizasyonu, performans, 

bakım kolaylığı gibi konularda uygulamaya büyük avantajlar getirecektir. 

Öyleyse gelin ilk aşamada Windows uygulamamızda bize gereken kodları aşağıdaki gibi yazmaya 

çalışalım. 
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public partial class Form1 : Form 

{ 

    // Yönetsel işlemler için gerekli olan XmlYoneticisi tipimizi tanımlıyoruz 

    XmlYoneticisi xmlYnt; 

 

    public Form1() 

    { 

        InitializeComponent(); 

 

        // Xml üzerindeki işlemler için (ekleme,güncelleme,silme,navigasyon vs...) tasarlanan 

XmlYoneticisi nesne örneği oluşturulur. 

        xmlYnt = new XmlYoneticisi(); 

        // Eğer Kitaplik.xml dosyası var ise Kitap bilgileri çekilir 

        xmlYnt.KitaplariCek(lstKitaplar);  

    } 

 

    /* Id değerini otomatik arttırabilmek için yardımcı bir metoda başvurabiliriz. Bu metod liste 

kutusundaki Kitap öğelerinde(eğer varsalar) yer alan Id değerlerinin en büyüğünü bulur. Bu elbette 

tek başına çalışan bir uygulama olacağından (yani client server mimaride yer almayacağından) eş 

zamanlı çakışma gibi durumlar ele alınmıyor.*/ 

    private int EnBuyuk() 

    { 

        int deger1=0; 

        for (int i = 0;i< lstKitaplar.Items.Count; i++) 

        { 

            int deger2=((Kitap)lstKitaplar.Items[i]).Id; 

            if (deger2 > deger1) 

                deger1 = deger2; 

        } 

        return deger1; 
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    } 

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Eğer liste kutusunda eleman var ise ilk elemana konumlan 

        if (lstKitaplar.Items.Count > 0) 

            lstKitaplar.SelectedIndex = 0; 

    } 

 

    #region Navigasyon işlemleri 

    private void lstKitaplar_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Liste kutusunda bir öğeye tıklandığından buna ait bilgileri diğer kontrollere aktar 

        Goster((Kitap)lstKitaplar.SelectedItem); 

    } 

 

    private bool Goster(Kitap ktp) 

    { 

        // Eğer bir Kitap nesne örneği var ise 

        if (ktp != null) 

        { 

            // Diğer kontrolleri doldur 

            lblId.Text = ktp.Id.ToString(); 

            txtAd.Text = ktp.Ad; 

            txtBasim.Text = ktp.Basim.ToShortDateString(); 

            txtFiyat.Text = ktp.Fiyat.ToString(); 

            lstYazarlar.Items.Clear(); 

            // Yazar bilgilerinin Yazarlar isimli özellikte bir string katarı şeklinde tuttuğumuz için | 

işaretine göre ayrıştırıp ele alıyoruz. 

            string[] yazarlari = ktp.Yazarlar.Split('|'); 

            for (int i = 0; i < yazarlari.Length - 1; i++) 

                lstYazarlar.Items.Add(yazarlari[i]); 

            return true; 

        } 

        else 

            return false; 

    } 

 

    /* Not: Burada, liste kutusu içerisindeki nesnelerden de doğrudan faydalanılabilinir. Ancak Xml 

içerisindeki navigasyon işlemlerini öğrenebilmek için bu yol tercih edilmemiştir. */ 

    private void btnIlk_Click(object sender, EventArgs e) 

    {  

        // İlk boğuma geç. 

        if ((lstKitaplar.Items.Count > 0) && (lstKitaplar.SelectedIndex != 0)) 

            if (Goster(xmlYnt.Ilk())) 

                lstKitaplar.SelectedIndex = 0; 

    } 

 

    private void btnOnceki_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        /* Önceki boğuma geçme işlemi için Onceki metodunu çağırıyoruz. Burada doğal olarak eğer 

ilk elemanda isek ya da var olan eleman yoksa hareket edilmesinide engellemeliyiz. If kontrolünün 

yapılmasının sebebi budur. Bu ve benzeri kontrolleri diğer navigasyon işlemlerindede yapıyoruz. */ 

        if ((lstKitaplar.Items.Count > 0) && (lstKitaplar.SelectedIndex != 0)) 

            if (Goster(xmlYnt.Onceki(((Kitap)lstKitaplar.SelectedItem).Id))) 

                lstKitaplar.SelectedIndex--; 

    } 
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    private void btnSonraki_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Sonraki boğuma geç 

        if ((lstKitaplar.Items.Count > 0) && (lstKitaplar.SelectedIndex < lstKitaplar.Items.Count - 1)) 

            if (Goster(xmlYnt.Sonraki(((Kitap)lstKitaplar.SelectedItem).Id))) 

                lstKitaplar.SelectedIndex++; 

    } 

 

    private void btnSon_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        //Son boğuma geç 

        if ((lstKitaplar.Items.Count > 0) && (lstKitaplar.SelectedIndex < lstKitaplar.Items.Count - 1)) 

            if (Goster(xmlYnt.Son())) 

                lstKitaplar.SelectedIndex = lstKitaplar.Items.Count - 1; 

    }  

    #endregion 

 

    #region Temel veri işlemleri 

 

    private void btnYazarEkle_Click(object sender, EventArgs e) 

    {  

        // Eğer yazar liste kutusuna daha önce eklenmemişse  

        if (!lstYazarlar.Items.Contains(txtYazar.Text)) 

            if (!String.IsNullOrEmpty(txtYazar.Text)) // ve txtYazar kutucuğu boş değil ise ekle 

                lstYazarlar.Items.Add(txtYazar.Text); 

    } 

 

    private void Temizle() 

    { 

        // Yeni bilgi girişi için kontrollerin içeriğini temizle 

        txtAd.Text = string.Empty; 

        lblId.Text = string.Empty; 

        txtFiyat.Text = string.Empty; 

        txtBasim.Text = string.Empty; 

        lstYazarlar.Items.Clear(); 

        txtYazar.Text=string.Empty; 

    } 

 

    private void btnYeni_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Yeni bir Kitap girilmek istendiğinde öncelikle veri girişi yapılacak kontrollerin içeriğini 

temizleriz. 

        Temizle(); 

    } 

 

    // Kullanıcının yeni bir kitap eklerken kontrollere eksik veri girişi yapıp yapmadığını denetliyor 

    private bool GirisKontrol() 

    { 

        DateTime tarih; 

        float fiyat; 

 

        // Kullanıcının eksik kontrol girip girmediğini ele alabilmek için aşağıdaki bool değişken 

atamaları kullanılmıştır. TryParse metodunun nasıl kullanıldığına dikkat edelim. 

        bool tarihGecerli = DateTime.TryParse(txtBasim.Text,out tarih); 

        bool fiyatGecerli = float.TryParse(txtFiyat.Text,out fiyat); 



www.bsenyurt.com Page 1241 
 

        bool adGecerli = !String.IsNullOrEmpty(txtAd.Text); 

        bool yazarlarGecerli = lstYazarlar.Items.Count == 0 ? false : true; 

        // Eğer eksik veri girişi yok ise ekleme işlemini yap, tersine eksik veri girişi var ise uyarı 

mesajı ver. 

        if ((tarihGecerli == false) || (fiyatGecerli == false) || (adGecerli == false) || (yazarlarGecerli 

== false)) 

            return false; 

        else 

        { 

            //TODO: Girilen bilginin daha önceden eklenip eklenmediğinin kontrolü 

konulabilir. 

            return true; 

        } 

    } 

 

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if(!GirisKontrol()) 

            MessageBox.Show("Eksik giriş var"); 

        else 

        { 

            // Yeni kitabı Ekle metodu ile ekliyoruz. Ekle metodu geriye Kitap tipinden bire referans 

döndürdüğü için bunuda alıp liste kontrolüne otomatik olarak ekleyebiliriz. 

            Kitap eklenen = xmlYnt.Ekle( EnBuyuk()+1,txtAd.Text, float.Parse(txtFiyat.Text), 

lstYazarlar, DateTime.Parse(txtBasim.Text)); 

            lstKitaplar.Items.Add(eklenen); 

            // Eklenen yeni Kitaba ait bilgileri ilgili kontrollerde göster 

            Goster(eklenen); 

        } 

    } 

 

    private void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Seçili olan xml boğumunu güncelle 

        /* Güncelleme işlemi için Guncelle metodunu kullanmaktayız. Bu metodunda Ekle metodunda 

olduğu gibi geriye bir Kitap referansı döndürmesi belki göz önüne alınabilir. Böylece sunu tarafında 

güncellenen bilgiler ile ilişkili referansıda son hali ile değiştirmek mümkün olabilir. */ 

        if (lstKitaplar.Items.Count > 0) 

            xmlYnt.Guncelle(int.Parse(lblId.Text), txtAd.Text, lstYazarlar, 

float.Parse(txtFiyat.Text), DateTime.Parse(txtBasim.Text), 

(Kitap)lstKitaplar.SelectedItem); 

        else 

            MessageBox.Show("Güncellenecek veri yok"); 

    } 

 

    // Seçili olan xml boğumunu sil 

    private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Eğer silinebilecek bir eleman var ise 

        if (lstKitaplar.Items.Count > 0) 

        { 

            // Seçili olan elemanı liste kutusundan elde edip, bunun üzerinden Id özelliğinin değerini 

alıyoruz. 

            int silinecekKitapId = ((Kitap)lstKitaplar.SelectedItem).Id; 

            // Xml ağacından çıkart.Bunun için Sil metodunu çağırıyoruz. 

            xmlYnt.Sil(silinecekKitapId); 
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            // Xml ağacından ve dolayısıylada fiziki Xml dosyasından çıkarttığımız öğeyi Liste 

kutusundan da kaldırıyoruz 

            lstKitaplar.Items.Remove(lstKitaplar.SelectedItem); 

            Temizle(); 

            if (lstKitaplar.Items.Count > 0) 

                lstKitaplar.SelectedIndex = 0; 

        } 

    }  

    #endregion 

 

    private void lstYazarlar_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 

    { 

        // yazarlardan biri seçili iken Delete tuşuna basılırsa onu lstYazarlar isimli liste kutusundan 

çıkartıyoruz 

        if ((e.KeyCode == Keys.Delete)&&(lstYazarlar.Items.Count>0)) 

            lstYazarlar.Items.Remove(lstYazarlar.SelectedItem); 

    } 

} 

Uygulamız çalışma zamanında aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde olduğu gibi kullanılabilir. (Video 

formatı flash olup boyutu 239 kb olduğundan yüklenmesi zaman alabilir.) 

 

Test amacıyla 3 yeni kitap girilmiştir. Kitaplardan birisi üzerinde değişiklik yapılmıştır. Var olan bir 

kitap silinmiştir ve navigasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ekran görüntüsündeki işlemleri 

yaptığımızda Xml dosyamızın son hali aşağıdaki gibi olacaktır. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Kitaplik> 

    <Kitap Id="1"> 

        <Ad>.Net in ABC' si</Ad> 

        <Fiyat>10</Fiyat> 

        <Basim>28.02.2007 22:00:00</Basim> 

        <Yazarlar> 

            <Yazar>Emrah Uslu</Yazar> 

            <Yazar>Osman Çokakoğlu</Yazar> 
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            <Yazar>Burcu Günel</Yazar> 

        </Yazarlar> 

    </Kitap> 

    <Kitap Id="2"> 

        <Ad>Her Yönüyle C#</Ad> 

        <Fiyat>29</Fiyat> 

        <Basim>31.12.2002 22:00:00</Basim> 

        <Yazarlar> 

            <Yazar>Sefer Algan</Yazar> 

        </Yazarlar> 

    </Kitap> 

</Kitaplik> 

Programın elbetteki bazı bugları vardır, olmalıdır. Örneğin, kullanıcı arka arkaya Kaydet tuşlarına 

basabilir ki bu durumda aynı kitap defalarca eklenir. Bir şekilde bunun önüne geçmek 

gerekmektedir. Programı test ettikçe başka hatalarda çıkacaktır. Bu hataları tespit edip, tedbirlerini 

almaya çalışmak bizi biraz daha ileriye götürecektir. Sonuç itibariyle testler, uygulama geliştirme 

sürecinin önemli bir parçasıdır. İyi yapılan testler sonucu tespit edilen sorunların en optimal şekilde 

çözülmeside bu sürece dahildir. Dolayısıyla uygulamayı geliştirmenin siz değerli okurlar için önemli 

bir artı olacağı kanısındayım. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu 
makalemizde XmlDocument tipini ele alırken 

 Fiziki bir Xml verisinin belleğe nasıl alınabileceğini, 
 Bellek üzerindeki bir ağaçta nasıl hareket edebileceğimizi, 
 Xml bilgisini taşıyan ağaça yeni boğumları nasıl ekleyebileceğimizi, 
 Ağaçtaki herhangibir Xml bilgisini nasıl değiştirebileceğimizi, 
 Ağaçtaki herhangibir Xml boğumunu nasıl silebileceğimizi, 
 Ağaç üzerinde gerçekleştirilen değişikliklerin fiziki bir Xml dosyasına nasıl 

kaydedilebileceğini, 

örnek bir uygulama üzerinden ele almaya çalıştık. Umarım sizler için yararlı bir deneyim olmuştur. 

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Tarafında Xml ile Oynamak-1 ( 28.02.2007 ) 

- Xml 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemiz ile birlikte Xml mimarisini yönetimli kod(managed code) tarafından ele almaya 

çalışacak ve konuları örnek senaryolar üzerinden geliştireceğiz. Bildiğiniz gibiXml(eXtensible 

Markup Language) çok yaygın olarak kullanılan, platformlar arası veri taşıma standartlarından 

birisidir. .Net Framework içerisinde Xml standartları ile doğrudan iş yapmamızı sağlayan yönetimli 

tipler bulunmaktadır. Bu tipler sayesinde sadece Xml değil, Xml ile ilişkili diğer standartlarıda etkili 

bir şekilde kullanabilmekteyiz. Xml Schema, Xslt veXPath mimarileri bunlar arasında sayılabilir. 

Biz bu günkü makalemizde çalışma zamanında dinamik olarak bir Xml belgesini nasıl 

oluşturabileceğimizi, bu belgenin kaydedilmesini ve hatta yeniden okunmasını ele alacağımız bir 

senaryo üzerinde duracağız. Dilerseniz işe örnek senaryomuzdan bahsederek başlayalım. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ReadAndWrite.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Örneğimiz bir windows uygulaması olacak ve MDI (Multiple Document Interface) tarzında 

tasarlanacak. Ana formun altın yer alabilecek olan alt formlarımız(Child Forms) üzerinde mouse 

yardımıyla düz çizgiler çiziyor olacağız. Çizim işlemleri için GDI+ API' sinden yararlanıyor olacağız. 

Amacamız ise bu çizgilerin ilgili form için bir Xml dosyasında kendi belirleyeceğimiz bir desende 

saklanmasını sağlamak. Xml tarafında geçmeden önce Windows uygulamamızı tasarlamakta fayda 

var. Alt formlarımızda çizilen çizgilerin hatırlanması ve generic bir koleksiyon içerisinde saklanması 

programatik olarak işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Temel olarak bir çizginin, başlangıç ve bitiş 

koordinatlarına ait bilgilerin önemli olduğunu düşünecek olursak aşağıdaki gibi bir sınıf bizim için 

yeterli olacaktır. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace DynamicXmlDocument 

{ 

    public class Cizgim 

    { 

        private int _X1; 

        private int _Y1; 

        private int _X2; 

        private int _Y2; 

 

        public int X2 

        { 

            get { return _X2; } 

            set { _X2 = value; } 

        } 

        public int Y2 

        { 

            get { return _Y2; } 

            set { _Y2 = value; } 

        } 

        public int X1 

        { 

            get { return _X1; } 

            set { _X1 = value; } 

        } 
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        public int Y1 

        { 

            get { return _Y1; } 

            set { _Y1 = value; } 

        } 

        public Cizgim(int x1, int y1,int x2,int y2) 

        { 

            X1 = x1; 

            Y1 = y1; 

            X2 = x2; 

            Y2 = y2; 

        } 

    } 

} 

Alt formlarımız kendi içlerinde, ekrana çizilen çizgilerin bilgilerini hatırlamak durumundadır. Nitekim 

bunu yapmadığımız takdirde formun mimimize edilmesi yada üstüne başka bir görüntünün gelmesi 

sonucu, üzerlerinde taşıdıkları çizgiler kaybolmaktadır.  Bunun önüne geçmek için form üzerindeki 

çizgilerin hatırlanması şarttır. Bu sebepten alt formlarımızı şağıdaki gibi tasarlayabiliriz. Elbette 

hatırlanacak olan çizgilerin sürekli çizdirilmesi gerekir. Bu nedenle formlarımızın MouseUp ve Paint 
olayları içerisinde gerekli çizdirme operasyonları tetiklenmelidir. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Drawing.Drawing2D; 

 

namespace DynamicXmlDocument 
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{ 

    public partial class Sahne : Form 

    { 

        private int _X, _Y; 

        private bool _MouseDownOk = false; 

        private List<Cizgim> _Cizgiler; 

 

        public List<Cizgim> Cizgiler 

        { 

            get 

            { 

                return _Cizgiler; 

            } 

        } 

 

        public Sahne() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            _Cizgiler = new List<Cizgim>(); 

        } 

 

        private void Sahne_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            _X = e.X; 

            _Y = e.Y; 

            _MouseDownOk = true; 

        } 

 

        private void Sahne_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 

        {  

            _Cizgiler.Add(new Cizgim(_X,_Y,e.X,e.Y)); 

            _MouseDownOk = false; 

        } 

 

        private void Sahne_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (_MouseDownOk) 

            { 

                Graphics grp = this.CreateGraphics(); 

                grp.Clear(this.BackColor); 

                Pen pn = new Pen(Brushes.Blue);  

                pn.Width = 3; 

                grp.DrawLine(pn, _X, _Y, e.X, e.Y); 

                CizgileriCiz(); 

            } 

        } 

 

        private void Sahne_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

        { 

            CizgileriCiz(); 

        } 

 

        private void CizgileriCiz() 

        { 

            Graphics grp = this.CreateGraphics(); 

            Pen pn = new Pen(Brushes.Blue); 
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            pn.Width = 3; 

            foreach (Cizgim czg in _Cizgiler) 

                grp.DrawLine(pn, czg.X1, czg.Y1, czg.X2, czg.Y2); 

        } 

    } 

} 

Bu kısımlarda çok fazla durmayacağız. Nitekim makalemizin konusu dışında kalmaktalar. Ancak 

özetle amacımızın GDI+ kullandığımızda, sahneler üzerindeki çizgilerin kaybolmasını engellemek 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu formlarımızı taşıyacak olan MDI formumuza ise bir menü koyup, yeni 

sahneler açılabilmesini, var olan sahnelerin kaydedilebilmesini, yada bir Xml içerisinden var olan bir 

sahnenin okunabilmesini sağlayacağız. Bu düzenlemeler ile birlikte uygulamamız temel olarak 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi çalışacaktır. 

 

Şimdi ilk amacımız ile işe başlayalım. Alt formlar üzerindeki çizgilerin saklandığı generic List 

koleksiyonu içeriğini, veri formatı tarafımızca tasarlanacak olan bir Xml dokümanında tutmak ve 

fiziki olarak kaydetmek. Bu amaçla öncelikli olarak Xml verimiz için bir şablon düşünelim. Bu 

formatı herkes kendi istediği şekilde tasarlayabilir. Örneğin ben herhangibir Sahnenin üzerindeki 

çizgileri aşağıdaki formatta tutmayı planladım. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

    <Sahne> 

        <Cizgim ID="0"> 

            <Koordinatlar> 

                <Baslangic X="40" Y="40" /> 

                <Bitis X="187" Y="143" /> 

            </Koordinatlar> 

        </Cizgim> 

        <Cizgim ID="1"> 

            <Koordinatlar> 
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                <Baslangic X="241" Y="61" /> 

                <Bitis X="273" Y="259" /> 

            </Koordinatlar> 

        </Cizgim> 

</Sahne> 

Xml verisi, bir Sahne içerisindeki her bir düz çizgi için Cizgim isimli bir element tutmaktadır. Bir 

çizginin başlangıç ve bitiş noktalarına ati koordinatlarını ise, Baslangic ve Bitis 

isimlielementler(elements) içerisinde X ve Y nitelikleri ile tutuluyor. Bir sahne içerisinde birden 

fazla çizgi olacağından bunları daha kolay bir şekilde ayırd edebilmek için Cizgim elementlerine 

birde ID isimli nitelikler(attributes) ekledik. Bu tip bir Xml içeriğini çalışma zamanında dinamik 

olarak oluşturabilmek için öncelikle Xml içerisindeki ağaç yapısını kavramak ve buna göre uygun 

yönetimli tipleri kullanmak gerekir. Aşağıdaki şekilde, Xml verimiz içerisinde yer alan üyelere dair 
fikirler verilmektedir. 

 

Buna göre şunları söyleyebiliriz; 

 Dinamik olarak oluşturulacak Xml verisi processing instructions komutu ile başlamalıdır. 

Bu zaten geçerli bir Xml dokümanı için bir kuraldır. 
 Xml dökümanımızın root elementinin adı Sahne' dir. Xml belgeleri sadece bir tane root 

element içerebilir. Ama mutlaka bir root element içermek zorundadır. 
 Sahne elementi içerisinde birden fazla Cizgim elementi olabilir. 
 Cizgim elementleri, formun üzerindeki çizgilerin koordinat bilgilerini taşımak üzere 

Koordinatlar isimli bir alt element(Child Element) içermektedir. 
 Koordinatlar elementi içerisinde çizginin başlangıç ve bitiş noktalarının tutulduğu 

elementler aynı seviyedir. 
 Başlangıç ve bitiş noktalarına ait X ve Y değerleri sırasıyla Baslangic ve Bitis elementleri 

içerisinde nitelikler(attributes) yardımıyla tutulmaktadır. 
 Her bir çizgi için otomatik artan bir ID değeri programatik olarak ayarlanmakla birlikte, 

Cizgim elementleri içerisinde ID isimli niteliklerde saklanmaktadır. 

Artık Xml tarafı için gerekli kodlamalarımızı yazabiliriz. Öncelikli olarak Xml işlemlerini tek bir çatı 

altında toplamak adına bir sınıftan yararlanmakta fayda vardır. Sınıfımız içerisinde herhangibir alt 
formun üzerindeki çizgileri kaydedecek olan static bir metodu aşağıdaki gibi düşünebiliriz. 
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using System; 

using System.Xml; 

using System.IO; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace DynamicXmlDocument 

{ 

    class XmlDonusturucu 

    { 

        public static void ProjeKaydet(string dosya, List<Cizgim> cizgiler) 

        { 

            XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

            // Önce Xml dökümanımızın başındaki processing instruction komutu oluşturulur. 

            XmlProcessingInstruction instructor=doc.CreateProcessingInstruction("xml", 

"version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\""); 

            // Oluşturulan processing instruction XmlDocument nesne örneğine eklenir. 

            doc.AppendChild((XmlNode)instructor); 

            // root element oluşturulur 

            XmlNode rootNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Sahne", ""); 

            // root element XmlDocument nesne örneğine eklenir. 

            doc.AppendChild(rootNode); 

            // cizgiler koleksiyonundaki eleman sayısı kadar Cizgim elementi oluşturulur, alt 

elementleri doldurulur ve bunla Sahne node' una (bir başka deyişe rootNode' a eklenir. 

            int cizgiNumarasi=0; 

            foreach (Cizgim czg in cizgiler) 

            { 

                XmlNode cizgimNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Cizgim", ""); 

 

                XmlNode idAttribute = doc.CreateNode(XmlNodeType.Attribute, "ID", ""); 

                idAttribute.Value = cizgiNumarasi.ToString(); 

                cizgimNode.Attributes.Append((XmlAttribute)idAttribute); 

     

                XmlNode koordinatlarNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Koordinatlar", 

""); 

                XmlNode baslangicNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Baslangic", ""); 

     

                XmlAttribute xAttribute = doc.CreateAttribute("X"); 

                xAttribute.Value = czg.X1.ToString(); 

                baslangicNode.Attributes.Append(xAttribute); 

     

                XmlAttribute yAttribute = doc.CreateAttribute("Y"); 

                yAttribute.Value = czg.Y1.ToString(); 

                baslangicNode.Attributes.Append(yAttribute); 

     

                koordinatlarNode.AppendChild(baslangicNode); 

     

                XmlNode bitisNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Bitis", ""); 
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                xAttribute = doc.CreateAttribute("X"); 

                xAttribute.Value = czg.X2.ToString(); 

                bitisNode.Attributes.Append(xAttribute); 

 

                yAttribute = doc.CreateAttribute("Y"); 

                yAttribute.Value = czg.Y2.ToString(); 

                bitisNode.Attributes.Append(yAttribute); 

     

                koordinatlarNode.AppendChild(bitisNode); 

         

                cizgimNode.AppendChild(koordinatlarNode); 

     

                rootNode.AppendChild(cizgimNode); 

     

                cizgiNumarasi++; 

            } 

            doc.Save(dosya); 

        } 

    } 

} 

ProjeKaydet isimli metodumuz ilk parametre olarak form üzerindeki çizgileri saklayan koleksiyon 

tipini almaktadır.(List<Cizgim>). İkinci parametre olaraksa Xml bilgisinin kaydedileceği dosya adı 

verilmektedir. Bir windows uygulaması tasarladığımız için dosya adını saveFileDialog kontrolü 

yardımıyla gönderebiliriz. Peki metodumuzun içerisinde neler yapıyoruz? İlk 

olarak XmlDocument sınıfının AppendChild metodunun XmlNode tipinden parametreler aldığını 

belirtelim. Bunun dışında XmlDocument nesnesi belleğa açılan veri 

alanınaElement, Attribute, Comment gibi Xml üyelerini eklemek için gerekli Create metodlarına 

sahiptir. Dolayısıyla bir Processing Instruction komutuna ihtiyacımız var ise bu durumda 

aşağıdaki kod satırından faydalanabiliriz. 

  

XmlProcessingInstruction instructor=doc.CreateProcessingInstruction("xml",  "version=\"1.

0\" encoding=\"utf-8\""); 

Bu kod satırı ile bir Processing Instruction oluşturulur. Sonrasında ise bunu XmlDocument nesne 

örneğine ilave etmemiz gerekir. Böylece bellekteki Xml alanı içerisine ilgili üyeyi dahil etmiş oluruz. 

Bu amaçlada aşağıdaki kod satırı kullanılabilir. 
  

doc.AppendChild((XmlNode)instructor); 

Dikkat ederseniz AppendChild metodu içerisinde bir dönüştürme işlemi yapılmaktadır. Bunun 

sebebi metodun parametre olarak XmlNode tipinden bir değişken beklemesidir. 

AslındaXmlElement, XmlAttribute, XmlProcessingInstruction gibi tipleri düşündüğümüzde 

bunların dolaylıda olsa XmlNode tipinden türediklerini söyleyebiliriz. Buradaki mantık kodun kalan 

kısmınada uyarlanmıştır. Özellikle elementleri oluştururken XmlDocument 

sınıfının CreateNode metodu göz önüne alınmıştır. 
  

XmlNode cizgimNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Cizgim", ""); 

 

XmlNode idAttribute = doc.CreateNode(XmlNodeType.Attribute, "ID", ""); 
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Örneğin yukarıdaki kod parçasında CreateNode metodlarında ilk parametre olarak üretilmek 

istenilen node tipi belirtilmiştir. Sonrasında ikinci parametre olarak node' un adı ve eğer varsa 

üçünü parametre ilede Xml isim alanı(namespace) belirtilmektedir.  
  

 CreateNode metodunun aşırı yüklenmiş üç versiyonu vardır. Özellikle bir Xml isim alanı söz 

konusu olduğunda, şekilde versiyondan faydalanılabilinir. 

 

Artık sınıfımızı bu haliyle kullanıp alt formlarımızın çizgilerini Xml formatında saklamak için gerekli 

kodları yazabiliriz. Bu amaçla MDI formumuz içerisindeki Proje Kaydet başlıklı menü öğesi için 

aşağıdaki kodları yazmamız yeterli olacaktır. 

  

private void projeYeniToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // Yeni Sahne nesnesi oluşturmak. 

    Sahne shn = new Sahne(); 

    shn.MdiParent = this; 

    shn.Show(); 

} 

 

private void projeKaydetToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // Eğer ekranda sahneler var ise bunlardan aktif olanın çizgilerini Xml dosyasına kaydet. 

    if (this.MdiChildren.Length > 0) 

    { 

        Sahne shn = (Sahne)ActiveMdiChild; 

        if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            XmlDonusturucu.ProjeKaydet(saveFileDialog1.FileName, shn.Cizgiler); 

    } 

} 

Dikkat ederseniz yazmış olduğumuz sınıf sayesinde, sayfa programcısı için karmaşık olacak olan 

Xml ayrıştırma kodlarını kapsüllemiş olduk. (Encapsulate) 

Şimdide Xml' e yazmış olduğumuz dosyayı okuyup, tekrardan ilgili şekillerini nasıl çizdireceğimizi 

görelim. Bu amaçla XmlDonusturucu sınıfımıza yeni bir static metod ekleyebiliriz. Metodumuzun 

yapması gereken, açılmak istenen Xml dosyasını parametre olarak almak ve geriye Cizgim tipinden 

elemanlar taşıyan generic bir List koleksiyonu döndürmektir. Ancak Sahne isimli Windows 

forumumuzun içerisinde yer alan Cizgiler isimli özelliğimiz yanlız okunabilir (read-only) olarak 

tasarlanmıştır. Dolayısıyla ilk önce, bu özelliğe bir set bloğu ekleyerek veri atanabilir hale 

getirmekle işe başlayabiliriz. 
  

public List<Cizgim> Cizgiler 

{ 
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    get 

    { 

        return _Cizgiler; 

    } 

    set 

    { 

        _Cizgiler = value; 

    } 

} 

Ardından XmlDonusturucu sınıfımıza aşağıdaki ProjeAc isimli metodumuzu dahil edelim. 

 
  

public static List<Cizgim> ProjeAc(string dosya) 

{ 

    List<Cizgim> cizgiler = new List<Cizgim>(); 

    XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

    doc.Load(dosya); 

    XmlNodeList koordinatlar = doc.SelectNodes("/Sahne/Cizgim/Koordinatlar"); 

    foreach (XmlNode koordinat in koordinatlar) 

    { 

        int x1 = Int32.Parse(koordinat["Baslangic"].Attributes["X"].Value); 

        int y1 = Int32.Parse(koordinat["Baslangic"].Attributes["Y"].Value); 

        int x2 = Int32.Parse(koordinat["Bitis"].Attributes["X"].Value); 

        int y2 = Int32.Parse(koordinat["Bitis"].Attributes["Y"].Value); 

        Cizgim czg = new Cizgim(x1, y1, x2, y2); 

        cizgiler.Add(czg); 

    } 

    return cizgiler; 

} 

Metodumuzun belkide en can alıcı noktası XmlDocument nesne örneği 

üzerinden SelectNodes metodunun çağırılmasıdır. SelectNodes metodu parametre olarak 

aldığı XPathsorgusuna uygun olacak şekilde bir node listesi döndürmektedir. Dolayısıyla bu proje 

tarafından oluşturulmuş bir Xml dosyasını açtığımızda, Sahne root elementi içerisindeki Cizgim 

elementi içerisindeki tüm Koordinatlar elementleri elde edilebilecektir.(Tabi varsalar)  
  

 

XPath ile ilişkili olaraktan daha detaylı bilgi için daha önceki 

bir makaleden faydalanabilirsiniz. 

Bundan sonra, elde edilen node listesi üzerinde bir iterasyon gerçekleştirilmektedir. Bu iterasyon 

içerisinde, her bir XmlNode nesne örneği ele alınır. Dikkat ederseniz Baslangic ve Bitis alt 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=147
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elementlerindeki X ve Y niteliklerinin değerlerine erişmek için aşağıdaki notasyon kullanılmıştır. 

  

koordinat[Alt Elementin Adı].Attributes[Niteliğin Adı].Value 

Böylece bir cizgi için tutulan başlangıç ve bitiş noktası değerlerini kolayca elde edebiliriz. 

Metodumuz elde edilen bu değerlere göre Cizgim tipinden nesne örnekleri üretmektedir ve bunları 

cizgiler isimli koleksiyonda toplayarak geri döndürmektedir. Artık görsel tarafta tek yapmamız 

gereken, MDI pencerimizin menüsündeki proje aç başlıklı seçenek için aşağıdaki kodları 

yazmaktır. (Buradada Xml dosyasını açabilmek için openFileDialog kontrolünden yararlanılmıştır. 

Sadece Xml uzantılı dosyaları açmak veya yazmak için saveFileDialog ve openFileDialog 

kontrollerinin Filter özelliklerinden faydalanılmaktadır.) 
  

private void projeAToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{  

    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

    { 

        Sahne shn = new Sahne(); 

        shn.Cizgiler = XmlDonusturucu.ProjeAc(openFileDialog1.FileName); 

        shn.MdiParent = this; 

        shn.Show(); 

    } 

} 

Eğer uygulamamızı çalıştıracak olursak aşağıdaki flash animasyonundakine benzer bir sonuç ile 

karşılaşırız. (Flash dosyasının boyutu 192 kb olduğundan yüklenmesi zaman alabilir.) 

 

Elbette bu proje içinde söz konusu olan bir sürü bug vardır. Örneğin, kullanıcılar herhangibir veri 

içeriğini taşıyan Xml dosyalarınıda açabilmektedir. Böyle bir durumda Sahne isimli windows formu 

oluşturulmakta ama içerisine hiç bir çizgi doğal olarak gelmemektedir. Pekala okuma sırasında 
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SelectNodes metodunun dönüş değerine göre bir takım kontrol mekanizmaları geliştirilebilir. 

Nitekim elde edilen XmlNodeList tipinin eleman sayısı 0 ise bu durumda kalan işlemleri yapmaya 

gerek yoktur. Ancak daha güvenli bir yol tercih edilebilir. Bir başka deyişle kullanıcıyı daha detaylı 

bir şekilde bilgilendirmek amacıyla açılacak olan Xml dökümanının bizim standart veri şablonumuza 

uygun olup olmadığı bir Xml Schema dosyası yardımıyla kontrol edilebilir.  
  

 

Xml Schema' larını yönetimli kod tarafında nasıl ele alabileceğimize dair daha önceki 

bir makalemizden yararlanabilirsiniz. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde XmlDocument tipini farklı bir 

şekilde kullanmaya çalıştık. Umarım sizler için yararlı bir deneyim olmuştur. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

LINQ: Daha Fazla Sorgu ( 21.02.2007 ) - C# 3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu günlerde hepimiz .Net Framework 3.0 ve getirileri üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Özellikle 

mimari anlamda yapılan köklü değişimler söz konusu. Bu köklü değişiklikler; Windows 

uygulamalarının yeni yüzü olan WPF (Windows Presentation Foundation) ve XAML (eXtensible 

Application Markup Language), dağıtık mimariyi tek çatı altında toplamayı başaran WCF (Windows 

Communication Foundation), akış şemaları ve iş süreçlerinin .Net plaformuna dahil edilmesini 

sağlayan WF(Workflow Foundation) ve CardSpace olarak sıralanabilir. Ancak bunların dışında 

Microsoft' un gelecek vizyonu içerisinde yer alan en önemli konulardan biriside C# 3.0 konusudur. 

Bildiğiniz gibi C#, sıfırdan geliştirilmiş ve atası olan nesne yönelimli dillerin en iyi özelliklerini 

bünyesinde birleştirerek bunu güçlü bir Framework üzerinde kullanabilmemizi sağlayan bir dildir. 

Zaman içerisinde C# 2.0 ile gelen yenilikler şu anda tüm C# geliştiricilerin hayatının bir parçası 

haline gelmiştir. Şimdi herkesin gözü C# 3.0 üzerinde. 

C# 3.0, beraberinde LINQ (Language Integrated Query), DLINQ (Database Language Integrated 

Query) ve XLINQ (Xml Language Integrated Query) gibi yeni teknolojileride getirmekte ve 

desteklemektedir. Biz bu makalemizde daha fazla LINQ ifadesi yazmaya çalışacağız. Onbir basit 

LINQ ifadesi ile dil tabanlı sorguları daha yakından tanımaya başlıyacak ve elimizdeki gücün farkına 

varacağız. Bildiğiniz gibi LINQ (Language Integrated Query) özellikle dil içerisinde, Sql tarzı 

sorgular yazabilmemizi ve bunları var olan IEnumerable<T> türevli tipler üzerinde 

kullanabilmemizi sağlamaktadır. Ancak özellikle LINQ içerisinde kullanılabilen operatörler göz önüne 

alındığında, oldukça etkili sonuçlar alabileceğimiz  ortadır. Temel olarak LINQ içerisindeki 

operatörler aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır. (Elbetteki bu bilgiler hala deneme aşamasında 
olan bir sürece aittir ve değişebilir.) 

 Kısıtlama Operatörleri (Restriction Operators) -> Where 
 Gruplama Operatörleri (Grouping Operators) -> Group 
 Sıralama Operatörleri (Ordering Operators) -> OrderBy, ThenBy, Reverse 
 Bölümleme Operatörleri (Partitioning Operators) -> Take, Skip, TakeWhile, SkipWhile 
 Seçme Operatörleri (Projection Operators) -> Select 
 Set Operatörleri (Set Operators) -> Distinct, Union, Intersect, Except 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=172
http://www.bsenyurt.com/makale/images/DynamicXmlDocument.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=174
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=178
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 Dönüştürme Operatörleri (Conversion Operators) -> ToArray, ToList, ToDictionary, OfType 
 Eleman Operatörleri (Element Operators) -> First, FirstOrDefault, ElementAt 
 Üretim Operatörleri (Generation Operators) -> Range, Repeat 
 Gruplama Fonksiyonu Operatörleri (Aggregate Operators) -> Count, Sum, Min, Max, 

Averaga, Fold 
 Ölçüm Operatörleri (Quantifiers Operators) -> Any, All 
 Çeşitli Operatöler (Miscellaneous Operators) -> Concat, EqualAll 
 Özel Seri Operatörleri (Custom Sequence Operators) -> Combine 

Şimdi gelin bu operatörlerin bir kısmını incelemeye çalışalım. Öncesinde program ortamında ele 

alabileceğimiz bazı veri kümelerine ihtiyacımız olacak. Bu veri kümeleri tamamıyla test amaçlı 

olacaktır. Bunun için AdventureWorks veritabanında yer alan Product ve ProductSubCategory 

tablolarından faydalanabiliriz. Amacımız ilk olarak buradaki tablolardan test amacıyla 

kullanabileceğimiz veri kümelerini program ortamı içerisinde yer alan generic koleksiyonlara 

aktarmaktır. LINQ konusu söz konusu olduğu içinde, C# 3.0 dili özelliklerinden de faydalanmaya 

çalışacağız. 
  

 

Var olan Visual Studio 2005 sürümünde LINQ projeleri yazmak ve test edebilmek 

için LINQ Preview proje şablonunu kullanamız gerekmektedir. Özellikle C# 3.0 yenilikleri 

ile ilişkili olarak Sefer Algan' ın konu ile ilgili makalesinden faydalanabilirsiniz. 

Yardımcı sınıfımızın kodları aşağıdaki gibidir. 

 

Product Sınıfı; 
  

public class Product 

{ 

    public int ProductId; 

    public string Name; 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1e902c21-340c-4d13-9f04-70eb5e3dceea&displaylang=en
http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=600
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    public double ListPrice; 

    public DateTime SellStartDate; 

    public DateTime SellEndDate; 

    public int ProductSubCategoryId; 

 

    public override string ToString() 

    { 

        return ProductId.ToString() + " " + Name + " " + ListPrice.ToString("C2") + " " + 

SellStartDate.ToString() + " " + SellEndDate.ToString() + " " + ProductSubCategoryId.ToString(); 

    } 

} 

ProductSubCategory Sınıfı; 

  

public class ProductSubCategory 

{ 

    public int ProductSubCategoryId; 

    public string Name; 

 

    public override string ToString() 

    { 

        return ProductSubCategoryId.ToString() + " " + Name; 

    } 

} 

Product ve ProductSubCategory sınıflarımızda dikkat ederseniz özellik (Property) kullanmadık. 

Ayrıca içerideki elemanlara ilk değerlerini kolayca atayabilmek için yapıcı metod (constructor) da 

yazmadık. Burada C# 3.0 ile gelen nesne başlatıcılarını (object initializers) kullanacağımız için 

özellike ve yapıcı metod kullanımını terk ettik. Şimdi bu tiplerden üyelere yükleme yapacak olan 
Helper sınıfımızın kodlarınıda aşağıdaki gibi geliştirelim. 

Helper.cs 
  

public class Helper 

{ 

    public static List<Product> UrunleriYukle() 

    { 

        List<Product> urunler = new List<Product>(); 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ProductID, Name, ListPrice, 

SellStartDate, SellEndDate, ProductSubcategoryID FROM Production.Product WHERE (Name IS 

NOT NULL) AND (ListPrice IS NOT NULL) AND (SellStartDate IS NOT NULL) AND (SellEndDate IS 

NOT NULL) AND (ProductSubcategoryID IS NOT NULL)", conn); 

 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(); 

            while (dr.Read()) 

            {  

                // Object Initializers kullanarak nesneye ilk değerlerini atıyoruz. 

                Product urn=new 

Product{ProductId=Convert.ToInt32(dr["ProductID"]),Name=dr["Name"].ToString(),Li
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stPrice=Convert.ToDouble(dr["ListPrice"]),SellStartDate=Convert.ToDateTime(dr["SellS

tartDate"]),SellEndDate=Convert.ToDateTime(dr["SellEndDate"]),ProductSubCategoryId

=Convert.ToInt32(dr["ProductSubCategoryId"])}; 

                urunler.Add(urn); 

            } 

        } 

        return urunler; 

    } 

 

    public static List<ProductSubCategory> AltKategorileriYukle() 

    { 

        List<ProductSubCategory> altKategorileri = new List<ProductSubCategory>(); 

        using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT ProductSubCategoryId,Name From 

Production.ProductSubCategory", conn); 

 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(); 

            while (dr.Read()) 

            {  

                // Object Initializers kullanarak nesneye ilk değerlerini atıyoruz. 

                ProductSubCategory subCat=new 

ProductSubCategory{ProductSubCategoryId=Convert.ToInt32(dr["ProductSubCategoryI

d"]),Name=dr["Name"].ToString()}; 

                altKategorileri.Add(subCat); 

            } 

        } 

        return altKategorileri; 

    } 

} 

UrunleriYukle ve AltKategorilerYukle isimli metodlarımız sadece bize yardımcı olacak üyelerdir. 

Dikkat ederseniz her ikiside generic List koleksiyonu tipinden değişkenler döndürmektedirler. Biz bu 

koleksiyonlar üzerinde LINQ sorgularımızı denemeye çalışacağız. Testleri daha kolay yapabilmek 

için şimdilik bir Console uygulamasından devam edeceğiz. Dilerseniz ısınma turlarımızda basit 

Select ve Where kullanımları ile başlayalım. 

Sorgu 1: Ürünlerden belirli bir alt kategoride olanların bulunması. 
  

var products = Helper.UrunleriYukle(); 

var subCategories=Helper.AltKategorileriYukle(); 

 

Console.WriteLine("\nProductSubCategoryId' si 1 olan Urunler\n"); 

 

var resultSet=from p in products  

                          where p.ProductSubCategoryId==1  

                            select p; 

 

foreach(Product prd in resultSet) 

    Console.WriteLine(prd.ToString()); 



www.bsenyurt.com Page 1258 
 

İlk olarak kaynak verilerimizi Helper sınıfı içerisine dahil ettiğimiz static metodlarımız yardımıyla 

yüklüyoruz. (Buradan sonraki örnek kodlarımızda products ve subCategories isimli değişkenlerin 

taşıdığı koleksiyon verilerini kullanacaktır.) Bu işlemler sırasındada veri tipini kolayca kullanabilmek 

için var anahtar sözcüğünden faydalanmaktayız. Sorgu ifademiz içerisinde select, 

where ve from anahtar sözcükleri kullanılmaktadır. İfademize göre products isimli koleksiyon 

içerisindeki her bir nesne örneği p adıyla tanımlanmaktadır. Sonrasında ise bu p adlı nesnelerden 

ProductSubCategoryId özelliğinin değeri 1 olanların çekilmesi sağlanmıştır. Dikkat ederseniz, p 

nesnesinin işaret ettiği tür Product tipi olduğu için p.ProductSubCategoryId gibi bir ifade 

yazılabilmiştir. Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir sonuç alırız. 

 

Şimdi elimizde LINQ gibi bir seçenek olmadığını düşünelim. Bu durumda yukarıdaki ihtiyacı 

karşılamak için aşağıdakine benzer bir kod parçası yazabilirdik. Önce, generic koleksiyon içerisinde 

dolaşır, her bir Product nesnesinin ProductSubCategoryId değerine bakar ve 1 olanları, başka bir 

generic List koleksiyonu içerisinde toplardık. 
  

List<Product> urunler = new List<Product>(); 

 

foreach (Product prd in products) 

    if (prd.ProductSubCategoryId == 1) 

        urunler.Add(prd); 

Lakin daha karmaşık sorgulama ifadeleri göz önüne alındığında durum dahada zorlaşabilir. 

İmkansız değildir ama daha fazla kod yazmamızı, efor sarfetmemizi ve zaman zaman 

optimizasyonu zor olacak kodlar üretmemize neden olacak durumlarla karşılaşabiliriz. Örneğin, Alt 

Kategorilerin ve Urunlerin birbirleriyle birleştirileceğini, birleştirilen küme üzerinde gruplama 

yapılacağını ve hatta bu gruplamalara göre toplam fiyat, toplam ürün sayısı gibi değerlerin elde 

edileceğini düşünebiliriz. (Bu pek çok Sql programcısına tanıdık gelecek bir ihtiyaçtır.) Bu tarz bir 

ihtiyacı karşılayacak kod parçasını elbetteki yazabiliriz. Ama LINQ ile bunu ve benzerlerini çok daha 

basit bir biçimde, tek satırlık ifadelerde gerçekleştirme şansına sahibiz. Dilerseniz yeni örnekler ile 
alıştırmalarımıza devam edelim. 

Sorgu 2: Liste fiyatı 3000 birimin üzerinde olan ürünleri isimlerine göre tersten sıralı 

olacak şekilde elde etmek. 

  

var resultSet2=from p in products  

                        where p.ListPrice>=3000 

                            orderby p.Name descending 
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                                select p; 

 

Console.WriteLine("\nFiyatı 3000' den büyük olan Urunler. Name alanına göre tersten sıralı. \n"); 

 

foreach(Product prd in resultSet2) 

    Console.WriteLine(prd.ToString()); 

Dikkat ederseniz Liste fiyatına göre kontrol işlemini gerçekleştirmek için yine where operatöründen 

faydalanıyoruz. Sıralamayı Product tipindenki Name alanına göre tersten sıralatmak istediğimiz 

içinde, orderby  ve descending anahtar sözcüklerinden faydalanmaktayız. Kodu bu şekilde 
denediğimizde aşağıdaki gibi bir ekran çıktısını elde ederiz. 

 

Sorgu 3: Fiyatı 1000 ile 1500 birim arasında olan ürünleri isimlerine göre tersten 

sıralayarak elde etmek. 
  

Console.WriteLine("\nFiyatı 1000 ile 1500 arasında olan ürünlerin Name alanına göre tersten 

sıralanmış listesi\n"); 

 

var resultSet3=from p in products 

                        where p.ListPrice>=1000 && p.ListPrice<=1500 

                            orderby p.Name descending 

                                select p; 

 

foreach(Product prd in resultSet3) 

    Console.WriteLine(prd.ToString()); 

Sorgu 2' dekine benzer şekilde yazılan bu kod parçasında tek fark && (ve) operatörünün 

kullanılmasıdır. Kod çalıştırıldığında aşağıdaki ekran görüntüsündekine benzer bir sonuç elde ederiz. 

Bu seferki sorgu cümlemiz ListPrice alanı için bir değer aralığı belirlemekte ve bu kritere uyan tüm 
ürünleri elde etmemizi sağlamaktadır. 
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Sorgu 4: Urunler listesindeki elemanları elde ederken isimsiz bir tipten yararlanmak. 

C# 3.0 beraberinde isimsiz tip (Anonymous Type) adı verilen yeni bir kavram ile birlikte 

gelmektedir. Diyelim ki LINQ ifadesi sonrasıda çekilen veri kümesi içerisindeki elemanları taşıyan 

yeni bir tipi kullanmak istemiş olalım. Çok doğal olarak, sorgulamak istediğimiz veri kümesi ne 

olursa olsun, önceden planlamadığımız şekilde bir tipe ihtiyacımız olması doğaldır. İşte isimsiz tip 

bize bu konuda yardımcı olabilmektedir. Örneğimizde bunun basit bir kullanımı gösterilmektedir. 

Dikkat ederseniz, Product tipine ait Name ve ListPrice alanlarını sırasıyla UrunAdi ve Fiyat olarak 

taşıyan yeni bir tip tanımlanmış ve foreach iterasyonu içerisinde kullanılmıştır. (İsimsiz tipler 

aslında tanımlandıkları yerde oluşturulan tipler olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla proje 

derlendiğinde aşağıda karşılaşılan satır için yeni bir tip CIL tarafına yazılmaktadır.) 

  

Console.WriteLine("\nSelect sorgularında Anonymous Type Kullanımı\n"); 

 

var resultSet4=from p in products 

                        select new {UrunAdi=p.Name,Fiyat=p.ListPrice.ToString("C2")}; 

 

foreach(var prd in resultSet4) 

    Console.WriteLine(prd.UrunAdi+" "+prd.Fiyat); 

Örneğimizi çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir sonuç elde ederiz. 

 

Sorgu 5: Sql' de Join sorgusu olurda LINQ içerisinde olmaz mı? 

Hepimiz Sql tarafında farklı tabloları birleştirmek için Join ifadelerinden faydalanırız, 

faydalanmaktayız. Aynı özellik LINQ ile, .Net platformuna da taşınmıştır. İşte aşağıda örnek bir 

sorgu. Bu sorguda products ve subCategories isimli değişkenlerde tutulan koleksiyonların içerdikleri 

verileri ProductSubCategoryId alanlarının değerlerine göre birleştiriyoruz. Elde edilen sonuç 

kümesinde, her iki koleksiyonda da var olan özelliklerden kombine edilecek yeni bir tip olsa hiç de 

fena olmaz aslında. İşte isimsiz tipimizin devreye gireceği yer burası olacaktır. (Bu tip bir ihtiyacı 

birde LINQ eklentilerini kullanmadan yapmayı denersek, sorgu ifadelerinin gelecekte hayatımızı 

oldukça kolaylaştıracağını daha kolay anlayabiliriz.) Birleştirme operasyonu için join anahtar 
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kelimesinden yararlanılmaktadır. on anahtar kelimesinden sonra ise bildiğimiz kriter uygulaması 

gerçekleştirilmektedir. 
  

var resultSet6=from prd in products  

                         join ctg in subCategories 

                             on prd.ProductSubCategoryId equals ctg.ProductSubCategoryId 

                                 select new{prd.ProductId,prd.Name,prd.ListPrice}; 

  

 foreach(var p in resultSet6)  

     Console.WriteLine(p.ToString()); 

Programımızın ekran çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Ekrandaki çıktı tesadüf değildir. İsimsiz tiplerin ToString metodunun bir sonucudur.  
  

 

Bir isimsiz tip tanımlandığında bu tip için CIL tarafına eklenen kodlar içerisinde ToString 

metodu ezilip yukarıdakine benzer bir string döndürmesi sağlanmıştır. Bu kodu 

herhangibir decompiler aracı ile açtığınızda da görebilirisiniz. 

 

Sorgu 6: Urunler listesini alt kategorilere göre gruplamak, her bir gruptaki toplam ürün 

sayısı, ortalama, en yüksek, en düşük fiyatları bulmak. 
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Böyle bir sorgu için öncelikle ürünleri, alt kategorilerine göre gruplamamız gerekmektedir. Sonra 

gruplanan veri kümesi üzerinde bazı gruplama fonksiyonlarını kullanmalıyız. Bu cümleleri 

sarfettikçe aslında bir T-Sql sorgusunu ifade etmeye çalıştığımı düşünüyorum. Ama artık Sql değil 

LINQ tarafında ve daha tanıdık topraklardayız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden örnek kodumuzu 

aşağıdaki gibi geliştirelim. 
  

var result7=from prd in products 

                     group prd by prd.ProductSubCategoryId into g 

                         orderby g.Key 

                             select new{ 

                                 Kategori=g.Key 

                                 ,UrunSayisi=g.Count() 

                                 ,ToplamFiyat=g.Sum(prd=>prd.ListPrice) 

                                 ,EnDusuk=g.Min(prd=>prd.ListPrice) 

                                 ,EnYuksek=g.Max(prd=>prd.ListPrice) 

                                 ,OrtalamaFiyat=g.Average(prd=>prd.ListPrice) 

                             }; 

 foreach(var result in result7) 

 { 

     Console.WriteLine("Kategori Id {0}",result.Kategori.ToString()); 

     Console.WriteLine("\t Toplam Ürün Sayısı {0}",result.UrunSayisi.ToString()); 

     Console.WriteLine("\t Toplam Birim Fiyat {0}",result.ToplamFiyat.ToString("C2")); 

     Console.WriteLine("\t En Düşük Birim Fiyat {0}",result.EnDusuk.ToString("C2")); 

     Console.WriteLine("\t En Yüksek Birim Fiyat {0}",result.EnYuksek.ToString("C2")); 

     Console.WriteLine("\t Ortalama Fiyat {0}",result.OrtalamaFiyat.ToString("C2")); 

     Console.WriteLine(); 

 } 

İlk olarak group anahtar sözcüğünü kullanarak products içerisindeki Product tiplerini 

ProductSubCategoryId alanlarına göre gruplayacağımızı ve grupladığımız verileri g takma isimli tip 

içerisinde saklayacağımızı belirtiyoruz. Hatta elde edilen sonuç kümesini, grupladığımız verilerin 

Key özelliğine göre (ki burada Key özelliği ProductSubCategoryId alanının değerini işaret 

etmektedir) sıralatmaktayız. Sıralatma işlemi için bildiğimiz orderby anahtar kelimesinden 

faydalanıyoruz. Sonrasında ise yine bir isimsiz tip karşımıza çıkıyor ki sonuç kümesinde üretilen 
satırları farklı bir nesne örneği olarak kullanabilmek için tam aradığımız yapı. 

Burada dikkate değer bazı noktalar da vardır. Özellikle gruplama fonksiyonlarının nasıl 

kullanıldığına dikkat edelim. Burada => gibi bir operatörle karşılaşmaktayız. Bu 

operatör Lambda operatörü olarak adlandırılan ve C# 3.0 ile birlikte gelen bir yeniliktir. Gruplama 

fonksiyonları aslında, elde edilen küme içerisindeki elemanları dolaşıp bunlar üzerinde gerekli 

fonksiyonları çalıştıracak şekilde tasarlanmışlardır. Örneğin g.Sum(prd=>prd.ListPrice) çağrısı, 

sonuç kümesindeki prd takma isimli her bir Product tipini dolaşıp ListPrice alanlarını toplayarak bir 

sonuç üretmek üzere tasarlanmıştır. Diğer gruplama fonksiyonlarıda buna benzer şekilde 

çalışmaktadır. Sonuç olarak örnek kodumuz çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran çıktısı 

elde ederiz. 
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Sorgu 7: Urunler içerisinde baş harfi H olanların liste fiyatına göre tersten sıralanmış 
halini seçip bir diziye taşımak. 

Sanırım, LINQ ifadeleri sonrası elde edilen sonuç kümelerini işe yarayabilecek başka tipte nesnelere 

aktarabilmek oldukça işe yarar bir fonksiyonellik olurdu. LINQ bu amaçla elde edilen sonuçların bir 

diziye (Array), List veya Dictionary koleksiyonlarına aktarılmasını sağlayan fonksiyonelliklerde 

içermektedir. Örneğin aşağıdaki kod parçası, products koleksiyonunda baş harif H olan ürünlerin 

liste fiyatına göre tersten sırlanmış halinin bir diziye aktarılmasını sağlamaktadır. Baş harfe göre 

karşılaştırma yapabilmek için indeksleyici operatörünü Name alanı üzerinde nasıl kullandığımıza 

dikkat edelim. Sonuçta Name alanı string tipte bir değişkendir ve bir karakter dizisini işaret 

etmektedir. Bu nedenle C# dilinin tüm sürümlerinden bildiğimiz gibi 0 indisli eleman aslında Name 

alanının işaret ettiği verinin birinci karakteri olacaktır. 
  

var result8=from prd in products 

                    where prd.Name[0]=='H' 

                        orderby prd.ListPrice descending 

                            select prd; 

 

var result9=result8.ToArray(); 

 

for(int i=0;i<result9.Length;i++) 

    Console.WriteLine(result9[i].ToString()); 

Burada başrol oyuncumuz ToArray metodudur. ToArray metodu, elde edilen sonuç kümesinin bir 

diziye aktarılmasını sağlar. Böylece sonuç kümesindeki elemanlara indeks numaraları yardımıyla 

erişmemizde mümkün olmaktadır. Diğer taraftan bir dizinin sunacağı avantajları değerlendirme 

şansınada sahip olabiliriz. Aynı işlemleri LINQ olmadan yapmaya çalışırsak, yukarıdaki kod 

parçasına dair yüzümüzde bir tebessüm oluşmaması için hiç bir neden kalmayacaktır. Uygulamanın 
çalışmasının sonucunda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. 
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Sorgu 8: Join ile birleştirilmiş bir sorgu sonucunu generic Dictionary koleksiyonuna 
aktarmak. 

Join sorgusu ile urunler ve altKategorileri birleştirdiğimizi düşünelim. Bu sonuç kümesinde 

ProductSubCategoryId alanı Key ve Product nesne örnekleride Value olacak şekilde 

birDictionary koleksiyonu oldukça işimize yarayabilir. Bildiğiniz gibi Dictionary bazlı koleksiyonlar 

(Hashtable<>, Dictionary<>, Hashtable vb...) verileri key-value çiftleri şeklinde tutmaktadırlar. 

Dolayısıyla özellikle birleştirilmiş veri kümelerinde elde edilen verileri key ve value olacak şekilde 

tutmak işe yarayabilir. Bunu gerçekleştirmek için aşağıdaki gibi bir kod parçasını kullanabiliriz. 
  

var result11=from prd in products 

                        join ktg in subCategories  

                            on prd.ProductSubCategoryId equals ktg.ProductSubCategoryId 

                                select new {Kategori=ktg.Name,Urun=prd}; 

 

var result12=result11.ToDictionary(ktgName=>ktgName.Urun.ProductId); 

 

IEnumerator<int> numerator=result12.Keys.GetEnumerator(); 

while(numerator.MoveNext()) 

{ 

    var currentProduct=result12[numerator.Current]; 

    Console.WriteLine(currentProduct.Urun.ProductId.ToString()+" 

"+currentProduct.Urun.Name+" "+currentProduct.Urun.ListPrice.ToString("C2")+" 

"+currentProduct.Kategori); 

} 

Bu sefer başrol oyuncumuz ToDictionary metodudur. Yanlız metodumuz parametresine dikkat 

edelim. Burada ktgName adıyla her bir urunun ProductId değerleri alınmakta ve Dictionary bazlı 

koleksiyonun içerisindeki anahtarlara (key) atanmaktadır. Değer (Value) kısmında ise sorgu sonucu 

elde edilen tipler yani Kategori ve Urun alanlarından oluşan isimsiz tiplerimiz eklenmektedir. Son 

olarak test amacıyla elde edilen Dictionary koleksiyonu içerisindeki anahtarlarda bir numarator 

yardımıyla dolaşılmaktadır. Burada bildiğimiz ileri yönlü iterasyon deseni uygulanmaktadır. Aslında 

uygulamayı debug edersek ve result12 değişkenine QuickWatch penceresinden bakarsak, sorgu 

sonuçlarının gerçektende key-value çiftleri şeklinde eklendiği generic bir Dictionary koleksiyonu ile 
karşılaşmış oluruz. 
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Uygulamamızı çalıştırdığımızda ise aşağıdakine benzer bir çıktı elde ederiz. 

 

Sonuç kümelerini Dictionary koleksiyonlarına nasıl alabiliyorsak List tipinden generic 

koleksiyonlarada alabiliriz. Tek yapılması gereken başrol oyuncusunu değiştirmek olacaktır. Yani 

ToDictionary yerine ToList metodunu kullanamak. 

Sorgu 9: Ürünler içerisinde kaç farklı liste fiyatı olduğunu bulup bunları küçükten büyüğe 
doğru elde etmek. 

Eminimki Sql bilen herkes bu iş için distinct operatörünün kullanılması gerektiğini söyleyecektir. 

Aynı operatör LINQ içerisinde yer almaktadır. Örneğin, ürünlerin tutulduğu koleksiyon içerisindeki 

liste fiyatlarını tekrarsız olarak elde etmek istediğimizi düşünecek olursak aşağıdaki kod 

parçasından faydalanabiliriz. 
  

var result13=(from prd in products 

                        orderby prd.ListPrice 

                            select prd.ListPrice).Distinct(); 

 

foreach(var result in result13) 

    Console.WriteLine(result.ToString()); 

Dikkat ederseniz Distinct metodunu kullanmadan önce, tüm LINQ ifadesi paranetez içerisine 

alınmıştır. Nitekim Distinct operasyonu elde edilen sonuç kümesi üzerinden uygulanmaktadır. 
Kodun çalışması sonucu programın çıktısı aşağıdaki ekran görüntüsündekine benzer olacaktır. 
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Sorgu 10: Ürünleri önce adlarına göre küçükten büyüğe sonrada liste fiyatlarına göre 
büyükten küçüğe sıralatarak elde etme. 

Tipik olarak bahsettiğimiz, birden fazla alan üzerinde Order By işlemini uygulamaktan başka bir şey 

değildir. Bunu gerçekleştirmek için, LINQ ifadelerinde orderby operatöründen faydalanabiliriz. 

Aşağıdaki kod parçası bu işlemi gerçekleştirmektedir. 
  

var result17=from prd in products 

                        orderby prd.Name,prd.ListPrice descending 

                            select prd; 

 

foreach(var result in result17) 

    Console.WriteLine(result.ToString()); 

Dikkat ederseniz orderby anahtar kelimesinden sonra, sıralama için ele alınacak alanlar virgül ile 

ayrılarak yazılmıştır. Bununla birlikte liste fiyatına göre tersten sıralatma yaptırmak istediğimiz 

için descending anahtar sözcüğünden yararlanılmıştır. Özellikle kendi geliştirdiğimiz tipleri bir 

koleksiyonda kullandığımızda ve bu koleksiyon içerisindeki elemanları sıralatmak istediğimizde, 

genellikle IComparer yada IComparable gibi arayüzlerin ilgili sınıflara uygulanmasını sağlamamız 

gerekir. Oysaki LINQ ile bu tarz bir ihtiyaç çok daha kolay bir şekilde ele alınabilmektedir. Programı 

çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran çıktısı elde ederiz. Dikkat ederseniz her ürün 

alfabetik olarak sıraya dizildikten sonra her ürün için ilk harflerine göre kendi içerisinde liste 
fiyatına göre tersten sıralanmıştır. 

 

Sorgu 11: Ürünlerin isimlerini karakter uzunluklarına göre tersten sıralayarak elde etme. 

Bu oldukça enteresan olacak. products koleksiyonu içerisindeki her bir Product tipinin Name 

alanlarını ele alacağız. Bunların karakter uzunluklarına göre tersten sıralatacağız. İşte bu eğlenceli 
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sorgunun LINQ karşılığı. 

  

var result18=from prd in products 

                        orderby prd.Name.Length descending 

                            select new{UrunAdi=prd.Name,ListeFiyati=prd.ListPrice}; 

 

foreach(var result in result18) 

    Console.WriteLine(result.UrunAdi); 

Dikkat ederseniz tek yaptığımız orderby anahtar kelimesinden sonra prd örneklerinin Name 

alanlarının Length özelliklerini ele almak. descending anahtar kelimeside tersten sıralatma 

işleminin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Kodu çalıştırdığımızda gerçektende isimlerin uzunluklarına 
göre azalan bir formasyonda sıralandığını görebiliriz. 

 

Bu makalemizde 11 değişik sorguda LINQ' yu daha yakından tanımaya çalıştık. Makalemizin 

başında belirttiğimiz gibi LINQ içerisinde oldukça fazla sayıda operatör yer almaktadır. Anders 

Hejlsberg, LINQ teknolojilsini özellikle veritabanı programcılığı yapanların dil içerisindede aynı 

felsefeyi kullanabilmeleri için geliştirildiğini belirtmiştir. Gerçektende yukarıdaki dil içi sorgular buna 

verilebecek örneklerden sadece bir kaçıdır. İlerleyen makalelerimizin birisinde diğer operatörleride 

ele almaya çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 

görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

İlk Bakışta WCF ( 14.02.2007 ) - WCF 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bildiğiniz gibi bir süre önce Microsoft .Net Framework' un 3.0 sürümünün son halini yayınladı. 

Framework 3.0 beraberinde köklü ve güçlü mimari modeller ile birlikte geldi. Aslında Framework 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/BolBolLINQ.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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3.0, Framework 2.0 üzerine gelen yeni eklentiler ile oluşmuştur. Bu eklentiler, Windows 

Presentation Foundation (WPF), Work Flow Foundation (WF), CardSpace ve Windows 

Communication Foundation (WCF) dır. Biz bu makalemizde WCF' ı çok yüzeysel olarak anlamaya 
başlayacak ve konu ile ilişkili basit bir örnek geliştirmeye çalışacağız. 

 

WCF, hızlı bir şekilde servis yönelimli mimariyi baz alan uygulamalar yazabilmek için 

geliştirilmiş, birleştirilmiş bir Framework API' si olarak düşünülebilir. 

WCF aslında dağıtık mimarinin .Net Framework 3.0 ile gelen yeni hali olarak düşünülebilir. 

Microsoft, bu güne kadar dağıtık mimari uygulamalarının (Distributed Applications) geliştirilebilmesi 

için COM+, .Net Remoting, XML Web Servisleri, MSMQ gibi sistemleri geliştirmiştir. WCF, temel 

olarak bu sistemlerin tamamının yeteneklerini bünyesinde barındıran ve tam SOA (Service Oriented 

Architecture - Servis Yönelimli Mimari) desteği sağlayan güçlü bir Framework API' si olarak 

tanımlanabilir. Aslında ilk zamanlarda fonksiyonel programlamadan nesne tabanlı programlamaya 

(Object Oriented Architecture) geçilmiştir. Sonrasında bu modeli nesnelerin bileşen haline 

getirilebilmesi sayesinden, bileşen yönelimli mimari (Component Oriented Architecture) izlemiştir. 

Son olarak da , servis yönelimli mimariyi (SOA) kullanılmaya başlanmıştır. İşte WCF, SOA 
mimarisine tam ve yüksek seviyede destek veren bir API olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Temel olarak WCF, servis yönelimli mimariyi doğrudan desteklemekte ve iki önemli özellik 

içermektedir. Bunlardan birisi, özellikle Microsoft kanadındaki servislerin, farklı platformlar 

tarafından ele alınabilmesidir(Interoperability). Böylece, karmaşık .Net tiplerini özel olarak Java, 

Com gibi modelleri destekleyen çeşitli tipteki platformlara yayabiliriz. Dolayısıyla Linux, Unix vb 

sistemler servislerimizin birer potansiyel tüketicisi olabilirler. İkinci önemli özellik ise, windows 

tarafındaki çeşitli dağıtık mimari modeller arasındaki entegrasyonun tek bir çatı altında 

toplanabilmesinin sağlanmış olmasıdır(Integration). Bu iki özelliğin yanı sıra WCF, CLR (Comman 

Language Runtime) tiplerini birer servis olarak sunabilmemizi ve hatta servisleride birer CLR 

tipiymiş gibi ele alabilmemizi sağlayan bir mimari sağlamaktadır. Aşağıdaki şekil, WCF' ının 
sağladığı mimari yaklaşımı açıklamaya çalışmaktadır. 
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Dikkat ederseniz servise, 

 Aynı makine içerisinde aynı süreçte (process) yer alan farklı bir uygulama alanı (application 

domain) üzerinden, 
 Aynı makinede yer alan farklı bir süreç (process) içerisindeki farklı bir uygulama alanı 

(application domain) üzerinden, 
 Farklı bir makinedeki bir süreç (process) içerisinde yer alan farklı bir uygulama alanı 

(application domain) üzerinden, 

erişebiliriz. İstemciler hangi uygulama alanı (Application Domain) içerisinde olurlarsa olsunlar, 

servis ile olan iletişimlerini bir proxy nesnesi üzerinden sağlamak zorundadır. Bununla birlikte proxy 

nesneleri üzerinden giden mesajlar servis tarafında bir endPoint üzerinden geçerler. Benzer şekilde 

servis tarafından istemcilere giden mesajlarda bu endPoint üzerinden çıkarlar. Bu resim aslında 
bildiğimiz dağıtık mimari modelin WCF tarafından bir görünüşüdür. 

İngilizce bazı kaynaklarda, WCF' ının ABC' sinden bahsedilmektedir. Burada ABC aslında Addresses 

(Adresler), Bindings (Bağlayıcılar) ve Contracts (Sözleşmeler) kelimelerinin baş harfleridir. Bu 

üçleme, WCF' ının çekirdeğinde yer alan en önemli kavramlardır. Öyleki, dağıtık modele göre servis 

olarak dış ortama sunulan her bir CLR tipi için bir endPoint tanımlanır. Tanımlanmak zorundadır. 

Aslında endPoint bir servisin dış ortama sunulan arayüzü (Interface) olarak düşünülebilir. Yani 

istemcilerin, proxy üzerinden gönderecekleri ve alacakları mesajların servis tarafında karşılandığı 
nokta olarak düşünülebilir. Bir endPoint içerisinde üç önemli parça vardır. 
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Dilerseniz bu kavramları kısaca anlamaya çalışalım. 

Servis Adresleri (Service Addresses) 

WCF' a göre, hizmette bulunan her servis benzersiz bir adrese sahip olmalıdır. Genellikle bir servis 

adresi, servisin yeri (service location) ve taşıma protokolü (transport protocol) bilgilerinden oluşur. 

Aslında servis yerinden kasıt, 

 Bilgisayarın adı, 
 Site adı, 
 Network adı, 
 İletişim portu adı, 
 Pipe adı, 
 Queue adı, 
 Belirli bir path bilgisi, 
 URI adı 

olabilir. Taşıma protokollerimiz ise, 

 HTTP, 
 TCP, 
 P2P (Peer To Peer), 
 IPC (Inter-Process Communication), 
 MSMQ (Microsoft Message Queuing), 

olabilir. Bu bilgiler ışığında örnek servis adresi şablonu aşağıdaki gibi olacaktır. 

[taşıma protokolü(transport protocol)]://[makine adı]:[opsiyonel port numarası]/[opsiyonel URI 

bilgisi] 

Aşağıda bu desene uygun bir kaç örnek servis adı yer almaktadır. Buradaki desenler özellike .Net 

Remoting ve Xml Web Servisleri üzerinde geliştirme yapanlarada tanıdık gelecektir. 

net.tcp://localhost:4578/MatSrv 

net.msmq://localhost:6789/MatSrv 

http://localhost:9001/MatSrv 

Sözleşmeler (Contracts) 



www.bsenyurt.com Page 1271 
 

Temel olarak bir servisin ne iş yaptığının bilinmesi önemlidir. Bu özellikle, istemcilerin ihtiyaç 

duyduğu proxy sınıflarının yazılmasında önem arz eden bir konudur. Bu nedenle WCF' da tüm 
servisler dış ortama bir sözleşme (Contract) sunmaktadırlar. Genel olarak dört sözleşme tipi vardır. 

 Servis Sözleşmesi (Service Contract): Servis üzerinden hangi operasyonları 

gerçekleştirebileceğimizi tanımlayan sözleşme çeşididir. 
 Veri Sözleşmesi (Data Contract) : Servislerden istemcilere giden ve istemcilerden 

servise gelen veri tiplerini tanımlayan sözleşme çeşididir. Int gibi bilinen tipler için bu 

sözleşmeler bilinçsiz(implicit) olarak hazırlanır. Ancak karmaşık tiplerde ve özellikle kendi 

tiplerimizde açık (explicit) bir şekilde tanımlanmaları gerekir. İşte bu sayede, Java gibi 

platformlar ile konuşabiliriz. Nitekim onların anlayacağı şekilde bir veri sözleşmesini dış 

ortama sunma şansımız artık vardır. 
 Hata Sözleşmesi (Fault Contract): Servis tarafından hangi hataların fırlatılabileceğini ve 

bunların istemciye nasıl aktarılacağını tanımlayan sözleşme çeşididir. 
 Mesaj Sözleşmesi (Message Contract): Servislerin mesajlar ile etkileşimde bulunmasını 

sağlayan sözleşme çeşidir. 

Genellikle servisler bir sözleşme tanımlamak 

için ServiceContract ve OperationContract niteliklerini kullanırlar. Daha sonra geliştireceğimiz 

ilk örnekte bu niteliklere tekrardan değineceğiz. Temel olarak bir tipin servis olarak sunulabileceğini 

belirtmek için ServiceContract niteliği kullanılır. Servis içerisinde sunulabilecek metodlar ise 

OperationContract adı verilen nitelikler ile işaretlenirler. Bu aslında WCF' ının başka bir özelliğidir. 
Nitelik tabanlı (Attribute Based) programlama. 

 

WCF uygulamalarını geliştirebilmek için gereken temel tipler, Framework 3.0 ile 

gelen System.ServiceModel.dll, System.IdentityModel.dll, 

System.Runtime.Serialization.dllvb... Assembly' lar içerisinde yer alırlar. Bu nedenle 

bu Assembly' ları gerektiğinde kullanabilmek için projelere açıkça referans etmemiz 

gerekmektedir. 

Bağlayıcılar (Bindings) 

Bağlayıcılar temel olarak servisler ile nasıl iletişim kurulacağını tanımlamak üzere kullanılırlar. 

Aslında bir bağlayıcı tip (Binding Type) taşıma tipi (transport type), protokol(protocol) ve veri 

çözümlemesi(data encoding) bildirir. Bunlar aslında servis yönelimli mimari modelde kullanılabilen 

senaryolar göz önüne alınarak oluşurlar. Bu sebepten dolayıda WCF, bu önceden bilinen senaryoları 

kullanabilmek için gerekli bağlayıcı tipleri önceden bildirmiştir. Bu tipler aşağıdaki tabloda yer aldığı 
gibidir. 

Binding Tipi Konfigurasyon 
Elementi 

Taşıma 
Çeşidi  
(Transport 
Type) 

Veri 
Çözümlemesi 
(Data 
Encoding) 

Platform 
Desteği 
(Inter 
operatbility) 

BasicHttpBinding <basicHttpBinding> 
HTTP / 
HTTPS Text Var 

NetTcpBinding <netTcpBinding> TCP Binary Yok 

NetPeerTcpBinding <netPeerTcpBinding> P2P Binary Yok 

NetNamedPipeBinding <netNamedPipeBinding> IPC Binary Yok 

WSHttpBinding <wsHttpBinding> HTTP/HTTPS Text/MTOM Var 

WSFederationBinding <wsFederationHttpBinding> HTTP/HTTPS Text/MTOM Var 

NetMsmqBinding <netMsmqBinding> MSMQ Binary Yok 
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MsmqIntegrationBinding <msmqIntegrationBinding> MSMQ Binary Var 

WSDualHttpBinding <wsDualHttpBinding> HTTP Text/MTOM Var 

Buradaki tiplerden hangisini seçeceğimiz, geliştireceğimiz SOA (Service Oriented Architecture) 

modelindeki ihtiyaçlarımız doğrultusunda belirlenebilirler. Dikkat ederseniz her bağlayıcı tipin 

interoperability desteği bulunmamaktadır. Bazılar daha yüksek performans sağlayacak şekilde 

Binary veri çözümlemesini ele alır. Ama kimiside IIS gibi ortamlar üzerinden internete açılabilecek 

protokol desteğini sunar. İşte bu tip kriterlere göre uygun olan bağlayıcı tipler seçilebilir. Elbette 

istersek buradaki tipler dışından kendi bağlayıcılarımızı da yazma şansına sahibiz. Ancak bahsi 

geçen tipler hemen hemen her dağıtık uygulama senaryosu göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır.Böylece WCF' ın ABC' sine çok kısada olsa değinmiş olduk. 

Gelelim WCF servislerini nerelerde barındırabileceğimize. Sonuç itibariyle yazılan servileslerin 

mutlaka bir windows süreci (Windows Process) üzerinden sunulması gerekmektedir. Artık temel 

olarak iki farklı barındırma (Hosting) seçeneğimiz vardır. IIS Hosting ve Self Hosting. IIS 

Hosting sisteminde, geliştirilen servislerin IIS üzerinde barındırılması amaçlanır. Doğal olarak 

servisler, web üzerinden hizmet verilebilmektedir. Self Hosting modeli ise kendi içerisinde dörde 

ayrılmaktadır. Windows Aktivasyon Servisi (Windows Activation Service), Windows Servisi, Konsol 

uygulaması, Windows Uygulaması. 

 

Windows Aktivasyon Servisi (Windows Activation Service), Vista ile birlikte gelen bir uygulama 

çeşididir. Özetle Http desteği olmayan host uygulamalar için IIS benzeri bir işlevselliği sağlamakla 

yükümlüdür. Diğerleri ise özellike .Net Remoting' den aşina olduğumuz host uygulama tipleridir. 

Elbette servislerin hizmet verebilmesi için host edilmeleri şarttır. Bu da servisi sunan uygulamanın 

sürekli çalışır olmasını gerektirir. Nitekim uygulama çalışmadığı takdirde istemcilere hizmet 

veremez. Buraya kadar anlatıklarımızdan yola çıkacak olursak, WCF cephesinden bir servis 
yönelimli sistem için şu adımları takip etmemiz yeterli olacaktır. 

 Servise ait sözleşmeyi barındıran ve asıl fonksiyonelleri içeren bir assembly geliştirilir. 
 Servisi istemcilere sunacak olan bir host uygulama geliştirilir. 
 İstemcilerin söz konusu servisi kullanabilmeleri için gerekli olan proxy sınıfı üretilir. 
 İstemci uygulama geliştirilir. 
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Bu adımlar sırasında özellikle servis tarafında ve istemci tarafında gereken bir takım ayarlamalar 

için konfigurasyon dosyalarından faydalanabilir yada programatik olarak gerekli hazırlıkların 
yapılmasını sağlayabiliriz. 

Dilerseniz basit bir örnek üzerinden hareket ederek örnek bir WCF sistemi geliştirmeye çalışalım. 

İlk olarak bir Class Library projesi geliştireceğiz. Projemiz içerisinde servis sözleşmesi rolünü 

üstlenecek bir arayüz(interface) tipi ve bu arayüz tipini uygulayan bir sınıfımız olacak. WCF' da, 

servis sözleşmlerinin tanımlanması için ServiceContractve OperationContract niteliklerinin 

kullanılmasını gerekir. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu 

nitelikler(attributes) System.ServiceModel isim alanı (namespace) altında yer almaktadır. Bu 

nedenle ilk olarak projemize bu referansı aşağıdaki gibi eklememiz gerekir. 

 

 

WCF uygulamalarını Visual Studio 2005 üzerinde daha kolay geliştirmek için gerekli 

extension' ları yüklememiz gerekir. Bu extension' lar yüklendiği takdirde, proje şablonları 

arasına WCF Service Library seçeneğide gelecektir. Bu proje şablonu, servis 

sözleşmesinide uygulayan ve ön bilgiler veren hazır bir örnek kütüphane üretmektedir. 

 

Şimdi sınıf kütüphanemizin içerisine aşağıdaki tipleri ekleyelim. 
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using System; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace MatematikServisLib 

{ 

    [ServiceContract] 

    public interface IMatematikServis 

    { 

        [OperationContract] 

        double Toplam(double x, double y); 

 

        void DahiliMetod(); 

    } 

 

    public class Matematik : IMatematikServis 

    { 

        #region IMatematikServis Members 

 

        public double Toplam(double x, double y) 

        { 

            return x + y; 

        } 

 

        public void DahiliMetod() 

        { 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Burada test amacıyla DahiliMetod isimli metod için OperationContract niteliği kullanılmamıştır. Bu 

sebepten dolayı bu metodun bilgisi servis sözleşmesine dahil edilmeyecektir. Bir başka deyişle 

istemciler bu metodu hiç bir şekilde kullanamayacaktır. 
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Şimdi sırada host uygulamasının geliştirilmesi var. Şu an için WCF' a merhaba demek 

istediğimizden, host uygulamasınıda basit bir konsol projesi olarak geliştireceğiz. .Net Remoting 

mimarisinden de hatırlanacağı gibi, genellikle sunucu ve istemci tarafındaki ayarları konfigurasyon 

bazlı dosyalarda tutmayı tercih ederiz. Bu bize, uygulamayı yeniden derlemeden kanal(channel), 

port numarası, uzak nesne bilgisi gibi ayarların değiştirilebilmesi ve kullanılabilmesi imkanını 

sunmaktadır. Aynı felsefeyi WCF uygulamalarında da benimsemekte fayda vardır. Bu nedenle, host 

uygulamamız için gerekli bazı bilgileri (endPoint gibi) App.config dosyasında tutmayı tercih 

edeceğiz. Tahmin edeceğiniz gibi konfigurasyon dosyası içerisine WCF' nın ABC' sini koymalıyız. 

Yani adres (address), bağlayıcı (binding) ve sözleşme (contract) bilgilerini dahil ederek gerekli 

endPoint tipini tanımlamalıyız. Bu amaçla konsol uygulamamızın konfigurasyon dosyasını aşağıdaki 
gibi geliştirelim. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <appSettings> 

        <add key="adres" value="http://localhost:4590/MatSrv"/> 

    </appSettings> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="MatematikServisLib.Matematik"> 

                <endpoint address="http://localhost:4590/MatSrv" binding="basicHttpBinding" con

tract="MatematikServisLib.IMatematikServis"/>  

            </service> 

        </services> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Dilerseniz konfigurasyon dosyasına yazdıklarımızı inceleyelim. Servisimize ait bir endPoint 

tanımlamamız gerekmektedir. EndPoint servisin sunulduğu adres bilgisini, bağlayıcı tipini ve servis 

sözleşmesini ilgili niteliklerden almaktadır. endPoint elementleri, service elementleri içerisinde 

tanımlanır. Bir service elementi içerisine birden fazla endPoint bilgiside konulabilir. Diğer tarafan 

service elementleride services elementi tarafından sarmalanmıştır. Dolayısıyla birden fazla service 

elementininde tanımlanabileceğini söyleyebiliriz. 

Peki istemcilere sunmak istediğimiz tipi host uygulama içerisinde servise nasıl sunacağız? Bu 

amaçla, System.ServiceModel isim alanı altında yer alan ServiceHost sınıfını kullanmamız 

gerekmektedir. Bu sınıfın temel görevi, parametre olarak aldığı tipi, yine parametre olarak aldığı 

adres üzerinden istemcilere sunmaktır. Dolayısıyla konsol uygulamamız içerisindeki Main 

metodunda aşağıdaki kodları yazmamız servisi sunmak için yeterli olacaktır. Tekrardan 

hatırlatalım; Host uygulamanın konfigurasyon dosyasındaki adres değerine erişebilmesi 

için System.Configuration.dll, ServiceHost tipini kullanabilmesi için System.ServiceModel.dll, 

Matematik tipini kullanabilmesi içinde MatematikServisLib.dll assembly' larına referansta bulunması 

gerekir. 
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Gelelim host uygulama kodlarımıza; 

using System; 

using System.ServiceModel; 

using System.Configuration; 

using MatematikServisLib; 

 

namespace HostApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Servisin sunulacağı base address bilgisi konfigurasyon dosyasından alınır. 

            Uri adres=new Uri(ConfigurationManager.AppSettings["adres"]); 

            // Matematik tipi, Uri üzerinden host edilmek üzere ServiceHost nesne örneğine bildirilir. 

            ServiceHost srv = new ServiceHost(typeof(Matematik), adres); 

            // Servis açılırken çalışan event metodu 

            srv.Opening += delegate(object sender, EventArgs e) 

            { 

                Console.WriteLine("Servis açılıyor..."); 

            }; 

            // Servis açıldıktan sonraki event metodu 

            srv.Opened += delegate(object sender, EventArgs e) 

            { 

                Console.WriteLine("Servis açıldı..."); 

            }; 

            // Servis kapanırkenki event metodu 

            srv.Closing += delegate(object sender, EventArgs e) 

            { 

                Console.WriteLine("Servis kapanıyor..."); 

            }; 

            // Servis kapandığındaki event metodu 

            srv.Closed += delegate(object sender, EventArgs e) 

            { 

                Console.WriteLine("Servis kapandı..."); 

            }; 

            // Servis açılır 

            srv.Open(); 

            Console.ReadLine(); 

            // Servis kapatılır 

            srv.Close(); 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. Dolayısıyla 

servisimiz şu an için başarılı bir şekilde çalışmaktadır. 
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Gelelim istemci tarafına. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, istemcilerin WCF Servislerini 

kullanabilmeleri için proxy sınıflarına ve gerekli istemci taraflı konfigurasyon ayarlarına ihtiyaçları 

vardır. Çok doğal olarak bu sınıfların üretilebilmesi için, servise ait bir metadata bilgisinin olması ve 

dış ortama sunulması gerekmektedir. Şimdi şunu deneyelim. Servisimizi host eden uygulamayı 

çalıştıralım ve herhangibir tarayıcı penceresinden, http://localhost:4590/MatSrv adresini 
girelim. (Tarayıcı penceresinden bu adresi girerken host uygulamanın açık olması şarttır.) 

 

Dikkat ederseniz, servis için metadata yayınlama hizmetinin şu an için geçersiz olduğu ibaresi 

vardır. İlgili servisin metadata' sına ulaşamadığımızdan, istemciler için gerekli proxy sınıfını 

üretemeyiz. Çözüm, konfigurasyon dosyasına behavior tipi eklemektir. Bu tipi Metadata 

Exchange (MEX) davranışını uygulayacak şekilde aktif etmemiz gerekir. Bunun için app.config 

dosyamızı aşağıdaki hale getirmemiz yeterlidir. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <appSettings> 

        <add key="adres" value="http://localhost:4590/MatSrv"/> 

    </appSettings> 

    <system.serviceModel> 

        <services> 

            <service name="MatematikServisLib.Matematik"  

                      behaviorConfiguration="MatematikBehavior"> 

                <endpoint address="http://localhost:4590/MatSrv" binding="basicHttpBinding" 

contract="MatematikServisLib.IMatematikServis"/>  

            </service> 

        </services> 

        <behaviors> 

            <serviceBehaviors> 

                <behavior name="MatematikBehavior"> 

                    <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 

                </behavior> 

            </serviceBehaviors> 

        </behaviors> 

    </system.serviceModel> 

</configuration> 

Şimdi host uygulamamızı tekrar çalıştırır ve tarayıcı penceresinden servisimizi tekrar talep edersek 

aşağıdaki çıktıyı elde ederiz. 
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Dolayısıyla artık servisimize ait metadata dış ortama sunulabilir ve http üzerinden elde edilebilir 

haldedir. Bir başka deyişle proxy sınıfını oluşturabilir ve istemcilerin hizmetine sunabiliriz. 

Burada, ?wsdl takısının olduğuna da dikkat edelim. Bu bize Xml Web Servislerinden son derece 

tanıdık gelecektir. Bildiğiniz gibi WSDL (Web Service Description Language) bir servisin ne yaptığını 

Xml olarak söyleyebilen çıktıların üretilmesinde rol almaktadır. Bu yapı WCF içerisindede aynen 
kullanılabilmektedir. 

 

Artık istemci tarafını kodlayabiliriz. Ama öncesinde proxy sınıfımızı nasıl üretebileceğimize bakalım. 

Bunun için iki yolumuz vardır. Birincisi .Net Framework 3.0 SDK ile gelen komut satırı araçlarından 

olan svcutil.exe dir. Diğeri ise, Visual Studio 2005 içerisinde yer alan Add Service 

Reference seçeneğidir. Biz bu makalemizde svcutil aracı ile proxy sınıfımızı nasıl yazacağımızı 

inceleyeceğiz. Bunun için Visual Studio 2005 Command Prompt' ta aşağıdaki komut satırı ifadesini 

çalıştıralım. (svcUtil aracının başarılı bir şekilde proxy sınıfını ve config dosyasını üretmesi için, host 
uygulamanın çalışır olduğundan emin olun.) 
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svcutil http://localhost:4590/MatSrv?wsdl /out:Proxyim.cs /config:app.config 

 

Gördüğünüz gibi Proxyim.cs ve app.config isimli iki dosya üretildi. Artık tek yapmamız gereken 

bunları istemci uygulamada kullanmaktır. Üretilen proxyim.cs dosyası içerisinde aşağıdaki şekilde 

görülen tipler yer almaktadır. Dikkat ederseniz servis sözleşmesine göre uygun bir sınıf üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca istemci için gereken konfigurasyon ayarlarıda otomatik olarak app.config 
dosyası içerisine dahil edilmiştir. 

 

İstemci tarafında kullanacağımız tip MatematikServisClient isimli sınıftır. İstemci uygulamamızı 
aşağıdaki kodları yazarak test edebiliriz. 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.ServiceModel; 

 

namespace Istemci 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            MatematikServisClient mat = new MatematikServisClient(); 

            Console.WriteLine(mat.Toplam(4, 5).ToString()); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Elbetteki istemci uygulamanın çalışabilmesi için öncesinde host uygulamanın çalışıyor olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde EndPointNotFoundException tipinden bir istisna alırız. Bu aynı 

zamanda gerçketende istemcinin bir sunucuya bağlanmaya çalıştığınında bir ispatıdır. Eğer önce 

sunucuyu sonrada istemciyi çalıştırırsak uygulamanın başarılı bir şekilde yürüdüğünü ve Toplam 
metodunun sonucunun elde edildiğini rahatlıkla görebiliriz. 

 

Bu makalemizde WCF' a kısa bir giriş yapmaya çalıştık. Konuyu daha iyi kavrayabilmek içinde basit 

bir örnek geliştirdik. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 

görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Server Control Yazmak - 3 ( 05.02.2007 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde kendi web kontrollerimizi geliştirirken durum yönetimi(state management) 

için ViewState' lerden nasıl faydalanabileceğimizi incelemiştik. Bununla birlikte assembly, sınıf ve 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/MerhabaWCF.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=189
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metod seviyesinde, çalışma zamanı için gerekli davranışları çeşitli nitelikler (attribute) yardımıyla 

nasıl etkileyebileceğimizi görmüştük. Bugünkü makalemizde ise, kendi web kontrollerimiz için olay 
güdümlü (event based) programlamayı nasıl sağlayabileceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Var olan web kontrollerinin pek çok olayı vardır. İstersek kendi geliştirdiğimiz web sunucu 

kontrolleri içinde olay tanımlayabilir ve kullanabiliriz. Ne varki web kontrolleri seviyesinde dikkate 

alınması gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaları yazımızın ilerleyen kısımlarında keşfedeceğiz. 

Öncelikli olarak olay tabanlı programlama için gereken unsurları biraz hatırlamaya çalışalım. 

Herşeyden önce olayların(events), temsilciler(delegates) ile yakın ilişkisi vardır. Olay güdümlü 

programlama tarafında temsilcilerin görevi, meydana gelen olay sonrasında çalıştırılacak olan olay 

metodunu işaret etmektir. Var olan Windows ve Web kontrollerinin sahip oldukları olaylar, yine 

Framework içerisinde yer alan değişik temsilciler ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin bir Button bileşenine 

ait click olayı, EventHandler temsilcisi ile ilişkilendirilmiştir. Temsilciler çalışma zamanında işaret 

edecekleri metodların yapılarınıda söylemektedirler. Bir başka deyişle işaret edilecek metodun 

parametrik yapısı ve geri dönüş tipinide belirtirler. Özellikle görsel bileşenlere bakıldığında, olay 

metodlarının çoğunlukla iki parametre aldığını görürüz. Bu parametrelerden ilki, olayı meydana 

getiren nesne referansını taşıyabilecek object tipindendir. İkinci parametre ise, olay meydana 

geldiğinde, olay metodu içerisine bilgi taşımak amacıyla kullanılabilecek türden bir tip olabilir. 

Bu kriterler göz önüne alındığında, kendi web kontrollerimizi geliştirirken Framework içerisinde var 

olan temsilcilerden faydalanabiliriz. Ancak özellikle olay metodunun ikinci parametresinin, olay 

metodu içerisine bizim istediğimiz tarzda bilgiler taşımasını istiyorsak, kendi temsilcilerimizi 

yazmayı tercih edebiliriz. Biz makalemizde kendi temsilci tipimizi kullanacağız. Örneğin 

TarihKontrolum isimli bileşenimiz için TarihDogrula isimli bir olay düşünebiliriz. Bu olay meydana 

geldiği zaman çalışacak olan olay metodu ikinci parametre olarak, kontrol içerisindeki verilerin 

değerlerini alabilir ve içeride işleyebilir. Bu senaryo göz önüne alındığında, öncellikli olarak olay 

metoduna gelecek bilgileri taşıyacak bir parametre sınıfı yazmamız muhakkaktır. Bu sınıfı aşağıdaki 

gibi geliştirdiğimizi düşünelim. 

 

public class TarihKontrolumEventDatas 

{ 

    #region Fields 

 

    private string seciliGun; 

    private string seciliAy; 

    private string seciliYil; 

 

    #endregion 

 

    #region Properties 
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    public string SeciliYil 

    { 

        get { return seciliYil; } 

    } 

 

    public string SeciliAy 

    { 

        get { return seciliAy; } 

    } 

 

    public string SeciliGun 

    { 

        get { return seciliGun; } 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region Constructors 

 

    public TarihKontrolumEventDatas(string sg, string sa, string sy) 

    { 

        seciliGun = sg; 

        seciliAy = sa; 

        seciliYil = sy; 

    } 

 

    #endregion 

} 

TarihKontrolumEventDatas isimli sınıfın temel görevi, olay metodu içerisine, kontrolün içerisindeki 

gün, ay ve yıl değerlerini taşımaktır. Buna göre temsilcimizide (delegate) aşağıdaki gibi 
tanımlayabiliriz. 

 

public delegate void TarihDogrulaEventHandler(object 

sender,TarihKontrolumEventDatas eData); 

Temsilcimiz object ve TarihKontroumEventDatas tipinden parametreler alan ve geriye değer 

döndürmeyen metodları işaret edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tipik olarak varsayılan olay 

temsilcisi desenidir. Artık kontrolümüz için gerekli olan olayı (event) tanımlayabilir ve bu olayı 

tetikletecek üye metodu ekleyebiliriz. Bu amaçla TarihKontrolumWithEvent isimli yeni kontrolümüze 

aşağıdaki eklemeleri yapmamız gerekmektedir. 

[Description("Tarih bilgisi değiştirildiğinde doğrulamak için tetiklenen sunucu taraflı olaydır")] 

public event TarihDogrulaEventHandler TarihDogrula; 

 

public void OnTarihDogrula(TarihKontrolumEventDatas eData) 
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{ 

    if (TarihDogrula != null) 

        TarihDogrula(this, eData); 

} 

OnTarihDogrula isimli metodun tek görevi, kontrole yüklenmiş TarihDogrula isimli bir olay var ise 

bu olayı çağırmaktır. Bu çağrıda çok doğal olarak, olay ile ilişkilendirilmiş metodun çağırılması 

anlamına gelmektedir. Bu değişikliklerden sonra kontrolümüzü herhangibir Asp.Net sayfasına 

sürükleyip bıraktığımızda, events kısmında yeni eklediğimiz olayı görebiliriz. 

 

Her ne kadar kontrolümüze bir olay eklemiş olsakta, bu olayın gerçekleştirilmesi için sayfanın 

istemciden sunucuya tekrardan gönderilmesi gerekecektir. Bu işi kontrolümüz üzerinde 

gerçekleştirmek istediğimizi düşünecek olursak bize submit eyleminde bulunacak bir input Html 

kontrolü gerekmektedir. Bu sebepten yeni kontrolümüzün Render metodu içerisine aşağıdaki Html 
içeriğini dahil etmemiz uygun olacaktır. 

protected override void Render(HtmlTextWriter writer) 

{  

    // Diğer kod satırları 

    writer.Write("<input type='submit' value='...' name='sbmButton'/>"); 

    base.Render(writer); 

} 

Artık web sayfamızda yer alan kontrolümüz için TarihKontrol olayını aşağıdaki gibi yükleyebiliriz. 

 

protected 

void TarihKontrolumWithEvent1_TarihDogrula(object sender, BenimWebKontrollerim.Tari

hKontrolumEventDatas eData) 

{ 

    Response.Write(eData.SeciliGun + " " + eData.SeciliAy + " " + eData.SeciliYil); 

} 
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Şimdi bu olay metodu içerisine bir breakpoint koyalım ve web uygulamamızı debug mode üzerinden 

çalıştıralım. Kontrolümüz içerisinde yer alan submit düğmesine bassakta, olay metodumuz içerisine 

giremediğimizi göreceğiz. Dolayısıyla yazdığımız olay metodu hiç bir şekilde işlememiştir. Bunun iki 

önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi, kontrolümüz içerisinde postback işlemini gerçekleştiren 

düğmenin adının kontrolümüzün benzersiz adı (unique Id) ile aynı olmamasıdır. İkinci sebep ise, 

istemciden postback ile gelecek olan form verileri içerisinden ay, gün ve yil alanlarının istemci 

tarafından değiştirilen değerlerini elde etmek ve eğer bir değişiklik varsa ilgili olay metodunu 

fırlatmak için gerekli hamleyi yapmayışımızdır. Bahsetmiş olduğumuz ikinci hamle için, 

kontrolümüze IPostBackDataHandler arayüzünün uyarlanması (implementation) düşünülebilir. 

 

Kendi yazdığımız web kontrollerinde event, bu event ile ilişkili bir delegate, event metodu 

içerisine bilgi taşıyacak bir tip tanımlamak event based bir kontrol için yeterli değildir. 

Kontroldeki bir aksiyon sonucu, istemcideki sayfayı sunucuya gönderecek olan bileşenin 

adının kontrolün adı ile aynı olması (UniqueId değeri), kontrolün post edilen verilerinin 

(postBack Datas) alıp işlenmesi ve ilgili olay metodunun fırlatabilmesi 

için IPostBackDataHandler arayüzünün uygulanmış olması gerekmektedir. Eğer sadece 

postback olaylarını fırlatmayı düşünüyorsak, yani form verilerini işlemeyi düşünmeden 

olay fırlatmak ile ilgileniyorsak IPostBackEventHandlerarayüzünü uygulamamız yeterli 

olacaktır. 

İlk yapmamız gereken değişiklik, Render metodu içerisinde aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu amaçla 

kontrolümüz içerisine birde özellik(property) katabiliriz. Bu özellik yanlız okunabilir (ReadOnly) 

olarak tasarlanabilir ve görev olarak, o an üretilen bileşenin UniqueId değerini taşıyabilir. Aynen 

aşağıdaki gibi. 
  

public string SubmitName 

{ 

    get { return this.UniqueID; } 

} 

 

protected override void Render(HtmlTextWriter writer) 

{  

    // Diğer Kodlar 

    writer.Write("<input type='submit' value='...' name='" + SubmitName + "'/>"); 

    base.Render(writer); 

} 

Şimdide kontrolümüze IPostBackDataHandler arayüzünü uygulamalıyız. Bu arayüz içerisinde iki 

önemli metod vardır. LoadPostData ve RaisePostDataChangedEvent. Özellikle LoadPostData 

metodu sayesinde, istemciden sunucuya gönderilen sayfa içerisindeki form verisini çekebilir ve 

kontrolümüzün içerisindeki bazı alanların değerlerini yakalayabiliriz ki buda istediğimiz bir 

durumdur. (Hatırlayınız, postback nedeni ile kontrol üzerinde yapılan değişiklikleri 

kaybediyorduk.) LoadPostData metodunun çalışması sonrasında eğer true değeri üretilirse, 

RaisePostDataChanged metodu devreye girecektir. Aksi takdirde RaisePostDataChangedEvent 

metodu çalıştırılmayacaktır. Buda ilgili olay metodun, kontrol üzerindeki form verilerinde değişiklik 

olduğu zaman tetiklenmesine neden olacaktır ki bu bir avantaj olarak düşünülebilir. Ayrıca 

RaisePostDataChangedEvent metodu, postback sonrası kontrole yüklenmiş olan olayı çağırmamızda 

da işe yarayacaktır. Buna göre, kontrolümüzün bu arayüzü uygulamış olan son hali aşağıdaki gibi 

olacaktır. 
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public class TarihKontrolumWithEvent : Control,IPostBackDataHandler 

{ 

    [Description("Tarih bilgisi değiştirildiğinde doğrulamak için tetiklenen sunucu taraflı olaydır")] 

    public event TarihDogrulaEventHandler TarihDogrula; 

 

    public void OnTarihDogrula(TarihKontrolumEventDatas eData) 

    { 

        if (TarihDogrula != null) 

            TarihDogrula(this, eData); 

    } 

 

    // GunMetin, AyMetin, YilMetin,SeciliGun,SeciliAy,SeciliYil özellikeri kodun kolay okunması 

amacıyla buradan kaldırılmıştır. Örnek uygulamayı indirip bu kodları da tedarik edebilirsiniz. 

 

    public string SubmitName 

    { 

        get { return this.UniqueID; } 

    } 

    #endregion 

 

    protected override void Render(HtmlTextWriter writer) 

    {  

        writer.Write("<span id='lblGun'>" + GunMetin + "</span>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<select name='"+this.UniqueID+"Gun' id='Gun'>"); 

        for (int i = 1; i <= 31; i++) 

        { 

            if (SeciliGun == i.ToString()) 

                writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() 

+ "</option>"); 

            else 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 
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        } 

        writer.Write("</select>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<span id='lblAy'>" + AyMetin + "</span>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<select name='"+this.UniqueID+"Ay' id='Ay'>"); 

        for (int i = 1; i <= 12; i++) 

        { 

            if (SeciliAy == i.ToString()) 

                writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() 

+ "</option>"); 

            else 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

        } 

        writer.Write("</select>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<span id='lblYil'>" + YilMetin + "</span>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<select name='"+this.UniqueID+"Yil' id='Yil'>"); 

        for (int i = 1950; i <= 2050; i++) 

        { 

            if (SeciliYil == i.ToString()) 

                writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() 

+ "</option>"); 

            else 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

        } 

        writer.Write("</select>"); 

        writer.Write("<input type='submit' value='...' name='" + SubmitName + "'/>"); 

        base.Render(writer); 

    } 

 

    #region IPostBackDataHandler Members 

 

    public bool LoadPostData(string postDataKey, 

System.Collections.Specialized.NameValueCollection postCollection) 

    { 

        bool gunDegisti=false, ayDegisti=false, yilDegisti=false; 

 

        string seciliGun = postCollection[this.UniqueID+"Gun"]; 

        if (SeciliGun != seciliGun) 

        { 

            SeciliGun = seciliGun; 

            gunDegisti = true; 

        } 

        string seciliAy = postCollection[this.UniqueID + "Ay"]; 

        if (SeciliAy != seciliAy) 

        { 

            SeciliAy = seciliAy; 

            ayDegisti = true; 

        } 

     

        string seciliYil = postCollection[this.UniqueID + "Yil"]; 

        if (SeciliYil != seciliYil) 

        { 

            SeciliYil = seciliYil; 
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            yilDegisti = true; 

        } 

        return gunDegisti||ayDegisti||yilDegisti; 

    } 

 

    public void RaisePostDataChangedEvent() 

    { 

        TarihKontrolumEventDatas tded = new TarihKontrolumEventDatas(SeciliGun, 

SeciliAy, SeciliYil); 

        OnTarihDogrula(tded); 

    } 

 

    #endregion 

} 

Kontrolümüzü bu şekilde bir web sayfasında tekrardan test edelim. Bu kez LoadPostData, 

RaisePostDataChangedEvent, OnTarihDogrula ve web sayfamızdaki 

TarihKontrolumWithEvent1_TarihDogrula metodlarına birer breakpoint koyarak debug mode 

üzerinden kontrolümüzü izlemeye çalışalım. Kontrol üzerindeki submit düğmemize bastığımızda 

sayfa sunucuya geldikten sonra, kontrol ile ilişkili olarak ilk LoadPostData metoduna girilecektir. 

Burada NameValueCollection tipinden olan postCollection değişkeninin içeriğine baktığımızda 
aşağıdaki ekran görüntüsündekine benzer bir sonuç ile karşılaşırız. 

 

Dikkat ederseniz debug modda postCollection isimli değişkenin içeriğinden, istemci tarafında 

değiştirilen Gun, Ay ve Yil değerleri elde edilebilmektedir. Yani istemciden gelen bu kontole ait form 

verilerini çekebiliriz. 

  

 

Dikkat ederseniz Render metodu içerisinde, Select elementlerinin name attribute' larına 

değer verirken this.UniqueId özelliğinden faydalanmıştır. Bunun sonucu olarak istemci 

tarafına giden select elementlerinin adları içerisinde dahil oldukları kontrolün unique id 

değeride yer alacaktır. Eğer bunu yapmassak, aynı web sayfası içerisinde bu 

kontrollerden birden fazlasını kullandığımızda, LoadPostData metoduna gelen koleksiyon 

bilgisinden, hangi kontrol için hangi değerlerin geldiğini ayrıştıramayız. 

LoadPostData metodu içerisinde bir dizi kontrol işlemi yapılmaktadır. Sonuç itibariyle form ile gelen 

verilerin sayfanın ViewState' i içerisinde tutulan verilerden farklı olmaması halinde boşu boşuna 

olay metodunu çalıştırmayı istemediğimiz için bu kontroller yapılmaktadır. Ancak Gun, Ay yada Yil 

değerlerini taşıyan select elementlerinden birisinde olacak bir 

değişiklik, RaisePostDataChanged metodunun çağırılmasını da sağlayacaktır. Debug modda 

ilerlediğimiz takdirde,(eğer kontrol içerisindeki değerlerde değişiklik varsa), RaisePostDataChanged 

olay metoduna girilecektir. Sonrasında ise bu metod içerisinde yaptığımız çağrı sayesinde 

OnTarihDogrula metoduna geçilecektir. OnTarihDogrula metodu dikkat ederseniz, kontrol için bir 

TarihDogrula olayının yüklenip yüklenmediğini kontrol etmektedir. Eğer yüklü ise, (yani sayfa 

geliştirici tarafından kontrole ait bu olay metodu 

yazılmışsa) TarihKontrolumWithEvent1_TarihDogrula isimli olay metodundaki kodlar 

çalıştırılacaktır. Bu kodlarda basit olarak yapılan, olay verilerini alıp ekrana bastırmaktır. Bunu test 

kodu olarak yazmış bulunuyoruz. Özetle kontrolümüz aşağıdaki gibi çalışabilecektir. 
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Gördüğünüz gibi artık kontrolümüzde değişiklikeri algılayabiliyor, bunları herhangibir olay içerisinde 

kullanabiliyoruz. UniqueId özelliğinden yararlanmamızın doğal sonucu olarak, sayfa üzerinde birden 
fazla kontrol kullandığımız takdirde de sistemin sorunsuz bir şekilde çalışabileceğini görebiliriz. 

 

Bazı durumlarda PostBack verilerini ele almak istemiyor olabiliriz. Yani amaç sadece istemciden 

sunucuya doğru olay tetikletmek olabilir. Bu gibi durumlarda ilgili olayları tetikleyebilmek 

içinIPostBackEventHandler arayüzünden  faydalanabiliriz. Bu arayüz, uygulandığı kontrol 

içerisinde RaisePostBackEvent metodunun yazılmasını zorlayacaktır. Bu makalemizde 

işlediklerimizden yanımıza kar kalan unsurlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
  

Yanımıza Kar Kalanlar 

Web kontrollerimize kendi olaylarımızı (event) öğretmek için kendi temsilcilerimizden faydalanabilir 

yada .Net Framework içerisinde var olan olay temsilcilerinden yararlanabiliriz. 

Bir web kontrolünde, istemciden sunucuya postback işlemini gerçekleştirilmesi için Submit işlemini 

üstlenen elementin adının, kontrolün UniqueId değeri ile aynı olması gerekir. 

Form üzerinden gelen verilerin (form-datas) ele alınabilmesi için, submit elementinin adının, 

kontrolün adı ile aynı olması yeterli değildir. Bu verileri okuyabilmek ve sonrasında ilgili olayları 

tetikleyebilmek için IPostBackDataHandler arayüzünün , web kontrolüne uygulanması 

gerekmektedir. 

Sadece olay tetikletmek amacıyla, IPostBackEventHandler arayüzünün ilgili kontrole 

uygulanmasıda düşünülebilir. Elbetteki hem IPostBackDataHandler hemde IPostBackEventHandler 

arayüzlerinin bir arada uygulanması daha güçlü bir web kontrolü oluşturulmasına neden olacaktır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayınız. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/CustomWebControls.rar
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Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Server Control Yazmak - 2 ( 23.01.2007 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde web sunucu kontrollerini nasıl geliştireceğimizi incelemeye başlamıştık. Bu 

günkü makalemizde, ViewState' lerin web sunucu kontrollerinde nasıl ele alınabileceğinden ve 

kontrollerin tasarım zamanındaki (design time) yeteneklerinin nitelikler (attributes) yardımıyla nasıl 
arttırılabileceğinden bahsetmeye çalışacağız. 

Herhangibir web sunucu kontrolünün (web server control) bazı özellikleri (properties) sayfa 

üretilirken belirlenmek (set) istenebilir. Bu işlem için sayfanın Page_Load olay (event) metodu 

ideal bir noktadır. Hatta burada sayfanın Postback edilip edilmediği kontrol edilerek, özelliklerin 

sadece sayfanın ilk yüklenişinde belirlenmesi sağlanabilir. Ancak burada ViewState kullanılmadığı 

takdirde karşılaşılabilecek önemli bir problem vardır. Bu problemi analiz edebilmek için, bir önceki 

makalemizde geliştirdiğimiz TarihKontrolum isimli bileşenimize üç yeni özellik daha ekleyerek 

analizimize başlayalım. Bu özellikler ile liste kutularındaki gün, ay, yıl bilgilerinin değerlerini 
değiştirmeyi ve elde etmeyi hedeflemekteyiz. 

private string _seciliGun; 

private string _seciliAy; 

private string _seciliYil; 

 

public string SeciliGun 

{ 

    get{return _seciliGun;} 

    set { _seciliGun = value; } 

} 

 

public string SeciliAy 

{ 

    get{return _seciliAy;} 

    set { _seciliAy= value; } 

} 

 

public string SeciliYil 

{ 

    get{ return _seciliYil; } 

    set { _seciliYil= value; } 

} 

Çok doğal olarak web sunucu kontrolümüze ilişkin Render metodu içerisinde de bazı değişiklikler 

yapmalıyız. Nitekim sayfa yüklenirken belirlenen gün, ay ve yıl değerlerinin, render edilen HTML 

içeriğine selected niteliği olarak aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle Render metodu içerisinde, 

özelliğin o anki değeri ile for döngüsü içerisindeki değerler karşılaştırılmış ve eşleşme olması 
halinde, ekrana basılacak olan option elementinin yapısı değiştirilmiştir. 

protected override void Render(HtmlTextWriter writer) 

{ 

mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=188
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    writer.Write("<span id='lblGun'>" + GunMetin + "</span>"); 

    writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

    writer.Write("<select name='Gun' id='Gun'>"); 

    for (int i = 1; i <= 31; i++) 

    { 

        if (SeciliGun == i.ToString()) 

            writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + 

i.ToString() + "</option>"); 

        else 

            writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

    } 

    writer.Write("</select>"); 

    writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

    writer.Write("<span id='lblAy'>" + AyMetin + "</span>"); 

    writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

    writer.Write("<select name='Ay' id='Ay'>"); 

    for (int i = 1; i <= 12; i++) 

    { 

        if (SeciliAy == i.ToString()) 

            writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + 

i.ToString() + "</option>"); 

        else 

            writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

    } 

    writer.Write("</select>"); 

    writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

    writer.Write("<span id='lblYil'>" + YilMetin + "</span>"); 

    writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

    writer.Write("<select name='Yil' id='Yil'>"); 

    for (int i = 1950; i <= 2050; i++) 

    { 

        if (SeciliYil == i.ToString()) 

            writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + 

i.ToString() + "</option>"); 

          else 

            writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

    } 

    writer.Write("</select>"); 

    base.Render(writer); 

} 

Dikkat ederseniz, özelliklerimizin değerlerini, for döngüleri içerisinde yakalıyoruz ve buna göre 

option elementine selected niteliğini (attribute) ekliyoruz. Peki, kontrolümüzü bu son haliyele 

sayfamızda kullandığımızda ve sayfanın Load olay metodunda aşağıdaki kodları yazdığımızda neler 

olacaktır? 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (!Page.IsPostBack) 

    { 

        TarihKontrolumOld1.SeciliGun = "3"; 

        TarihKontrolumOld1.SeciliAy = "4"; 

        TarihKontrolumOld1.SeciliYil = "2008"; 

    } 

} 
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Load olay metodu içerisind, eğer sayfa ilk kez yükleniyorsa (ki bu kontrolü IsPostBack özelliğinin 

değerine bakarak yapıyoruz), web sunucu kontrolümüzün ilgili özelliklerine bazı başlangıç değerleri 
set edilmektedir. 

 

Ancak sayfayı tekrardan sunucuya gönderdiğimizde, IsPostBack kontrolü nedeni ile if bloğu 

içerisindeki kodlar bir kez daha çalıştırılmayacaktır. Bu nedenlede sayfanın bir sonraki talep 

(request) için çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Dikkat ederseniz, SeciliGun, SeciliAy ve SeciliYil 

özellikleri başlangıç değerlerine göre yeniden belirlenmiştir. (Bu durum, kontrolün her sayfa 

istediğinde yeniden örneklenişinin ve ilk değerlerin atanışının doğal bir sonucu olarak 
düşünülebilir.) 

 

Aslında sorun, istemci (client) ile sunucu(server) arasında web sunucu kontrolü içerisindeki 

verilerin (data) taşınmıyor oluşudur. Bu amaçla bildiğiniz gibi Asp.Net uygulamalarındaViewState' 

lerden faydalanabiliriz. ViewState' ler sunucu tarafından yeniden üretilen, sayfalar içerisindeki 

verileri saklamak amacıyla istemci tarafındaki çıktıya ilave edilen gizli alanlardır (hidden field). Bu 

alanın içeriği string bazlıdır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, ViewState' in içerisinde çok 

yüksek boyutlu veri taşımasının, üretilecek olan HTML içeriğini fazlasıyla şişirecek olmasıdır. Bu 

nedenle ViewState içerisine veri atarken çoğunlukla string tipine dönüştürülebilen ve çok yüksek 

boyut içermeyen bilgileri ele almakta fayda vardır. TarihKontrolum isimli bileşenimiz içerisinde 

GunMetin, AyMetin, YilMetin, SeciliGun, SeciliAy, SeciliYil özelliklerinin içeriklerini ViewState 

içerisinde saklayabiliriz. Böylece yukarıdaki modele göre sayfanın ilk üretilişinde hazırlanan veri 

içeriği istemci tarafındaki çıktı içerisinde yer alan gizli alana ilave edilecektir. Bu ihtiyacı 

cevaplandırabilmek amacıyla, TarihKontrolum bileşeninde aşağıdaki değişiklikleri yapmamız yeterli 
olacaktır. 
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public class TarihKontrolum:Control 

{ 

    public string GunMetin 

    { 

        get { 

            if (ViewState["gunMetin"] != null) 

                return ViewState["gunMetin"].ToString(); 

            else 

                return "Gün";  

        } 

        set { ViewState["gunMetin"] = value; } 

    } 

 

    public string AyMetin 

    { 

        get 

        { 

            if (ViewState["ayMetin"] != null) 

                return ViewState["ayMetin"].ToString(); 

            else 

                return "Ay"; 

        } 

        set { ViewState["ayMetin"] = value; } 

    } 

 

    public string YilMetin 

    { 

        get 

        { 

            if (ViewState["yilMetin"] != null) 

                return ViewState["yilMetin"].ToString(); 

            else 

                return "Yıl"; 

        } 

        set { ViewState["yilMetin"] = value; } 

    } 

 

    public string SeciliGun 

    { 

        get 

        { 
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            if (ViewState["seciliGun"] != null) 

                return ViewState["seciliGun"].ToString(); 

            else 

                return ""; 

        } 

        set { ViewState["seciliGun"] = value; } 

    } 

 

    public string SeciliAy 

    { 

        get 

        { 

            if (ViewState["seciliAy"] != null) 

                return ViewState["seciliAy"].ToString(); 

            else 

                return ""; 

        } 

        set { ViewState["seciliAy"] = value; } 

    } 

 

    public string SeciliYil 

    { 

        get 

        { 

            if (ViewState["seciliYil"] != null) 

                return ViewState["seciliYil"].ToString(); 

            else 

                return ""; 

        } 

        set { ViewState["seciliYil"] = value; } 

    } 

 

    protected override void Render(HtmlTextWriter writer) 

    {  

        writer.Write("<span id='lblGun'>" + GunMetin + "</span>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<select name='Gun' id='Gun'>"); 

        for (int i = 1; i <= 31; i++) 

        { 

            if (SeciliGun==i.ToString()) 

                writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() 

+ "</option>"); 

            else 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

        } 

        writer.Write("</select>");  

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<span id='lblAy'>" + AyMetin + "</span>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<select name='Ay' id='Ay'>"); 

        for (int i = 1; i <= 12; i++) 

        { 

            if (SeciliAy == i.ToString())  

                writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() 

+ "</option>"); 

            else 
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                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

        } 

        writer.Write("</select>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<span id='lblYil'>" + YilMetin + "</span>"); 

        writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

        writer.Write("<select name='Yil' id='Yil'>"); 

        for (int i = 1950; i <= 2050; i++) 

        { 

            if (SeciliYil==i.ToString()) 

                writer.Write("<option selected='selected' value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() 

+ "</option>"); 

            else 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

        } 

        writer.Write("</select>"); 

        base.Render(writer); 

    } 

} 

Özelliklerimiz hepsi aynı prensiple çalışmaktadır. Get bloklarında, eğer ViewState içerisinde tutulan 

bir veri var ise bu veri string tipine dönüştürülerek elde edilir. Set bloğunda ise özelliğe atanan 

değerler, ViewState içerisine bazı anahtar ifadeler (key) ile eklenmektedir. Örneğin SeciliGun 

özelliğinin işaret edeceği değer için ViewState içerisinde seciliGun isimli bir anahtara (key), değer 

ataması yapılmıştır. Set blokları, dikkat ederseniz sayfanın Load olay metodu içerisindeki kodlarda 

devreye girmektedir. Bu nedenle sayfa ilk üretilişi sırasında bu özelliklere başlangıç değerleri 

atanmaktadır. Bu atama sonrasındaki değerler, istemciye gönderilecek olan içerikte yer alan 

ViewState alanı içerisine dahil edilecektir. Dolayısıyla istemci sayfayı tekrardan sunucuya 

gönderdiğinde, açılan (yada deserialization işlemine tabi tutulan) ViewState içerisinden, özelliklerin 

değerleri alınacaktır. Bu değerleride Render metodu içerisinde özelliklerin Get bloklarından 

aldığımızdan, kontrolün ilgili özellikleri başlangıç değerlerine döndürülmeyecektir. Aşağıdaki video 
görüntüsünde kontrolümüzün yeni ve eski halleri incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Üst taraftaki kontrolümüzü ViewState kullanmayan TarihKontrolumOld isimli sınıfa ait bir örnektir. 

Alttaki kontrolümüz ise TarihKontrolum sınıfına ait ViewState kullanan nesne örneğimizdir. Halen 

daha bazı problemlerimiz vardır. Örneğin kullanıcı tarayıcı penceresi içerisindeyken, gün, ay veya 

yıl bilgilerinden birisini değiştirip sayfayı tekrardan sunucuya gönderirse, değiştirdiği içeriği son hali 

ile elde edemeyecektir. Bu sayfanın içerisindeki kontrollerin verisinin istemciden yapılan 

değişiklikler sonucu, sunucuya gönderilmeyişinden kaynaklanmaktadır. Sorunu çözmek için 

postback işlemi sonucu istemciden gelen veriyi işlememiz gerekmektedir. Bu sorunu nasıl 

çözeceğimizi yazı dizimizin ilerleyen makalelerinde incelemeye çalıçacağız. 
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Makalemizin bundan sonraki bölümünde, sunucu kontrollerimizin tasarım zamanındaki (design 

time) niteliklerini (attribute) nasıl değiştirebileceğimizi görmeye çalışacağız. Nitelikleri (attribute) 

sınıf(class), özellik(property) veya assemblye bazında uygulayabiliriz. Bu nitelikler, geliştirdiğimiz 

web sunucu kontrollerini kullanan sayfa geliştiriciler için önemlidir. Nitekim, web sunucu 

kontrolünün Visual Studio.Net ortamı içerisindeki davranışlarını belirlemektedir. 

 

Attribute' lar uygulandıkları tip veya üyelerin çalışma zamanındaki davranışlarını 

belirlememize yarayan tiplerdir. Assembly' ların Metadata' sına eklendikleri için çalışma 

zamanıda reflection yardımıyla ele alınırlar ve çalışma ortamının gerekli davranış 

değişikliklerini yapabilmelerini sağlarlar. Çok bilinen attribute' lara örnek 

olarak Serialization, WebMethod, WebService vb' lerini verebiliriz. 

Geliştireceğimiz web sunucu kontrollerinde kullanabileceğimiz sınıf(class), özellik(property) ve 

assembly seviyesindeki bazı nitelikler(attributes) ve işlevleri aşağıdaki tabloda özetlenmeye 

çalışılmıştır. 
  

Assembly Bazındaki 

Nitelikler 

(Attributes) 

Açıklaması 

TagPrefix Kontrol sayfaya sürüklenip bırakıldığında, arka taraftaki elemente ait ön 

ekin (prefix) ne olacacağını belirleyebilmemizi sağlar. 

Sınıf Bazındaki 

Nitelikler 

(Attributes) 

Açıklaması 

ToolBoxData Bu nitelik ile kontrolün, sayfanın arka tarafında nasıl yazılacağını 

belirtebiliriz. 

DefaultProperty Kontrol sayfaya ilk sürüklendiğinde ele alınacak olan varsayılan 

özelliğin (default property) ne olacağını belirtir. Örneğin bir Button 

bileşeni için Text özelliği varsayılandır. 

DefaultEvent Kontrol sayfaya ilk sürüklendiğinde ele alınacak olan varsayılan 

olayın (default event) ne olacağını belirtir. Örneğin bir Button bileşeni için 

Click olayı varsayılandır. 

Özellik Bazındaki 

Nitelikler 

(Attributes) 

Açıklaması 

Browsable Bu nitelik ile, özelliğin Vs.Net içerisindeki Properties penceresinde gösterilip 

gösterilmeyeceği belirlenir. Varsayılan olarak özelliğin değeri true' dur. 

Üstelik kontroller içerisinde kullanılan her özellik bu niteliğe varsayılan 

olarak sahiptir. 

Description Özellik ile ilgili bir açıklama girilmesini sağlar. Bu, özellikle sayfa 

geliştiriciler (page developers) için önemlidir. Çünkü özelliğin ne amaçla 

kullanılacağı hakkında bilgilerin verilmesini sağlamaktadır. 

Bindable Eğer özellik, veriye bağlanacaksa (data binding) bu niteliğin kullanılması 

gerekir. 

Themeable Özelliğe theme ve dolayısıyla skin uygulanabilmesini sağlamak istiyorsak 

bu özelliği kullanırız. 

Category Özelliğin hangi kategori (Category) başlığı altında sunacağımızı belirtir. 
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DefaultValue Özelliğin varsayılan olarak hangi değeri (default value) taşıyacağını 

belirtmektedir. 

Localizable Eğer bu nitelik false olarak belirtilirse, özelliğin içeriği söz konusu aspx için 

üretilen resource sayfalarında gösterilmez. True olması halinde ise 

gösterilir. Buda ilgili özelliğin yerelleştirmede kullanılabilmesini sağlar. 

DesignOnly Özelliğin sadece tasarım zamanında ele alınıp alınmayacağını belirtir. 

Dilerseniz bu nitelikleri ve etkilerini incelemeye çalışalım. İlk olarak assembly 

seviyesindeki TagPrefix niteliğini ele alacağız. Bu niteliği, kontrollerimizi barındıran kütüphane 

içerisindeki AssemblyInfo.cs dosyası içerisinde kullanmamız gerekmektedir. TagPrefix 

niteliği System.Web.UI içerisinde yer aldığından, gerekli isim alanınında (namespace) bu sınıf 

içerisine dahil etmekte fayda vardır. Temel olarak TagPrefix niteliği, kontrolün web sayfası üzerine 

sürüklenmesi sonrasında arka planda oluşturulacak olan elementin ön ekini belirlemek amacıyla 
kullanılır. Varsayılan olarak cc1 olan kontrol elementi ön ekini değiştirmemizi sağlayacaktır. 

 

Dikkat ederseniz TagPrefix niteliğine ait yapıcı metod (constructor) iki parametre almaktadır. Bu 

parametrelerden ilki, kontrolün bulunduğu isim alanının adıdır. İkinci parametre ise ön ekin adıdır. 

Bu değişiklilerden sonra kontrolümüzü herhangibir sayfa üzerine sürükleyip bıraktığımızda 
aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Gördüğünüz gibi kontrolümüzün ön eki, assembly dosyasında belirttiğimiz şekilde değiştirilmiştir. 

Gelelim diğer niteliklere. Sınıf bazında (Class Level) uygulayabileceğimiz nitelikler için aşağıda bir 

örnek yer almaktadır. 
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[DefaultProperty("SeciliGun")] 

[ToolboxData("<{0}:TarihKontrolum runat='Server'><{0}:TarihKontrolum>")] 

public class TarihKontrolum:Control 

{ 

Burada örnek olarak ToolboxData ve DefaultProperty nitelikleri kullanılmıştır. ToolboxData, 

yazım biçimindende görüldüğü gibi, kontrolün aspx tarafında nasıl yazılacağını belirtmektedir. 

Tahmin edeceğiniz gibi {0} yazan yere, AssemblyInfo.cs dosyasında tanımlanan TagPrefix 

niteliğindeki değer gelecektir. İstenirse runat='Server' yazıldığı yerde başka attribute' lar 

konularak, örneğin kontrolün özelliklerinin ilk değerlerinin gösterilmesi sağlanabilir. Aşağıdaki kod 

parçasında bu durum gösterilmiştir. 
  

[ToolboxData("<{0}:TarihKontrolum SeciliGun='10' SeciliAy='2' SeciliYil='2007' runat='Server

'><{0}:TarihKontrolum>")] 

Burada tanımlanan SeciliGun, SeciliAy ve SeciliYil niteliklerinin aslında, TarihKontrolum sınıfı 

içerisindeki özelliklere (properties) işaret ettiğine dikkat edelim. Yaptığımız değer atamaları sonucu 

kontrolün bu özelliklerinin ilk değerleride otomatik olarak set edilmiş olacaktır. 

 

Kontrolün arka plandaki çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 
  

<Kontrolum:TarihKontrolum ID="TarihKontrolum1" 

runat="server" SeciliAy="2" SeciliGun="10" SeciliYil="2007"> 

</Kontrolum:TarihKontrolum> 

Sınıf bazında kullandığımız niteliklerden DefaultProperty, kontrol sayfaya sürüklenip bırakıldığında, 

Vs.Net 2005 IDE' si içerisindeki özellikler penceresinde, hangi özelliğin varsayılan olarak seçili 

olacağını belirtmektedir. Örneğimizdeki TarihKontrolum bileşeni için varsayılan özellik SeciliGun' 

dür. 
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Gelelim özellik bazında kullandığımız niteliklere. Kontrolümüzdeki özelliklerin hepsine yukarıda 

bahsettiğimiz nitelikleri uygulayabiliriz. Örneğin SeciliGun için aşağıdaki örnek kod parçasında 

tasarım penceresine etki edecek nitelikler eklenmiştir. 
  

[Browsable(true)] 

[Description("Hangi Gün?")] 

[Bindable(true)] 

[Themeable(true)] 

[Category("Tarih Degerleri")] 

[DefaultValue("1")] 

[Localizable(true)] 

public string SeciliGun 

{ 

    get 

    { 

        if (ViewState["seciliGun"] != null) 

            return ViewState["seciliGun"].ToString(); 

        else 

            return ""; 

    } 

    set { ViewState["seciliGun"] = value; } 

} 

Temel olarak Browsable niteliğini yazmak şart değildir. Nitekim özelliklerin hepsi, tasarım 

zamanında özellik penceresinde görünürler. Ancak bazı özelliklerin burada değiştirilmesini 

istemediğimiz vakkalar olursa, false olarak işaretlenebilir. DefaultValue özelliğine her ne kadar 

başlangıç için 1 değerini atamış olsakta, ToolboxData niteliği içerisinde bu özellik için yeni bir 

değer verilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, DefaultValue özelliğindeki değer yerine ToolboxData 

içerisindeki özellik değeri, özellikler penceresinde görünecektir.Themeable niteliği, Asp.Net 2.0 ile 

birlikte gelmiş olan tema kavramına istinaden kullanılabilir. Eğer false değeri atanırsa özelliğimize 

tema veya skin uygulanamayacaktır. Localizableözelliğine true değerinin atanması ile, SeciliGun 

değerinin resource dosyalarında görünmesi sağlanır. Örneğin tüm özelliklerimizde bu niteliği true 

olarak kullandığımızda aşağıdaki gibi bir resource dosyası üretilebilir. 
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Categroy niteliğini kullandığımız takdirde, özelliklerin properties bölümünde mantıksal isim 

başlıkları altında yer alması sağlanabilir. Örneğin SeciliGun,SeciliAy, SeciliYil özelliklerini Tarih 

Degerleri isimli bir grup altında toplayabiliriz. Benzer bir şekilde, AyMetin, GunMetin ve YilMetin 
özelliklerini Metinler adında bir grup başlığında toplayabiliriz. Sonuç aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Gördüğünüz gibi, geliştireceğimiz kontrollerin tasarım zamanındaki davranışlarını niteliklerimiz 

yardımıyla belirleyebilmekteyiz. Bu makalemizde web kontrolü geliştirmekle ilgili olarak, state 

yönetimini ViewState' ler yardımıyla nasıl yapabileceğimizi, tasarım zamanındaki davranışları nasıl 

belirleyebileceğimizi incelemeye çalıştık. Şu ana kadar yaptıklarımız ile ilgili olarak aklımızda 

kalanları ise aşağıdaki maddeler ile özetleyebiliriz. 
  

Şu Ana Kadar Hatırda Kalanlar 
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Bir web sunucu kontrolünün sayfanın yüklenişi sırasında set edilen değerlerini korumak için 

özelliklerin içerisindeki verileri ViewState' ler içerisinde saklamak gerekir. 

ViewState kullanmak, kontrolün istemci tarafında değişikliğe uğrayacak değerlerini ele almak için 

yeterli değildir. Bu durumda işin içerisinde postback sonucu sunucuya gönderilecek dataların ele 

alınması gibi şartlar girmektedir. 

Web sunucu kontrollerine tasarım zamanı desteği sağlanabilir. Böylece Vs.Net IDE' si içerisindeki 

davranış modelleri ele alınabilir. 

Tasarım zamanı davranışlarını belirleyen nitelikleri Assembly, Class ve Property olmak üzere toplam 

üç seviyede belirleyebiliriz. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Sonraki makalemizde Render metodu ile ilişkili başka 

düzenlemer yapacak ve PostBack olaylarını nasıl ele alabileceğimizi araştırmaya çalışacağız. Bir 
sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Server Control Yazmak - 1 ( 17.01.2007 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Günümüz program geliştirme ortamların çoğu, geliştiricilerin(developers) daha kullanıcı dostu (user 

friendly) arabirimler tasarlayabilmeleri için sayısız kontrol içermektedir. Özellikle Asp.Net 

ortamından Asp.Net 2.0 ortamına geçildiğinde, web tabanlı uygulamaları geliştirirken 

kullanabileceğimiz kontrollerin sayısı oldukça artmıştır.(70den fazla kontrol) Buna rağmen var olan 

web sunucu kontrollerinin ihtiyacımızı karşılamadığı durumlar olabilir. Hatta ihtiyacımızı 

karşılayabilecek bir kontrol olmayabilir de. Bu gibi durumlarda geliştiriciler ya üçüncü parti 

bileşenleri satın alma ve kullanma yolunu tercih ederler yada ilgili sunucu kontrollerini (web server 

control) kendileri geliştirirler. Bu ilk makalemizde basit anlamda web sunucu kontrollerini nasıl 
geliştirebileceğimizi incelemeye başlayacağız. 

Bir web sunucu kontrolünü sıfırdan yazmadan önce, var olan web kontrollerinin ne şekilde 

çalıştıklarını analiz etmekte fayda vardır. Web ortamı sunucu taraflı ve istemci taraflı çalışabilen 

kodların içerisinde yer aldığı bir teknolojidir. Asp.Net perspektifinden baktığımızda ise çoğunlukla 

sunucu taraflı kodlamadan ve kontrollerden bahsederiz. Hangi web teknolojisi olursa olsun 

istemcilerin tarayıcı pencerelerinde elde ettikleri çıktı her zaman için yorumlanabilir bir HTML çıktısı 

olacaktır. Örneğin aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan web sunucu kontrollerini göz önüne 
alalım. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Sayfamızda Label, TextBox, DropDownList, Button, CheckBox, RadioButton gibi basit Asp.Net 

sunucu kontrolleri yer almaktadır. Bu sayfa herhangibir tarayıcı penceresi üzerinden talep 

edildiğinde ise aşağıdaki gibi bir HTML çıktısı elde edilir. 

 

Gördüğünüz gibi web sunucu kontrollerinin her birisi çalışma zamanında aslında HTML içeriğine 

çevrilirler. Bunu Render olarak da adlandırabiliriz. Dolayısıyla kendi Asp.Net Web sunucu 

kontrollerimizi yazarken düşünmemiz gereken ilk konu, tasarladığımız kontrolün istemci tarafına 

nasıl aktarılacağıdır. Bir başka deyişle istemci tarayıcı penceresinde gönderilecek HTML içeriğinin 
nasıl olacağıdır. Buda yazdığımız kontrolün Html çıktısının tarafımızca oluşturulmasına bağlıdır. 

Asp.Net platformunda her sunucu kontrolü öyle yada böyle bir şekilde System.Web.UI isim alanı 

altında yer alan Control sınıfından türemektedir. Control sınıfı üzerinde geliştireceğimiz bir sınıf 

web sunucu kontrolü olarak ele alınabilir. Aslında var olan tüm web sunucu kontrolleri Control 

sınıfından türeyen WebControl sınıfından türer. WebControl sınıfından türetme yaparak kontrol 

geliştirme işlemlerini ilerleyen makalelerimizde ele almaya çalışacağız. System.Web.UI isim alanı 

altında yer alan Control sınıfının şu anda bizim için en önemli metodu Render metodudur. Render 

metodu parametre olarak HtmlTextWriter tipinden bir değişken almaktadır. Bu değişken 

yardımıyla kontrolün basılacağı sayfa üzerine HTML takılarını (Html tags) yazdırabiliriz. Aslında 
HtmlTextWriter sınıfı TextWriter isimli özet sınıftan (abstract class) türetilmiş bir sınıftır. 

Özellikle windows tabanlı uygulama geliştirenler DateTimePicker kontrolünü bilirler. Ancak bu 

kontrolün benzeri bile, Asp.Net üzerinde yer almamaktadır. Çok basit olarak böyle bir web 
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kontrolünü geliştirmek istediğimizi düşünelim. Kendi web kontrollerimizi geliştirirken eğer HTML 

çıktısının nasıl olacağını tam olarak kestiremiyorsak, kontrolümüzün içerisinde yer almasını 

istediğimiz elemanları diğer web sunucu kontrollerinden oluşturarak üretilen HTML çıktısını göz 

önüne alabiliriz. Bu biraz hileli bir yol olsada başlangıçta olayları daha kolay algılayabilmemizi 

sağlayacaktır. Tarih formatındaki bir kontrol temel olarak gün, ay ve yıl gibi bilgileri taşıyabilir. 

Bunları birer DropDownList olarakda düşünebiliriz. Bu listelerin başında ise birer Label ile global 

halede getirilebilecek gün, ay, yıl kelimeleride yer alabiliriz. (Global hale getirmekten kastımız ise 

içeriğin farklı dillere desteğinin olmasıdır. Yani localization) Tam olarak tasvir etmek istediğimiz 

bileşen aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Burada kullanılan Label bileşenleri Html çıktısına birer span takısı (span tag) içerisinde 

alınmaktadır. DropDownList kontrolleri ise birer select elementi olarak geçecektir. DropDownList 

içerisindeki öğelerimiz ise, select elementinin içerisinde birer alt element olarak option takıları 

arasında gösterilecektir. Öyleyse istemci tarafına çıkartmamız gereken HTML içeriği aşağı yukarı 
bellidir. Peki bu içeriği kendi kontrolümüz içerisinde nasıl çizdireceğiz? 

Her şeyden önce temel olarak Control sınıfından türeyen bir tipe ihtiyacımız olduğunu belirtmiştik. 

Eğer bu tipi bir sınıf kütüphanesi içerisinde (class library) ele alırsak, Visual Studio içerisindeki 

ToolBox' a ekleyebilir ve başka web projeleri içerisindede kullanılmasını sağlayabiliriz. O halde bir 

Class Library (sınıf kütüphanesi) projesi açarak işe başlayalım. Normal şartlarda kendi web sunucu 

kontrollerimizi barındıracak kütüphane tipi olarak Web Control Library tercih edebiliriz. Bu proje 

tipi içerisinde bir web kontrolü örneği, gerekli nitelikleri (attributes) 

ve referansları (örneğin System.Web.dll gibi) ile birlikte hazır bir şablon olarak gelmektedir. 

Ancak web kontrol geliştirme sanatını temelinden öğrenmeye çalıştığımızdan, standard bir Class 

Library üzerinden devam etmek çok daha öğretici olacaktır. Bu nedenle makalemizde Web Control 

Library seçeneğini şu an için kullanmayacağız. 
  

 

Yazdığımız web sunucu kontrollerini bir sınıf kütüphanesi içerisinde tutarsak, Visual 

Studio IDE' si içerisinde yer alan ToolBox bölümüne ekleyebilir ve başka web projeleri 

içerisinden de kullanabiliriz. Hatta aynı solution içerisindeki web projelerinde ilgili 

kontroller otomatik olarak ToolBox içerisinde görünecektir. 

Sınıf kütüphanemiz içerisinde TarihKontrolum isimli bir sınıf(class) geliştireceğiz. Yanlız bu sınıfın 

System.Web.UI isim alanı içerisindeki Control sınıfından türetilebilmesi için, sınıf 
kütüphanemizin System.Web.dll assembly' ına açık bir referansta bulunması gerekmektedir. 

 

Referansımızı ekledikten sonra sınıfımızı Control sınıfından türetebiliriz. Eklenen referans, sınıfımız 

içerisinde web ortamına (örneğin ViewState' ler, post-back olayları) müdahele etmemizide 

sağlayacaktır. 
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using System; 

using System.Web.UI; 

 

namespace BenimWebKontrollerim 

{ 

    public class TarihKontrolum:Control 

    { 

    } 

} 

Tasarlamaya çalıştığımız web kontrolünün bazı parçaları otomatik olarak hem tasarım zamanında 

(design time) hemde çalışma zamanında (run time) değiştirilebilmelidir. Eğer sınıfımız bu tip 

değişebilir değerleri barındıracaksa ve bunların desteğini hem tasarım zamanında hem geliştirme 

zamanında sağlayacaksa, nasıl bir üyeye ihtiyacımız olabilir? Cevap oldukça basittir. 
Özellik (Property). O halde sınıfımızı aşağıdaki gibi geliştirelim. 

 
  

using System; 

using System.Web.UI; 

 

namespace BenimWebKontrollerim 

{  

    public class TarihKontrolum:Control 

    { 

        private string _gunMetin; 

        private string _yilMetin; 

        private string _ayMetin; 

 

        public string GunMetin 

        { 

            get { return _gunMetin; } 
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            set { _gunMetin = value; } 

        } 

        public string AyMetin 

        { 

            get { return _ayMetin; } 

            set { _ayMetin = value; } 

        } 

        public string YilMetin 

        { 

            get { return _yilMetin; } 

            set { _yilMetin = value; } 

        } 

 

        protected override void Render(HtmlTextWriter writer) 

        { 

            // Gün yazısını tutacak Label için Html tarafına bir span elementi atılır. 

            writer.Write("<span id='lblGun'>" + GunMetin + "</span>"); 

            // iki boşluk bırakılır. 

            writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

            // Gün değerlerini tutacak (1...31 e kadar) select elementi oluşturulur. 

            writer.Write("<select name='Gun' id='Gun'>"); 

            // Select elementi içerisinde, her gün için bir option elementi oluşturulur value ve text 

değerleri i olarak set edilir. 

            for (int i = 1; i <= 31; i++) 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + 

"</option>"); 

            // Açılan Select takısı kapatılır. 

            writer.Write("</select>");  

            // İki boşluk bırakılır 

            writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

            // Ay metnini taşıyan Label kontrolü için span takısı atılır. 

            writer.Write("<span id='lblAy'>" + AyMetin + "</span>"); 

            // İki boşluk bırakılır 

            writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

            // Aylar için gerekli select elementi oluşturulur. 

            writer.Write("<select name='Ay' id='Ay'>"); 

            // Her bir Ay için select elementi içerisine birer option elementi açılır. 

            for (int i = 1; i <= 12; i++) 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

            // select elementi kapatılır. 

            writer.Write("</select>"); 

            // İki boşluk bırakılır. 

            writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

            // Yil metni için span elementi oluşturulur. 

            writer.Write("<span id='lblYil'>" + YilMetin + "</span>"); 

            // İki boşluk bırakılır 

            writer.Write("&nbsp;&nbsp;"); 

            // Yillar için select elementi oluşturulur 

            writer.Write("<select name='Yil' id='Yil'>"); 

            // 1900 ile 2050 arası tarih aralığındaki her bir yıl için select elementi içerisine birer option 

elementi açılır. 

            for (int i = 1950; i <= 2050; i++) 

                writer.Write("<option value='" + i.ToString() + "'>" + i.ToString() + "</option>"); 

            // select elementi kapatılır. 

            writer.Write("</select>"); 

            base.Render(writer); 
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        } 

    } 

} 

Sınıfımızın belkide en can alıcı noktası Render metodunun içeriğidir. Burada dikkat ederseniz, 

kontrolümüzün HTML çıktısını HtmlTextWriter nesnesi yardımıyla en başından oluşturuyoruz. 

Label' larımız için birer span ve liste kutularımız içinde birer select elementi. Bu noktadan sonra 

sınıf kütüphanemiz (class library) içerisinde geliştirdiğimiz TarihKontrolum isimli bileşenin, 

herhangibir web projesindeki herhangibir sayfanın tasarım anında ToolBox' a eklendiğini görebiliriz. 
  

 

Geliştirilen web sunucu kontrollerini içerisinde barındırdan kütüphaneleri, private 

assembly şeklinde kullanabileceğimiz gibi (yani web uygulaması ile birlikte taşınacak 

şekilde), shared (public) olarak GAC' a (Global Assembly Cache) atıp kullanabilirizde. GAC 

üzerinde tutmamız halinde Assembly' ın bir strong name' e sahip olması gerektiğini 

unutmayalım. 

 

Şimdi bu kontrolü herhangibir web sayfası üzerine sürükleyip bırakalım. Bu durumda sayfamızın 

ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Sayfanın kaynak tarafına geçtiğimizde ise kontrol içerisinde çizilen liste kutuları veya başlıkların hiç 

birisinin gözükmediğini, bunun yerine asp.net sunucu kontrollerine benzer tek bir elementin 

oluşturulduğunu görebiliriz. Bu nokta, kontrol geliştirme metodolojisinde bilgi saklama (informatin 

hiding) olarak adlandırılmaktadır. Öyleki, geliştirdiğimiz sunucu kontrolünün arka tarafında olanlar 

sayfa tasarımcısından gizlenemiştir. Bu sayfa tasarımcılarının ilgili kontrolleri daha kolay 

kullanabilmesini ve kod karmaşasından uzaklaşılmasını sağlar. Diğer yandan geliştiriciler 

(developers) bizim kontrolümüzü türeterek genişletebilirler.  
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Geliştiricilerin bizim yazdığımız kontrolleride genişletebilmeleri için kontrol içerisinde var 

olan üyelerin, virtual (sanal) olarak tanımlanması düşünülebilir. Böylece türetilen tipler 

isterlerse bu üyeleri override (ezip) ederek kendi istedikleri biçimde çalışmalarını 

sağlayabilirler. Lütfen hatırlayalım, bu konular OOP (Object Oriented Programming - 

Nesneye Dayalı Programlama) temellerindendir. 

Tekrar konumuza dönecek olursak. 

  

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<%@ Register Assembly="BenimWebKontrollerim" 

Namespace="BenimWebKontrollerim" TagPrefix="cc1" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <cc1:tarihkontrolum id="TarihKontrolum1" 

runat="server"></cc1:tarihkontrolum> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Sayfanın arka planına baktığımızda dikkati çeken ilk noktalardan birisi BenimWebKontrollerim.dll' 

ine ait referans bilgisinin Register direktifi ile sayfaya eklenmiş oluşudur. Register elementi 

içerisinde yer alan TagPrefix niteliği, TarihKontrolum bileşeninin sayfaya eklenmesi halinde 

kullanılacak takı ön ekini belirtmektedir. Hatırlayacağınız gibi kontrol sınıfımız içerisine 

GunMetin,AyMetin ve YilMetin isimli özellikler dahil etmiştik. Bu özellikler, kontrolümüz seçildiğinde 
properties penceresinde aşağıdaki gibi görünecektir. 

 

Bu özelliklere örnek değerler atayıp sayfamızı tarayıcı penceresinde açtığımızda, kontrolümüzün 

aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi eklendiğini ve HTML çıktısının Render metodunda 
tasarladığımız şekilde üretildiğini görürüz. 
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Sayfa Çıktısı; 

 

Çalışma zamanında oluşturulan HTML çıktısı ise aşağıdakine benzer olacaktır. 

 

Artık elimizde kendi yazdığımız bir web sunucu kontrolü var. Bunu elbetteki biraz daha fazla 

geliştirmemiz gerekecek. Örneğin formumuz üzerine bir button ekleyip sayfanın istemciden sunucu 

tarafına gitmesine neden olacak bir işlem yaparsak (post-back) liste kutularının içeriğinin 
başlangıç değerlerine set edildiğini görürüz. 

 

Dikkat ettiyseniz değerleri değiştirmemize rağmen gün, ay ve yıl değerleri ilk değerlerine set 

edilmiştir. Bunun sebebi son derece doğaldır. Geliştirdiğimiz web kontrolü, kullanıldığı web 

sayfasının bir parçasıdır. Sayfa ilk talep edildiğinde oluşturulur ve render edilen içeriğe HTML 

çıktıları dahil edilir. Bundan sonra zaten sunucu tarafında, Asp.Net sayfasına ait nesne örneği yok 
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edilmektedir. Bu bir Asp.Net sayfasının yaşam döngüsünün (life cycle) doğal  sonucudur. 

Dolayısıyla sayfa içerisindeki kontrollerde Dispose edilecektir. O halde ikinci talepte, yani post-back 

işleminden sonra, aynı işlemler tekrarlanacaktır. Sayfaya ait nesne örneği ve içerideki tüm nesne 

örnekleri tekrardan oluşturulacak ve özellikle kontrollerin içerisinde yer alan özellikler de ilk 

değerlerine set edilecektir. Dolayısıyla kontrolümüzün, post-back işlemleri sonrasında bir şekilde 

istemcinin seçtiği liste öğelerini hatırlaması ve içeride işlemesi gerekecektir. İşte bu kontrolümüzü 

daha fazla geliştireceğimiz (geliştirmemiz gerektiği) anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, 

geliştirdiğimiz kontrolün tasarım zamanındaki yeteneklerinide arttırabiliriz. Tüm bu gerekenleri yazı 

dizimizin ikinci makalesinde ele almaya çalışacağız. 

Bu makalemizde bir web sunucu kontrolünü geliştirmek için gereken ilk adımları attık. Yanımıza kar 

olarak kalanları kısaca aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz. 
  

Şu Ana Kadar Hatırda Kalanlar 

Kullanıcı tarafından bir web kontrolü geliştirmek nihayetinde, System.Web.UI.Control sınıfından 

bir sınıf türetmektir. (Sonradan bu işlem için sadece WebControl sınıfını tercih edeceğiz.) 

Özel olarak yazılacak bir web kontrolünü iki taraflı olarak düşünmek gerekir. İstemci tarafından ve 

sunucu tarafından. İstemci tarafında düşünülecek olanlar, kontrolün üreteceği HTML çıktısının nasıl 

olması gerektiğidir. Sunucu tarafında düşünülmesi gerekenler ise, istemcide seçilen verilerin nasıl 

hatırlanacağını ve istemci için gerekli HTML içeriğinin nasıl hazırlanacağıdır. 

Kullanıcı tarafından geliştirilen sunucu kontrolleri aynı zamanda, Html çıktısının hazırlanması, 

viewstate ve post-back işlemlerinin ele alınması gibi kavramların, sayfa geliştiricisinden 

soyutlanmasına yardımcı olur. (information hiding) 

Bir web sunucu kontrolünü, birden fazla web projesinde hatta Visual Studio IDE' si içerisinden 

kullanabilmek için bir class library içerisinde tutulmasında fayda vardır. Ortak kullanım amacıyla bu 

kütüphane GAC (Global Assembly Cache)üzerinde de tutulabilir. 

Geliştirilen web sunucu kontrolünün, tasarım veya çalışma zamanında değiştirilebilecek üyeleri var 

ise bunları birer özellik olarak tasarlamak gerekir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Servislerinde SoapHeader ile 

Özelleştirilmiş Doğrulama ( 10.01.2007 ) - Web 

Service 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web servislerinde güvenlik söz konusu olduğunda, geliştiricileri en çok zorlayan noktalardan birisi 

görsel bir arabirimin olmayışıdır. Bu nedenle özellikle web tabanlı uygulamalarda tercih edilen form 

tabanlı (form-based) veya windows tabanlı (windows based) doğrulama (authentication) 

sistemlerini uygulamak biraz daha farklıdır. Biz bu makalemizde form tabanlı doğrulama ve 

yetkilendirme sistemininin iskeletini, web servisleri üzerinde nasıl geliştirebileceğimizi incelemeye 
çalışacağız. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Konuyu daha iyi anlamak için vakkamızı analiz edelim. Web servisi tarafında yer alan bazı 

metodların istemciler tarafından kullanılabilmesi için ilgili kullanıcıların doğrulanması gerektiğini 

düşünelim. Böyle bir durumda kullanıcıların ilgili web metod çağrılarından önce web servisi 

tarafından doğrulanması (authenticate) gerekecektir. Sırf bu amaç için tasarlanmış bir web metodu 

göz önüne alınabilir. Kullanıcıların login metodu ile doğrulanmasının en büyük amacı, iş yapan web 

metodlarına yapılacak olan çağrılarda tekrar tekrar doğrulama yapılmasının da önüne geçmektir. 

Peki bu nasıl sağlanabilir? Eğer kullanıcının elinde bir güven belgesi (credential) olursa bu 

işlevsellik çok kolay bir şekilde sağlanabilir. Login metodu içerisinde hazırlanacak olan bu güven 

belgesini, web servisinin kendisine bağlanan istemcileri doğrulaması halinde vereceği bir bilet 

olarakta düşünebiliriz. Bilet bir kere oluşturulduktan sonra istemciye gönderilecektir. Bu noktadan 

sonra istemci uygulama,web servisi tarafından kendisine verilen bu bilet ile web metodlarını 

çağıracaktır. Böylece bir kere doğrulanan kullanıcının, bu işlemden sonra yapacağı çağrılarda 

tekrardan doğrulanmasına gerek kalmayacaktır. Bu elbette bilet bilgisi korunduğu sürece geçerli 

olacaktır. Istemci uygulamanın kapatılması ve tekrar başlatılması halinde, web servisi tarafından 
yeni bir biletin hazırlanması ve gönderilmesi gerekebilir. 

Burada önemli olan bir sorun vardır. İstemciler için sunucu tarafında oluşturulan biletler, istemci 

uygulama ve web servisi arasında nasıl taşınacaktır? İşte burada web servisleri ile istemciler 

arasında hareket eden verinin taşındığı Soap zarfları (Soap Envelope) devreye girmektedir. 

Soap zarflarının iki önemli parçası vardır. Asıl verinin taşındığı gövde (Soap Body) kısmı ve paket 

ile birlikte taşınabilecek ekstra bilgilerin yer aldığı başlık (Soap Header) kısmı. Soap zarfının 

başlığında bilet bilgisini taşıyabiliriz. Böylece kullanıcı, web servisi tarafından ilk doğrulanışından 

sonra Soap paketindeki başlık bilgisi ile kendisine gelen bileti alabilir. Bundan sonra yapacağı web 
metodu çağrılarında ise kendisine verilen bileti yine web servisine Soap başlığında gönderecektir. 

Şimdi gelin biraz daha teknik detaya inelim ve örnek bir uygulama üzerinden hareket ederek form 

tabanlı doğrulama iskeletini web servisleri için oluşturmaya çalışalım. Web servisi tarafında 

düşünmemiz gereken ilk konu kullanıcı bilgilerini nerede saklayacağımızdır. Kullanıcıların sistem 

tarafından tanınması için bazı bilgilerinin herhangibir depolama alanında saklanması gerekecektir. 

Bu amaçla .Net 2.0 ile birlikte gelen Membership API' sini kullanabiliriz yada kendi 

hazırlayacağımız veri saklama ambarlarını göz önüne alabiliriz. Bu ambarlar bir Access veritabanı 

hatta bir Xml dosyası bile olabilir. Ancak verilerin daha tutarlı ve güvenli bir şekilde saklanması 

amacıyla ilişkisel veritabanı (Relational Database Management System - RDMS) sistemlerinden 

birisi olması çok daha ölçeklenebilir çözümler elde etmemizi sağlayacaktır. Makalemize konu olan 

örneğimizde bu amaçla basit bir sql veritabanı dosyası kullanıyoruz. 

 

Azondb.mdf veritabanı dosyamızın içerisinde şu an için tek bir tablo yer almaktadır. Kullanicilar 

isimli tablomuzun temel amacı, doğrulaması yapılacak olan üyelere ait bazı bilgileri saklamaktır. 
Örneğin kullanıcıların adı, mail adresi, şifresi gibi. 
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Tablomuzun veri yapısını oldukça basit düşünüyoruz. Nitekim odaklanmamız gereken nokta tablo 

yapılarından ziyade web servisi üzerinde güvenliği form tabanlı sistem kurallarına göre tasarlamak. 

Ama elbetteki rol yönetimininin (role management) var olduğu, şifrelerin de şifrelenerek (en 

azından Hash algoritması ile karıştırılarak) tutulduğu daha güçlü bir veri saklama ortamı 

düşünülebilir. Var olan Membership API' si buna en güzel örnektir. 

Gelelim web servisi tarafımıza. Az öncede bahsettiğimiz gibi, form tabanlı doğrulama sisteminde 

iskeleti oluşturan önemli noktalar, kullanıcının sunucu tarafından doğrulanması (authentication), bir 

biletin oluşturulması ve bu biletin Soap başlığında istemciye gönderilmesidir. Öncelikle kullanıcı 

bilgilerinden bazılarını web metodları arasında bulmamızı sağlayacak bir sınıf tasarlayarak işe 

başlayalım. 

 

public class Kullanici 

{ 

    private string _ad; 

    private string _email; 

    private string _biletNumarasi; 

 

    public string Ad 

    { 

        get { return _ad; } 

    } 

    public string Email 

    { 

        get { return _email; } 

    } 

    public string BiletNumarasi 

    { 

        get { return _biletNumarasi; } 

    } 

    public Kullanici(string kullaniciAdi,string email) 
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    { 

        _ad = kullaniciAdi; 

        _email = email; 

        _biletNumarasi = Guid.NewGuid().ToString(); 

    } 

} 

Kullanici isimli sınıfın en can alıcı noktası bir Global Unique Identifier (GUID) değerini 

sunmasıdır. Bu değer Kullanici isimli sınıfa ait bir nesne örneklendiğinde yapıcı metod içerisinde 

oluşturulmaktadır. GUID değerleri web servisinin çalıştığı sistemde benzersiz olarak 

oluşturulduklarından, her kullanıcının ayrı ayrı ele alınmasını sağlayabiliriz. Örneğimizde, Kullanici 

sınıfına ait nesne örneklerini Application nesnesinde taşımayı tercih edeceğiz. Application nesnesi 

web servisi uygulaması içerisinde heryerden erişilebilir bir nesnedir. Dolayısıyla web metodlarımız 

içerisinden Application nesnelerine çıkıp gelen bilet numarasına ait bir Kullanici nesne örneğinin 

olup olmadığını kontrol edebiliriz. Yani, doğrulanan kullanıcıları web servisi tarafından Application 

nesnesinde tutup, istemci ile Soap başlığından gelecek olan biletin numarasına göre kontrol 

edebiliriz. Böylece web metodları içerisinde eğer istemcideki bilet numarasının karşılığı olan bir 

kullanıcı var ise işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Ama öncesinde Soap zarfının başlığında 
taşınacak olan sınıfın tasarlanması gerekmektedir. 

 
  

public class Bilet:System.Web.Services.Protocols.SoapHeader 

{ 

    private string _biletNumarasi; 

 

    public string BiletNumarasi 

     { 

        get { return _biletNumarasi; } 

        set { _biletNumarasi = value; } 

     }   

 

    public Bilet(string numara) 

    { 

        _biletNumarasi = numara; 

    } 
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    public Bilet() 

    { 

    } 

} 

Soap zarflarının başlık kısmında bilgi taşıyabilmenin yolu SoapHeader tipinden türetilmiş bir sınıf 

yazılmasıdır. Bu türetme sayesinde Bilet isimli sınıfa ait nesne örneklerini soap paketlerinde başlık 

kısmında taşıyabilme imkanına sahip oluruz. Olusturulan bu sınıf, web servisini referans eden 

istemci uygulamalarada gönderilecektir. Aynı zamanda Soap paketi içerisine serileştirilebilir olması 

gerekmektedir. Bu nedenlede varsayılan yapıcı metodu (default constructor) olmak 

zorundadır. Dikkat ederseniz başlıkta taşınacak olan bu sınıf sadece tek bir üye sunmaktadır. 

BiletNumarasi. Bilet isimli sınıfın BiletNumarasi isimli özelliğinin bir set bloğuna sahip olması 

önemlidir. Aksi halde istemci tarafındaki uygulama sisteme login olduktan sonra yapacağı 

çağrılarda bu bilgiyi tekrardan set edemez ve web servisi tarafına gönderemez. Gelelim web 
servisimiz içerisinde neler yapacağımıza. 

  

  

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

public class UrunServisi : System.Web.Services.WebService 

{ 

    public Bilet _bilet; 

 

    [WebMethod(Description="Kullanıcı bileti oluşturulmasını sağlar")] 

    [SoapHeader("_bilet", Direction=SoapHeaderDirection.Out)] 

    public void GirisYap(string kullaniciAdi, string sifre) 

    { 

        using(SqlConnection conn=new SqlConnection(@"data source=.\SQLEXPRESS;Integrated 

Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|AzonDb.mdf;User Instance=true")) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select KullaniciAdi,PostaAdresi From Kullanicilar 

Where KullaniciAdi=@KullaniciAdi and Sifre=@Sifre", conn); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@KullaniciAdi", kullaniciAdi.ToString()); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Sifre", sifre.ToString()); 

            conn.Open(); 

            SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(); 

            if (dr.Read()) 

            { 

                Kullanici kln = new Kullanici(dr["KullaniciAdi"].ToString(), 

dr["PostaAdresi"].ToString()); 
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                Application[kln.BiletNumarasi] = kln; 

                _bilet = new Bilet(kln.BiletNumarasi);  

            } 

            else 

                throw new Exception("Geçersiz kullanıcı"); 

        } 

    } 

 

    private Kullanici KullaniciDogrula(string biletNumarasi) 

    { 

        Kullanici kln = (Kullanici)Application[biletNumarasi]; 

        if (kln != null) 

            return kln; 

        else 

            throw new Exception("Geçersiz bilet numarası");  

    } 

 

    [WebMethod(Description="Ortalama endeks hesaplamaları yapılır.")] 

    [SoapHeader("_bilet",Direction=SoapHeaderDirection.In)] 

    public double MaliyetHesapla(double parcaNo) 

    { 

        KullaniciDogrula(_bilet.BiletNumarasi); 

        return parcaNo*10; 

    } 

    public UrunServisi () { 

    }  

} 

Web servisimiz içerisinde GirisYap isimli bir metodumuz bulunmaktadır. Bu aslında makalemizin 

başından beri belirttiğimiz, kullanıcların doğrulanması sağlayan login metodudur. Parametre olarak 

aldığı ve istemci uygulamadan gelen kullanıcı adı ve şifre bilgilerine göre doğrulama işlemini 

üstlenir. Yanlız metodun yaptığı iki önemli atama vardır. Birincisinde, Kullanici sınıfına ait bir nesne 

örneğinin oluşturulması ve üretilen GUID değerine göre Application nesnesine atanması söz 

konusudur. 

  

Kullanici kln = new Kullanici(dr["KullaniciAdi"].ToString(), dr["PostaAdresi"].ToString()); 

Application[kln.BiletNumarasi] = kln; 

Böylece kullanıcı eğer doğrulanırsa web servisi kendisine bağlı olan istemciye ait 

bilgilere Application nesnesi üzerinden bilet numarasini kullanarak erişebilecektir. İkincisinde ise, 

üretilen bilet numarasına göre Bilet sınıfından _bilet isimli nesne örneği oluşturulur. 
  

_bilet = new Bilet(kln.BiletNumarasi); 

Dikkat ederseniz Bilet isimli sınıfa ait bu nesne örneği Soap başlığında taşınmaktadır. Ancak dikkat 

edilmesi gereken bir nokta vardır. GirisYap isimli metod için belirtilenSoapHeader niteliği 

(attribute). Bu niteliğin ilk parametresi ile, metod içerisinde oluşturulan _bilet isimli nesne 

örneğinin Soap başlığında taşınacağı belirtmektedir. İkinci parametre ilede, bu bilginin web servisi 

tarafından istemciye gidecek olan soap paketlerindeki başlık içeriğine ekleneceği belirtilmektedir. 
Bu yönü belirlemek için SoapHeaderDirectionenum sabitinden faydalanılmaktadır. 
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KullaniciDogrula isimli metodumuz sadece bu servis sınıfı içerisinde kullanılan bir üyedir. Dışarıyla 

bir bağlantısı olmadığından private olarak tanımlanmıştır. Görevi, metoda parametre olarak gelen 

bilet numarası değerine sahip bir Application değişkeninin olup olmadığını tespit etmektir. Eğer 

yoksa bir istisna nesnesi ortama, daha doğrusu istemci uygulamaya fırlatılır. Metodun geriye 

Kullanici sınıfı tipinden bir değer döndürmesinin tek nedeni, bu metodu kullanan web 

metodlarından, ilgili işlemi gerçekleştiren kullanıcıya ait bazı temel bilgilere ulaşılabilmesini 

sağlamaktır. Bu çoğunlukla o işlemi yapan kullanıcı için loglama yapılması istendiği durumlarda 

yada rolüne veya yetkisine göre ilgili işlemi yapabilip yapamayacağına karar verilmesi gibi 

durumlarda kullanılabilir. 

Gelelim iş yapan web metodumuza. Metodun ne iş yaptığı çok önemli değil şu aşamada. Dikkat 

etmemiz gereken nokta, metodun hizmeti nasıl verdiği. MaliyetHesapla isimli metodumuzun 

da SoapHeader niteliği (attribute) tanımlanmıştır. GirisYap metodundakine göre tek fark yönüdür. 

Dikkat ederseniz SoapDirection.In değeri kullanılmaktadır. Bu, ilk parametrede belirtilen _bilet 

isimli nesne örneğinin, istemci uygulamadan web servisine gelecek olan Soap paketi içerisindeki 

başlık bilgisinde yer alacağını belirtir. Eğer kullanıcı bu metodu çağırmadan önce sisteme giriş 

yapmışsa elinde bir bilet numarası vardır ve Soap paketi ile bunu web servisindeki ilgili metoda 

ulaştırabilir. Metod içerisinde KullaniciDogrula isimli metod çağırılır ve eğer Application nesnesi 

üzerinden gelen bilet numarasına sahip bir nesne var ise söz konusu metod yürütülür. Ama böyle 

bir bilet numarası yoksa zaten istemciye KullaniciDogrula metodu içerisinden bir istisna 
fırlatılacaktır. 

Artık istemci tarafında bir test uygulaması yazarak sistemi sınayabiliriz. Olayı daha basit 

düşünebilmek için bir Console uygulaması üzerinden hareket edeceğiz. Uygulamamıza öncelikle 
web servisimizin referansını eklememiz gerektiğini unutmayalım. 

 

Web referansının eklenmesi ile birlikte istemci uygulama tarafında Soap başlığında taşınabilecek 

olan Bilet tipine ait bir sınıfta eklenecektir. 
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Dikkat ederseniz Bilet sınıfına ait nesne örneğini elde etmemizi sağlayan bir özellikte (property) 

UrunServisi isimli proxy sınıfımıza dahil edilmiştir. BiletValue özelliği Soap başlığında taşınan Bilet 

nesne örneğini okuyabilmemizi hatta atama yapabilmemizi sağlar. Bu kısa bakışın hemen ardından 

aşağıdaki kod satırlarını Console uygulamamızın Main metodu içerisine yazarak örneğimizi 

geliştirmeye devam edelim. 
  

static void Main(string[] args) 

{ 

    try 

    { 

        UrunWebSrv.UrunServisi urnSrv = new Istemci.UrunWebSrv.UrunServisi(); 

        urnSrv.GirisYap("bsenyurt", "1234"); 

        Console.WriteLine("Sistem tarafından verilen unique Id \n 

{0}",urnSrv.BiletValue.BiletNumarasi); 

        double sonuc=urnSrv.MaliyetHesapla(1000); 

        Console.WriteLine("Maliyet "+sonuc.ToString());  

    } 

    catch(Exception err) 

    { 

        Console.WriteLine(err.Message.ToString()); 

    } 

    Console.ReadLine(); 

} 
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Dikkat ederseniz MaliyetHesapla isimli web metodumuzu çalıştırmadan önce sisteme giriş 

yapıyoruz. Bunun için GirisYap metodunu çağırıyoruz. Örnek olması açısından Kullanicilar 

tablosunda bsenyurt isimli bir kullanci oluşturduk ve 1234 şifresini verdik. ( Şifrelerin bu şekilde 

açık olarak gitmesi ve hatta tabloda bu şekilde açık olarak saklanması elbette doğru değil. Burada 

gerekirse encryption mekanizmalarında faydalanılması çok daha güvenli bir sistem oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Ancak böyle bir durumda istemci tarafındaki uygulamayıda bizim geliştirmemiz 

gerekecektir ki bu da web servisi kullanımını anlamsız kılmaktadır. Çözüm olarak Remoting tercih 

edilebilir yada WSE 3.0 ile birlikte gelen güvenlik sistemleri göz önüne alınabilir.) Kullanıcı eğer web 

servisi tarafından doğrulanırsa, üretilen bilet numarasını servise ait nesne örneğinden BiletValue 

isimli özellik yardımıyla elde ebiliriz. Sonrasında ise MaliyetHesapla isimli metodumuzu 
çağırmaktayız. Uygulamamızı test ettiğimizde aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. 

 

Eğer programı bir kere daha çalıştırırsak farklı bir GUID değeri ile karşılaşırız. Aşağıdaki ekran 
çıktısında olduğu gibi. 

 

Bu son derece doğaldır. Çünkü uygulama her çalıştığında Login metodu devreye girmekte ve 

kullanıcıyı bulup yeni bir GUID ürettirmektedir. Dolayısıyla söz konusu doğrulama sistemi 

uygulamanın açık olması halinde, birden fazla web metodu çağırıldığında daha efektif işleyecektir. 

Böyle bir durumda login olunduktan sonra üretilen GUID değeri, uygulamanın devamındaki tüm 

web metod çağırılarında aynı kalacaktır. Elbette sisteme giriş yapamayan bir kullanıcı ile 

karşılaşıldığında GirisYap metodu, istemci tarafına bir istisna fırlatacaktır. Örneğin var olmayan bir 
kullanıcı ile console uygulamamızı denediğimizde aşağıdaki gibi bir sonuçla karşılaşabiliriz. 

 

Tasarlanan bu sistem her ne kadar kullanışlı görünsede bazı dezavantajları vardır. Herşeyden önce 

web servisinin çalıştığı sunucunun çökmesi halinde tüm Application nesneleri kaybolacaktır. Hatta 

çökmesi haricinde, web uygulamasının herhangibir nedenle yeniden başlatılması halinde de aynı 

durum söz konusudur. Buna sebep olarak yeniden derlemeyi (compiling) ya da yeniden 

dağıtmayı (publishing) gösterebiliriz. Dolayısıyla sisteme giriş yapan kullanıcı bilgilerini daha 

sağlam bir yerde saklamak isteyebiliriz. Bu durumda Application nesnesi yerine belki bir veritabanı 

tablosu göz önüne alınabilir. Ayrıca performansı arttırmak amacıyla ara 

bellekleme (caching) tekniklerinden de yararlanılabilir. Sonuç itibariye bu iyileştirmeler yapılsada 

yapılmasada iskelet aynı kalmak zorundadır. Kullanıcıyı bir şekilde doğrulamak (authenticat) ve 

metod çağrılarından tekrar kullanıcı bilgisi istememek için bilet kullanmak akıllıca bir yoldur. Buna 

birde rol tabanlı yetkilendirme gibi özellikler eklendiğinde form tabanlı doğrulama sisteminin iskeleti 

tamamlanmış olacaktır. Bu makalemizde web servislerinde, soap üzerinden form tabanlı doğrulama 

sistemini nasıl gerçekleştirebileceğimizi incelemeye çalıştık. Böylece geldik bir makalemizin daha 

sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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Nasıl Yapılır : Özelleştirilmiş SiteMapProvider 

Yazmak ( 29.12.2006 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Asp.Net 2.0 ile web uygulamalarını geliştirmek artık çok daha kolaylaştı. Bunun en büyük 

nedenlerinden biriside kontrol paneline gelen çok sayıda bileşen olmasıdır. Her ne kadar bir 

yazılımcının hayatını kolaylaştıran yenilikler olsada zaman zaman var olan bu yapıları özelleştirme 

yoluna gitmek isteyebiliriz. Bugunkü makalemizin konusunu oluşturan SiteMapProvider bu durumda 

ele alınabilecek yeniliklerden birisidir. Asp.Net 2.0 ile geliştirilen web uygulamalarında site haritası 

çıkartmak ve bunu ele alacak kontrollerle çalışmak son derece kolaydır. Yeni gelen SiteMapPath, 

Menu ve TreeView kontrolleri site haritasının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan 

bileşenlerdir. Bu kontroller sayesinde kullanıcıların site içerisinde hareket etmesi, nerede olduklarını 

görmesi son derece kolaylaşmıştır. Aslında olayın özünde web uygulamasına dahil 

edilen web.sitemap isimli dosya ve içeriği yer almaktadır. Xml tabanlı olan bu dosya siteMapNode 
isimli elementlerden oluşmaktadır. Aşağıda örnek bir web.sitemap dosya içeriği yer almaktadır. 

 

Söz konusu olan bu xml kaynağını SiteMapPath kontrolü doğrudan kullanırken, Menu ve TreeView 

kontrolleri SiteMapDataSource bileşeni üzerinden ele alırlar. Dikkat ederseniz siteMapNode 

elementleri iç-içe (nested) bir yapıya sahiptir. Bu hiyerarşik yapı, doğal olarak site içerisindeki 

sayfaları ve aralarındaki bağlantıları tanımlar. Aynı zamanda ilgili sayfanın yol(url), açıklama 

(description), başlık (title) gibi bilgileride ilgili kontrollere siteMapNode elementleri ile 

sunulmaktadır. Ne varki burada çalışan sistem tamamen Xml tabanlı açık bir dosyaya bağımlıdır. 

Oysaki site haritasını, gelen kullanıcıların rollerine göre değiştireceğimiz, buna bağlı olaraktanda 

menülerde hangi linklerin gösterileceğine karar vermek isteyeceğimiz senaryolar söz konusu 

olabilir. En basit anlamda site haritasını Xml kaynağı yerine örneğin bir veritabanı tablosundan 

getirmek isteyebiliriz. İşte bu ve benzeri ihtiyaçlar bizim SiteMapProvider tipini özelleştirmemize 

neden olmaktadır. SiteMapProvider özelleştirmesi için StaticSiteMapProvider isimli abstract 

sınıfından türetme yapacağımız bir tipi ele almamız gerekmektedir. Bu özelleştirme işlemine 

başlamadan önce bizim için gerekli ön hazırlıkları yapalım. Senaryomuz gereği site haritasını Sql 

Server üzerinden SiteMaps isimli bir tabloda tutacağız. Tablomuzu oluşturmak için gerekli sql kodu 
aşağıdaki gibidir. 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 1319 
 

USE [AdventureWorks] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[SiteMaps]( 

    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

    [Baslik] [nvarchar](50) NOT NULL, 

    [Aciklama] [nvarchar](50) NOT NULL, 

    [Url] [nvarchar](50) NOT NULL, 

    [Ust] [int] NULL, 

    CONSTRAINT [PK_SiteMaps] PRIMARY KEY CLUSTERED  

    ( 

        [Id] ASC 

    )WITH (PAD_INDEX = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

Tablomuzun kolonları temel olarak site haritası içerisinde yer alacak her bir öğenin sunması 

gereken nitelikleri içermektedir. Baslik bilgisi ile bir sayfanın navigasyon kontrollerinde gösterilecek 

olan ismini, Aciklama alanı ile istemci tarayıcı penceresinde çıkacak olan tip kutucuklarında 

gösterilecek içeriği, Url ile ilgili öğeye tıklandığına gidilmesi gereken sayfanın adresini belirtiyoruz. 

Ama belkide en önemli kısım tablo içerisindeki satırların kime bağlı olduğunu belirten Ust isimli 

alandır. Bu alan sayesinde bu tablo üzerinde self-referencing tipinden bir ilişki tanımlanmaktadır. 

Bu ilişki sayesinde site içerisinde hangi sayfanın(sayfaların) kimlere bağlı olduğu(bir başka deyişle 

hangi sayfanın alt dalı olduğu) bilgisini elde edebiliriz. Kısacası bu tablonun tasarımındaki amaç, 

web.sitemap içerisinde Xml tabanlı olarak oluşturulan hiyerarşinin gerçekleştirilmesidir. Tablomuzu 

oluşturduktan sonra örnek olması açısından aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan veriler ile 
doldurabiliriz. 

 

Site haritasına ait bilgileri taşıyan bu tablonun bilgilerine çalışma zamanında ihtiyacımız olacaktır. 

Bu amaçla kod içerisinde SiteMaps tablosundan veri çekmek için gerekli sorgu cümlesini 

tutabileceğimiz gibi bir saklı yordamdan da (stored procedure) faydalanabiliriz. Aşağıdaki saklı 

yordam bu amaçla tasarlanmıştır ve çalışma zamanında site haritasının belleğe yüklenmesi 

amacıyla kullanılacaktır. 
  

USE AdventureWorks 

GO 
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE PROCEDURE SiteHaritasiCek 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

    SELECT Id,Baslik,Aciklama,Url,Ust From SiteMaps 

END 

GO 

Artık kod tarafında neler yapacağımıza bakabiliriz. Her şeyden önce var 

olan SiteMapPath, Menu ve TreeView kontrollerinin bakacağı SiteMapProvider nesnesini 

değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu değişiklik için uygulamanın web.config dosyası içerisinde 

varsayılan sağlayıcısını aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekecektir. 
  

<system.web> 

    <siteMap defaultProvider="SiteHaritaSaglayicisi"> 

        <providers> 

            <clear/> 

            <add name="SiteHaritaSaglayicisi" type="SiteHaritaYoneticisi" baglantiBilgisi="Data 

Source=localhost;Initial Catalog=AdventureWorks;Integrated 

Security=SSPI"spAdi="SiteHaritasiCek"/> 

        </providers> 

    </siteMap> 

... 

providers isimli elementin niteliklerinden name ve type mutlaka yazılmak zorundadır. Type 

niteliğinde (attribute) özelleştireceğimiz SiteMapProvider tipini belirtmekteyiz. Name niteliğinde 

belirtilen değer ise özellikle, kullanılması için her 

hangibir SiteMapDatasource istemeyen SiteMapPath kontrolü için önemlidir. Nitekim bu kontrol 

varsayılan olarak sitede web.sitemap isimli bir dosyayı aramaktadır. Ancak senaryomuzda kendi 

SiteMapProvider tipimizi yazıyoruz. Dolayısıyla SiteMapPath kontrolüne bunu bir şekilde 

söylememiz gerekecektir. İşte bu noktada name niteliğinin içeriği önem kazanmaktadır. 

baglantiBilgisi ve spAdi isimli nitelikler ise SiteHaritaYoneticisi isimli sınıfımız içerisinde yer 

alan Initialize metodundan yakalayabileceğimiz niteliklerdir. Burada amaç, yazmış olduğumuz 

sağlayıcı sınıfın, bağlantı bilgisi ve saklı yordam adından bağımsız olacak şekilde kullanılabilmesini 

sağlamaktır. Artık web uygulamamızda kullanacağımız SiteMapPath, Menu ve TreeView kontrolleri 

hangi Site Map sağlayıcısına bakacağını bilmektedir. Gelin şimdi özelleştirilmiş site haritası sınıfımızı 

yazalım. Sınıfımızı herhangibir web site uygulamasına dahil edebiliriz. 

  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 
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public class SiteHaritaYoneticisi:StaticSiteMapProvider 

{ 

    private string _spAdi; 

    private string _baglantiBilgisi; 

    private bool _olusturuldu; 

    private SiteMapNode _rootNode; 

 

    public bool Olusturuldu 

    { 

        set {  

            _olusturuldu = value;  

        } 

        get {  

            return _olusturuldu;  

        } 

    } 

 

    /* eğer _spAdi ve baglantiBilgisi değerleri siteMap providers boğumundan alınmamışlarsa 

bunların sınıf içerisindeki değişkenlere atanması işlemlerini gerçekleştirir.*/ 

    public override void Initialize(string name, System.Collections.Specialized.NameValueCollection 

attributes) 

    { 

        if (!Olusturuldu) 

        { 

            base.Initialize(name, attributes); 

     

            // NameValueCollection tipinden metoda gelen attributes isimli parametre üzerinden, spAdi 

ve baglantiBilgisi niteliklerinin değerleri alınır. 

            _spAdi = attributes["spAdi"]; 

            _baglantiBilgisi = attributes["baglantiBilgisi"]; 

     

            Olusturuldu = true; 

        } 

    } 

 

    protected override void Clear() 

    { 

        lock (this) 

        { 

            _rootNode = null; 

            base.Clear(); 

        } 

    } 

 

    /* Site haritasını taşıyan _rootNode isimli SiteMapNode nesnesinin oluşturulmasını sağlar. */ 

    public override SiteMapNode BuildSiteMap() 

    { 

        lock (this) 

        { 

            // Eğer _rootNode oluşturulmamışsa, 

            if (_rootNode == null) 

            { 

                // Öncelikli olarak eskiden kalan elementler varsa bunları koleksiyondan çıkart 

                Clear(); 

                using (SqlConnection conn = new SqlConnection(_baglantiBilgisi)) 
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                { 

                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(_spAdi, conn); 

                    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

                    DataTable dtNodes = new DataTable(); 

                    // Tablo bilgisi DataTable içerisine alınır. 

                    da.Fill(dtNodes); 

                    // Ust alanının değeri Null olan alan yani site haritasında en üstte duran satır bilgisi 

alınır. 

                    DataRow drRoot = dtNodes.Select("Ust is null")[0]; 

                    // _rootNode oluşturulur.  

                    _rootNode = new SiteMapNode(this, drRoot["Url"].ToString(), 

drRoot["Url"].ToString(), drRoot["Baslik"].ToString(), drRoot["Aciklama"].ToString()); 

         

                    // o anki node(boğum)' un ID alanın değeri alınır ve recursive (yinelemeli) çalışan 

AltNodeEkle metodu tetiklenir. 

                    string rootID = drRoot["ID"].ToString(); 

                    AltNodEkle(_rootNode, rootID, dtNodes); 

                } 

            } 

            return _rootNode; 

        } 

    } 

 

    /* Recursive (yinelemeli) olarak çalışan bu metod, site hiyerarşisinin root node(boğum)' undan 

en alt node(boğum)' una kadar dolaşmakla ve ilgili boğumları birbirlerinin     altına eklemekle 

görevlidir. */ 

    private void AltNodEkle(SiteMapNode ustNod, string rootID, DataTable dt) 

    { 

        // Gelen satırın altındaki satırları tespit etmek için dataTable içerisinde select atılır. 

        DataRow[] altNodlar = dt.Select("Ust = " + rootID); 

        // Her bir alt satır dolaşılır 

        foreach (DataRow row in altNodlar) 

        { 

            // O anki node(boğum) oluşturulur ve yine o anki satırın ID değeri alınır. 

            SiteMapNode cocukNod = new SiteMapNode(this,row["Url"].ToString(), 

row["Url"].ToString(),row["Baslik"].ToString(), row["Aciklama"].ToString()); 

            string rowID = row["ID"].ToString(); 

     

            // node(boğum) üst node(boğum)' a eklenir. 

            AddNode(cocukNod, ustNod); 

            // Recursive metodumuz tekrardan o anki satır ve node(boğum) için çalıştırlır. 

            AltNodEkle(cocukNod, rowID, dt); 

        } 

    } 

 

    // SiteMapNode' un elde edilmesini, bellekte oluşturulmasını sağlar bir SiteMapNode referansı 

olarak geriye döndürülmesini sağlar. 

    protected override SiteMapNode GetRootNodeCore() 

    { 

        return BuildSiteMap(); 

    } 

 

    // Bellekte oluşturulan siteMapNode' un elde edilmesini sağlayan özellik. (Readonly) 

    public override SiteMapNode RootNode 

    { 

        get {  
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            return BuildSiteMap();  

        } 

    }     

} 

SiteHaritaYoneticisi isimli sınıfımız StaticSiteMapProvider abstract sınıfından türemiştir. Aslında 

StaticSiteMapProvider sınıfıda SiteMapProvider sınıfından türemiştir. StaticSiteMapProvider sınıfı, 

türediği SiteMapProvider sınıfının biraz daha ufaltılmış bir sürümüdür. Bu nedenle kendi 

SiteMapProvider tiplerimizi geliştirirken çok fazla kod düşünmemizi engelleyici nitelikte olduğundan 

tercih edilmektedir. Öyleki sınıfımızdan gördüğünüz gibi bir kaç temel üye ile  istediğimiz 

özelleştirilmiş sağlayıcı sınıfı yazabiliyoruz. Aşağıdaki şekil söz konusu tipler arasındaki ilişkisel 
durumu daha net açıklamaktadır. 

 

Biz örnek sınıfımız içerisinde, üst sınıflarda abstract olarak 

tanımlanmış BuildSiteMap ve GetRootNodeCore isimli metodları eziyoruz. Bu metodlar sınıfın 

can alıcı noktalarıdır. Görevleri ilgili kaynaktan belleğe çekilen veriye göre oluşturulan Root Node' 

un (ki bu boğumda hiyerarşik olarak alt boğumları ile birlikte gelecektir) ilgili kontrollere verilmesini 

sağlamaktır. Burada söz konusu olan kontrollerimiz ise SiteMapPath, Menu ve TreeView 

kontrolleridir. Initialize metodu, çalışma zamanında BuildSiteMap ve GetRoodNodeCore üyelerden 

önce çalıştığı için, bağlantı bilgisinin ve sp adının web.config dosyasındaki yerlerinden alınmaları 

için en ideal yerdir. Sınıfımızı kullanacak olan web sitemizde aşağıdaki sayfalarımızın yer aldığını 
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düşünebiliriz. Sayfalarımızı tablomuzdaki bilgilere göre tasarlamamız önemlidir. Aksi takdirde kırık 

linkler ile karşılabiliriz. 

 

Tüm sayfalarda navigasyon kontrollerimizi kolayca ele alabilmek için bir web user control (kullanıcı 

web kontrolü) bileşenini aşağıdaki gibi geliştireceğiz. Kullanıcı web kontrolümüz içerisinde 

SiteMapPath, Menu ve TreeView kontrollerimizi kullanacağız. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı 

noktalar var. Bunlardan birisi SiteMapPath kontrolünü sürükleyip bıraktığımızda yazmış olduğumuz 

SiteHaritaYoneticisi tipine bağlanmadığıdır. Bunu sağlamak için SiteMapPath 

bileşenimizin SiteMapProvider özelliğine SiteHaritaSaglayicisi provider değerini vermemiz 

gerekmektedir. Bu provider web.config dosyasında kullanılacak olan SiteHaritaYoneticisi tipini işaret 

ettiği için SiteMapPathkontrolümüzün veriyi nereden alacağı belirlenmektedir. 

  

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="0.8em" 

PathSeparator=" : " SiteMapProvider="SiteHaritaSaglayicisi"> 

    <PathSeparatorStyle Font-Bold="True" ForeColor="#990000" /> 

    <CurrentNodeStyle ForeColor="#333333" /> 

    <NodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#990000" /> 

    <RootNodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#FF8000" /> 

</asp:SiteMapPath> 

Benzer problem TreeView kontrolü içinde geçerli olacaktır. Normal şartlarda TreeView kontrolü ve 

Menu kontrollerini kullanırken bir SiteMapDataSource bileşenine bağlamamız yeterlidir. 

SiteMapDataSource bileşeni otomatik olarak web.config dosyasındaki ayarlara bakacağından, ilgili 

kontrollere site haritasını bağlamak için hangi tipin ele alınması gerektiğini bilmektedir. Lakin 

TreeView kontrolü bu ayarlamalara rağmen site haritası içerisindeki üyeleri gösteremeyecektir. Bu 

sorunu çözmek için veri bağlama işlemini (TreeNode DataBindings) tasarım tarafından yada 
kaynak kod tarafından doğru şekilde ayarlamak gerekmektedir. 
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<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1" 

ImageSet="Arrows" ShowLines="True"> 

    <ParentNodeStyle Font-Bold="False" /> 

    <HoverNodeStyle Font-Underline="True" ForeColor="#5555DD" /> 

    <SelectedNodeStyle Font-Underline="True" ForeColor="#5555DD" HorizontalPadding="0px" 

VerticalPadding="0px" /> 

    <NodeStyle Font-Names="Verdana" Font-Size="8pt" ForeColor="Black" 

HorizontalPadding="5px" NodeSpacing="0px" VerticalPadding="0px" /> 

    <DataBindings> 

        <asp:TreeNodeBinding DataMember="SiteMapNode" NavigateUrlField="Url" 

SelectAction="Expand" TextField="Title" ToolTipField="Description" /> 

    </DataBindings> 

</asp:TreeView> 

Burada dikkati çeken noktalardan birisi TreeNodeBinding elementi 

içerisinde NavigateUrlField, TextField, ToolTipField niteliklerinin baktıkları alan adlarıdır. Bizim 

tablomuzdaki alan adları hatırlayacağınız gibi, Baslik, Aciklama ve Url olarak isimlendirilmişti. Peki 

nasıl oluyorda bunlar birbirleriyle eşleşiyorlar? Bunu sağlayan elbetteki SiteMapNode sınıfının 
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yapıcı metodudur. SiteHaritaYoneticisi sınıfı içerisinde boğumları oluştururken bu sınıfın yapıcı 

metoduna o anki tablo satırından ilgili değerler aktarılmaktadır. İşte eşleşmenin gerçekleştiği yer 

burasıdır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde yapıcı metodun alacağı parametreler açık bir şekilde 
görülmektedir. 

 

Artık yapmamız gereken tüm hazırlığı tamamlamış durumdayız. Uygulamamızı test edersek eğer, 

kontrollerimizin başarılı bir şekilde ilgili tabloya bağlandığını görebiliriz. Örneğin aşağıdaki ekran 
görüntüsünde Bayan Giyim sayfasına gidilmiştir. 

 

Gördüğünüz gibi, Site haritasını Xml bağımlılığından kurtarma şansına sahibiz. Elbette yazılan bu 

tip uygulamalarda performasıda düşünecek nitelikte tedbirler almak gerekebilir. Örneğin site 

haritasını tutan SiteMapNode' un arabelleğe alınması düşünülerek daha hızlı çalışan bir menü 

sistemi tasarlanabilir. Nitekim uygulamamızda sayfanın istemciden sunucuya her postalanışında, 

sunucu tarafından ilgili saklı yordam sayfanın yaşam döngüsü içerisinde çalıştırılacaktır. İşte 

buradaki performans kayıplarının önüne geçmek için ara bellek sistemi (caching) düşünülebilir. 

Benzer şekilde ilgili sınıf içerisinde siteye dahil olan kullanıcının yetkilerinin kontrol edilmesi ve 

datanın buna göre çekilerek ilgili boğumların düzenlenmesi düşünelebilir. Ancak çıkış noktamız 

yukarıda bahsettiğimiz gibidir. Bu makalemizde kısaca site haritamızı nasıl özelleştirebileceğimizi 

gördük. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 
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Örnek uygulama için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Nasıl Yapılır : Connected(Bağlı) Web Parts ( 

26.12.2006 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web uygulamalarımızda kullanabileceğimiz sayısız sunucu tabanlı kontrol vardır. Geliştirdiğimiz 

uygulamalarda bazı durumlarda birden fazla kontrolün kullanıldığı web sayfalarımız söz konusu 

olabilir. Bu tarz durumlarda kodları merkezileştirmek, istenen kontrolleri tek bir noktadan 

güncelleyebilmek amacıyla kullanıcı web kontrollerine (web user control) başvurabilir yada kendi 

web sunucu kontrollerimizi yazabiliriz. Özellikle kendi web sunucu kontrollerimizi var olan bir 

kontrolden türetme (inheritance) yardımıyla geliştirebileceğimiz gibi sıfırdan da yazabiliriz. (Kendi 

web kontrollerimizi oluşturmak ile ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bir makale hazırlamayı 
düşünüyorum.) 

Asp.Net 2.0 mimarisi ile birlikte sayfaya bağlı olan kullanıcılara göre özelleştirebileceğimiz Web Part 

kavramı ile karşılaştık. Web Part kontrolleri birer sunucu kontrolü olmakla birlikte, özelliklerini 

kişileştirebilme ve farklı kullanıcılar için farklı veriler taşıyabilme yeteneğine sahip kontroller olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aslında SharePoint mimarisini kendi web uygulamalarımızda kullanabilme 

amacıyla tasarlanmış kontrollerdir. Örneğin web part kontrolleri sayfa üzerinde sürükleme, 

minimize etme gibi görsel işlemleri gerçekleştirebiliriz ki buda SharePoint tarzı portal 

uygulamalarının en büyük özelliklerindendir. Web Part kontrolleri, kişiselleştirme 

(Personalization) içinde önemli kabiliyetler sunmasına rağmen bazı noktalarda kullanımı oldukça 

karmaşık olabilmektedir. Örneğin web part kontrolleri arasında veri iletişiminde bulunmak bir başka 

deyişle, birbirleriyle haberleşebilen web part kontrolleri geliştirmek. İşte bu makalemizde web part 
kontrolleri arası bağlantıların nasıl sağlanabileceğini adım adım incelemeye çalışacağız. 

Özellikle kendi geliştireceğimiz Web Part kontrollerinde, kontroller arasında bilgi taşımak 

isteyeceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Bu istek, var olan kontroller düşünüldüğünde çok da 

özel bir konu değildir. Ama işin içerisine kişiselleştirilebilir, bir Web Part Zone' dan diğerine 

sürüklenebilir, minimize edilebilir vb Web Part kontrolleri girdiğinde farklı bir teknik kullanmak 

gerekmektedir. Örneğin herhangibir veri içeriği üzerinde arama yapmamızı sağlayacak bir web part 

kontrolünün başka bir web part kontrolüne aranacak değeri aktarmasını istediğimizi düşünelim. 

Verinin aktarıldığı Web Part kontrolü üzerinde de arama yapılan değere göre ilgili sonuçların 
gösterilmesini isteyebiliriz. Peki bu tarz bir ihtiyaç için gerekenler nelerdir? 

Kendi Web Part kontrollerimizden bahsettiğimiz için WebPart tipinden türeyen sınıflar 

geliştirmemiz gerekiyor. Bu web part kontrollerimizden birisi diğer web part kontrolü için veri 

sağlayıcı nitelik olucakken diğeride bu veriyi tüketici nitelikte olacaktır. Genellikle veriyi sağlayacak 

olan web part kontrolü Provider olarak adlandırılmaktadır. Provider Web Part kontrolünün 

sunacağı içeriği kullanacak olan diğer Web Part kontrolümüz ise Consumer (tüketici) olarak 

adlandırılmaktadır. Provider görevini üstlenen bir Web Part kontrolünü birden fazla Consumer 

kullanabilir. Provider Web Part kontrolünün göndereceği veriyi, Consumer niteliğinde olan bir Web 

Part kontrolünün(lerinin) alabilmesi için, Provider Web Part kontrolüne bir arayüz (interface) 

uygulanması gerekmektedir. Bu arayüz(Interface), Provider Web Part kontrolünden Consumer 

Web Part kontrolüne nesne referansı taşınmasında rol almaktadır. Böylece ilgili referans üzerinden 

Provider Web Part kontrolü ile gelen veriyi taşıma ve Consumer Web Part kontrolünden(lerinden) 

alma şansına sahip olabiliriz. Son olarak her iki web part kontrolü arasında arayüz yardımıyla 

refarans taşıyabilmek için bağlantı noktalarına (Connection Part) ihtiyacımız olacaktır. Bağlantı 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/CustomSiteMap.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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noktaları aslında özel nitelikler(attribute) ile imzalanmış metodlardır. Aşağıdaki şekilde ihtiyacımız 

olanlar özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Artık bir örnek üzerinden adım adım ilerleyerek Web Part kontrolleri arası nasıl veri 

taşıyabileceğimizi incelemeye başlayabiliriz. İlk olarak örnek bir senaryo göz önüne alalım. Provider 

(Sağlayıcı) görevini üstlenecek kontrolümüzde arama işlemi için veri girilebilecek bir kutucuk 

olduğunu ve buraya bir ürün adı yazılabileceğini düşünelim. ( Ürünlerimizi Sql Server 2005 ile gelen 

AdventureWorks veritabanındaki Product tablosundan çekebiliriz. ) Bu noktadan sonra arama 

sözcüğü Consumer görevini üstlenecek olan Web Part kontrolüne aktarılacak ve bulunan bilgiler bir 

GridView kontrolü içerisinde gösterilecektir. Senaryo gereği en az iki web part kontrolüne 

ihtiyacımız olacak. Bu kontrollerin en büyük özelliği WebPart sınıfından türeyecek olmalarıdır. 

Böylece içlerine kişiselleştirilebilir üyeler dahil edebilir, aynı zamanda birbirlerine bağlayabiliriz. 

Web Part kontrollerimizi ve aradaki bağlantıyı tesis etmekte kullanacağımız arayüz(interface) 

tipimizi ayrı bir kütüphane (library) halinde tasarlarsak, Visual Studio.Net ToolBox' ına ekleme ve 

farklı web projelerinde kullanma şansına da sahip oluruz. Bu nedenle basit bir Web Control Library 
projesi geliştirerek işe başlayabiliriz. Yazacağımız tipler aşağıda yer almaktadır. 
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IcerikSaglayici ve IcerikKullanici isimli Web Part kontrollerimiz, WebPart abstract sınıfından 

türetilmiştir. Böylece kişiselleştirme gibi özelliklere sahip olabilirler. En önemliside birbirlerine 

bağlanabilirler. IAnlasma isimli arayüzümüz, IcerikSaglayici' dan, IcerikKullanici kontrolüne 

aktarılacak olan veriyi basit bir özellik(property) olarak tanımlamaktadır. Şu anda bu veri bizim için 

ArananBilgi isimli özelliktir. Hatırlarsanız veri sağlayıcı Web Part kontrolünün, taşınacak veriyi 

içeren referansı aktarabilecek bir arayüz kullanması gerektiğinden bahsetmiştik. İşte bu nedenle 
IcerikSaglayici kontrolümüze IAnlasma arayüzü uygulanmaktadır. 

Web Part kontrollerimizdeki belkide en önemli üyeler bağlantı noktası (Connection 

Point) metodlarıdır. IcerikSaglayici Web Part kontrolümüzde bu görevi SaglayiciBaglantiNoktasi 

isimli metodumuz üstlenmektedir. IcerikKullanici Web Part kontrolümüzde ise 

TuketiciBaglantiNoktasi bu görevi üstlenir. SaglayiciBaglantiNoktasi metodu geriye IAnlasma 

arayüzünün taşıyacağı bir referansı göndermektedir. Söz konusu referans çalışma zamanında, 

IcerikSaglayici kontrolünün nesne örneğinden başkası değildir. Bu referansı alacak olan 

tüketici(consumer) üyemiz TuketiciBaglantiNoktasi ise, IAnlasma tipinden bir arayüzü parametre 

olarak almaktadır. Dolayısıyla çalışma zamanında bu iki metod birbirleri ile haberleşme (şu an için 

tek yönlü bir haberleşme söz konusudur) yeteneğini kazanmaktadır. Tabiki bu üyelerin, birbirlerine 

ulaşabilmelerini sağlamak için ilgili niteliklerle (attributes) imzalanmaları ve Web Part' ların bir 

birlerine ya dinamik olarak yada statik olarak bağlanmaları gerekecektir. Ama öncesinde kod 
tarafında yaptıklarımıza kısaca bakalım. 

IAnlasma arayüzü (interface); 

public interface IAnlasma 

{ 
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    string ArananBilgi 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

IcerikSaglayici Web Part kontrolü; 

public class IcerikSaglayici:WebPart,IAnlasma 

{ 

    private string _urunAdi; 

    private TextBox _aramaAlani; 

    private Button _btnAra; 

 

    /* Web Part içerisindeki kontrolleri oluşturmak için CreateChildControls metodunu eziyoruz.*/ 

    protected override void CreateChildControls() 

    { 

        // Önce Web Part üzerindeki kontrolleri temizleyelim. 

        Controls.Clear(); 

 

        // Web Part kontrolünün başlık bilgisini değiştiriyoruz. 

        Title = "Ürün Arama"; 

 

        // Aranacak bilginin girileceği TextBox kontrolünü tanımlayıp Controls koleksiyonuna 

ekliyoruz. 

        _aramaAlani = new TextBox(); 

        Controls.Add(_aramaAlani); 

 

        // Arama emrini verecek olan Button kontrolümüzü oluşturuyoruz. 

        _btnAra = new Button();  

        _btnAra.Text = "Bakacağım Ürün"; 

        _btnAra.BackColor = System.Drawing.Color.Gold; 

        _btnAra.BorderColor = System.Drawing.Color.Gray; 

        _btnAra.BorderStyle = BorderStyle.Dashed; 

        _btnAra.BorderWidth = 2; 

        _btnAra.Font.Bold = true; 

        // Anonymous(isimsiz) metod yardımıyla Button' a basıldığında yapılması gerekenleri 

belirtiyoruz. 

        _btnAra.Click += delegate(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TextBox' a girilen bilgiyi ArananBilgi isimli özelliğe atıyoruz. 

            ArananBilgi = _aramaAlani.Text; 

        }; 

        Controls.Add(_btnAra); 

    } 

 

    #region IAntlasmaYuzu Members 

 

    /* ArananBilgi isimli özelliği kişiselleştirilebilir olarak tanımlıyoruz. Böylece siteye giren her farklı 

kullanıcı için farklı şekilde tutulabilecektir. */ 

    [Personalizable( PersonalizationScope.User)] 

    public string ArananBilgi 

    { 

        get { 

            return _urunAdi; 
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        } 

        set {  

            _urunAdi = value;  

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

    // Bağlantı noktamızı ConnectionProvider niteliği ile belirtiyoruz. 

    [ConnectionProvider("Arama Bağlantı Noktası","SaglayiciNokta")] 

    public IAnlasma SaglayiciBaglantiNoktasi() 

    { 

        return (IAnlasma)this; // O anki IcerikSaglayici nesne örneğinin referansını IAnlasma 

tipinden olacak şekilde geri döndürüyoruz. 

    } 

} 

IcerikKullanici Web Part kontrolü; 

public class IcerikKullanici : WebPart 

{ 

    private string _arananUrun; 

    private Label _lblGelenUrunAdi; 

    private GridView _grdUrunler; 

 

    // Bağlantı noktası olması için ConnectionConsumer niteliği ile imzalıyoruz. 

    [ConnectionConsumer("Tüketici Bağlantı Noktası","TuketiciNokta")] 

    public void TuketiciBaglantiNoktasi(IAnlasma anls) 

    {  

        _arananUrun= anls.ArananBilgi; // Sağlayıcıdan gelen referansın üzerinden ArananBilgi 

özelliğinin değerini alıyoruz. 

        CreateChildControls(); // Alınan değer göre web part üzerindeki kontrollerin tekrardan 

oluşturulmasını sağlıyoruz. 

    } 

 

    protected override void CreateChildControls() 

    { 

        Controls.Clear(); // Önce kontrolleri kaldırıp sahayı temizliyoruz. 

 

        // Web Part' ın başlık bilgisini değiştiriyoruz. 

        Title = "Arama Sonuçları";  

 

        // Aranan bilgiyi gösterecek Label kontrolünü oluşturup Web Part' a ekliyoruz. 

        _lblGelenUrunAdi = new Label(); 

        if (!String.IsNullOrEmpty(_arananUrun)) // Eğer _arananUrun alanının değeri boş yada null 

değilse eklemesini sağlıyoruz 

            _lblGelenUrunAdi.Text = _arananUrun; 

        _lblGelenUrunAdi.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 

        _lblGelenUrunAdi.Font.Bold = true; 

        _lblGelenUrunAdi.Font.Size = 12; 

        Controls.Add(_lblGelenUrunAdi); 

 

        // Bir alt satıra geçme için Literal kontrol kullanıyoruz. 

        Literal ltr = new Literal(); 

        ltr.Text = "<br/>"; 

        Controls.Add(ltr); 
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        // gelen arama bilgisine göre veri çekme ve GridView kontrolüne bağlama işlemlerini 

gerçekleştiriyoruz. 

        if (!String.IsNullOrEmpty(_arananUrun)) 

        { 

            using (SqlConnection conn = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

            { 

                SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select 

ProductId,Name,ListPrice,SellStartDate From Production.Product Where Name Like '%" + 

_arananUrun + "%'", conn); 

                DataTable dt = new DataTable(); 

                da.Fill(dt); 

                _grdUrunler = new GridView(); 

                _grdUrunler.DataSource = dt; 

                _grdUrunler.DataBind(); 

                Controls.Add(_grdUrunler); 

            } 

        } 

    } 

} 

Şimdi geliştirmiş olduğumuz bu kütüphaneyi herhangibi web uygulamasında kullanmak üzere 

aşağıdaki gibi ToolBox' a ekleyelim. Bunun için ToolBox' ta Choose Items' a geçmemiz ve 

assembly' ımızı bulup IcerikSaglayici ve IcerikKullanici kontrollerini seçmemiz yeterli olacaktır. 
Örnek olarak ben General sekmesi altına ekledim. 

Assembly' ın seçildiği iletişim kutusu; 
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ToolBox' ın görünümü; 

 

Geliştirdiğimiz kontroller birer Web Part kontrolüdür. Bu sebeptende ilgili web sayfasında Web Part 

Zone' lar içerisinde kullanılıp birbirlerine bağlanabilmeleri için statik veya dinamik bağlama 

tekniklerinden birisini tercih etmemiz gerekmektedir. Dinamik bağlama tekniğine göre, web part 

kontrollerinin birbirlerine bağlanmasını sayfa üzerinden gerçekleştirme imkanına sahip oluruz. 

Bunun için web sayfası üzerinde bir ConnectionsZone olması yeterlidir. Ayrıca kullanıcının 

dinamik bağlama seçeneğini kullanması halinde ilgili Web Part Zone' lar üzerinden Connect Verb' 

ünün kullanılabilir olması gerekecektir. Bu nedenlede sayfada yer 

alan WebPartManager kontrolünün DisplayMode özelliğinin ConnectDisplayMode olması 

gerekir. Çoğunlukla Web Part kullanıldığında, Display Mode' ların çalışma zamanında 

değiştirilebilmesi için Menu kullanımı tercih edilmektedir. Bizim amacımız sadece ConnectionsZone' 

u kullanmak olduğu için, fazla uğraşmadan sayfanın Page_Load kısmında aşağıdaki kod 

parçasında gösterildiği gibi DisplayMode' u belirliyoruz. 
  

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if(!Page.IsPostBack) 

        wpManager.DisplayMode = WebPartManager.ConnectDisplayMode; 

} 

Sayfamızın tasarımını ise aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 
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Artık uygulamamızı test edebiliriz. Sağlıklı sonuçlar alabilmek için web uygulamasında Form tabanlı 

güvenlik sistemi uygulanmıştır. Amaç hem Web Part kontrolleri arası bilgi taşımak hemde bu Web 

Part' ların giren kullanıcılara göre kişiselleştirilebilmesini sağlamaktır. Biz dinamik bağlama tekniğini 

tercih ettiğimiz için öncelikli olarak kullanıcıların ilgili Web Part kontrollerini birbirlerine bağlamaları 

gerekecektir. Örneğimizde bu bağlantı yönü IcerikSaglayici kontrolden, IcerikKullanici kontrole 

doğru olmalıdır. Bu sebepten çalışma zamanında IcerikSaglayici Web Part kontrolümüzün 
bulunduğu Zone' da Connect menü öğesi seçilmelidir. 
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Connect linkine tıkladığımızda ConnectionsZone bileşeni görünür hale gelecektir. Henüz bir bağlantı 

tanımlamadığımız için No active connections mesajını almaktayız. 

 

Şimdi Create a Connection to a Consumer linkine tıklarsak, IcerikSaglayici Web Part 
kontrolünden, IcerikKullanici Web Part kontrüne doğru bir bağlantı tanımlamamız yeterli olacaktır. 

 

Artık Web Part kontrollerimiz arasında veri taşıyabiliriz. Aşağıdaki Flash animasyonunda 

uygulamanın örnek çalışması gösterilmektedir. (Animasyonu izleyebilmek için en azından 

sisteminizde Flash 6 Player' ının yüklü olması geremektedir.) 
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Buraksenyurt isimli kullanıcı sisteme girdikten sonra Ürün Arama başlıklı Web Part kontrolünden, 

aramak istediği kelimeleri giriyor. Button kontrolüne basıldığında ise bulunan sonuçlar Arama 

Sonuçları başlıklı Web Part kontrolünde GridView nesnesinde gösteriliyor. Şu anda buradaki tüm 

ayarlar buraksenyurt kullanıcısı için kişiselleştirilmiştir. Özellikle arama alanı bilgisi 

kişiselleştirildiğinden, buraksenyurt isimli kullanıcı sisteme tekrar girdiğinde son aradığı ürün bilgisi 

ve sonuçları ile karşılaşacaktır. Dolayısıyla farklı kullanıcılar için farklı arama bilgisi ve sonuçları 
tutulabilecektir. 

Örneğimizde kullandığımız dinamik bağlama tekniği dışında, Web Part kontrollerini birbirlerine 

statik olarakta bağlayabiliriz. Tek yapmamız gereken Web Part Manager elementi içeriğini aşağıdaki 

gibi değiştirmektir. 

  

<asp:WebPartManager ID="wpManager" runat="server"> 

    <StaticConnections> 

        <asp:WebPartConnection ID="StatikBaglayici" ProviderConnectionPointID="SaglayiciN

okta" ProviderID="IcerikSaglayici1" ConsumerConnectionPointID="TuketiciNokta"ConsumerI

D="IcerikKullanici1" />  

    </StaticConnections> 

</asp:WebPartManager> 

Dikkat ederseniz WebPartConnection elementi içerisinde icerik sağlayıcı ve tüketici için gerekli Id 

tanımlamaları yapılmaktadır. ProviderConnectionPointID niteliği (attribute), IcerikSaglayici Web 

Part kontrolündeki bağlantı noktası metodunda yer alan ConnectionProvider niteliğinin ikinci 

parametresinin değeridir. 
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[ConnectionProvider("Arama Bağlantı Noktası","SaglayiciNokta")] 

public IAnlasma SaglayiciBaglantiNoktasi() 

{ 

Benzer şekilde ConsumerConnectionPointID niteliğinin değeride, IcerikKullanici Web Part 

kontrolündeki bağlantı noktası metodunda yer alan ConnectionConsumer niteliğinin ikinci 

parametresinin değeridir. 
  

[ConnectionConsumer("Tüketici Bağlantı Noktası","TuketiciNokta")] 

public void TuketiciBaglantiNoktasi(IAnlasma anls) 

{ 

ProviderID ve ConsumerID niteliklerinin değerleri ise, ilgili Web Part kontrollerimizin ID 

niteliklerinin değerleridir. Uygulamamızı bu haliyle test ettiğimizde sonuçların değişmediğini 

görürüz. Tabiki test amacıyla sayfadaki ConnectionsZone nesnesini kaldırmak ve Web Part 
Manager kontrolü için DisplayMode özelliğini set etmemek gerekmektedir. 

Bu makalemizde kendi Web Part kontrollerimiz arasında veri aktarımı amacıyla bağlantıların 

(Connections) nasıl kurulabileceğini incelemeye çalıştık. Burada gördüğümüz teknik sadece tek 

yönlü bir bağlama seçeneği sunmaktadır. Birde Consumer' dan Provider' a doğru veri aktarmak 

isteyebileceğimiz vakkalar olduğunu düşünmek gerekir. Bu durumda iki yönlü bağlantılar söz 

konusu olacaktır. Bu konunun araştırmasınıda siz değerli okurlarımıza bırakıyorum. Böylece geldik 

bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. (Önemli Not: Dosya boyutunun büyük olması nedeniyle, 

kişiselleştirme amacıyla kullanılan ve App_Data klasöründe yer alan Aspnetdb.mdfveritabanı 

dosyası silinmiştir. Test ederken lütfen Asp.Net Configuration Tool' unda ilgili veritabanının 
oluşturulmasını sağlayınız ve en azından örnek iki kullanıcıyı sisteme dahil ediniz.) 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ve Client Script Callback ( 

17.12.2006 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web sayfalarımızda karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi post-back hareketlerine neden olacak 

davranışların çok fazla olabilmesidir. Varsayılan olarak bir Button' ın görevi sayfayı istemciden 

sunucuya içeriği ile birlikte göndermektir. Diğer yandan bazı bileşenlerin AutoPostback özelliklerine 

true değeri atanarak istemci tarafından sunucuya doğru postalama işlemi yapmaları da 

sağlanabilmektedir. Fakat bazı durumlarda sayfanın tamamını sunucuya doğru postalamak 

istemeyebiliriz. Örneğin il ve ilçe bilgilerini ayrı ayrı tutan DropDownList kontrollerinin olduğu bir 

senaryoda; bir il seçildiğinde buna bağlı ilçelerin yüklenmesi için sayfanının tamamiyle sunucuya 

gidip gelmesi gerekecektir. Böyle bir durumda sayfanın daha önceden istemci tarafına yüklenmiş 

pek çok parçası gereksiz yere tekrardan sunucu tarafından istemciye doğru gönderilecektir. Her ne 

kadar arabelleğe (caching) alma gibi tekniklerle sunucudan istemciye gelecek olan cevabın daha da 

hızlandırılmasını sağlayabilsekte, sayfanın tamamının postalanmasını engellemek ve sadece 

gereken kısımlarının güncellenmesi için ilgili parçaların postalanmasını sağlayabilmek daha etkili bir 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/BaglantiliWebParts.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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çözümdür. Tahmin edeceğiniz gibi bu yaklaşım modeli günümüzde Ajax veAtlas.Net gibi 

teknolojik terimlerle karşımıza çıkmaktadır. 

Biz bu makalemizde Asp.Net 2.0 üzerinde istemci tarafından geri bildirim (client script callback) 

işlemlerinin kolay bir şekilde nasıl yapılabileceğini incelemeye çalışacağız. İlk olarak çalışma 

modelinden bahsedelim. Başrol oyuncumuz ICallbackEventHandler arayüzüdür. Bu arayüzü ilgili 

web sayfasına ait sınıfamıza uygulamamız gerekmektedir. Uygulanan arayüz beraberinde iki metod 

sunmaktadır. Bu metodlar GetCallbackResult ve RaiseCallbackEvent üyeleridir. 

RaiseCallbackEvent metodu string tipinden bir parametre alır. Bu parametrenin rolü oldukça 

önemlidir. Nitekim istemci tarafından yada başka bir deyişle tarayıcı tarafından sunucuya doğru 

string tipte bir değer taşınması gerekmektedir. Örneğin illeri gösteren DropDownList kontrolünün 

seçilen değerinin string karşılığı, parametre olarak istemci tarafına 

gelebilir. GetCallbackResult metodu ise, geriye string tipinden bir değer döndürmektedir. 

Dolayısıyla bu değer istemci tarafından ele alınacak bilgiyi içermektedir. Örneğin seçilen ile bağlı 

ilçeleri bu dönüş değeri olarak düşünebiliriz. Buradaki tek problem, istemciden sunucuya gelen 

yada sunucudan istemciye dönen bilgilerin string tabanlı olmasıdır. Bu sebepten istemci tarafındada 

bir Javascriptkodunun GetCallbackResult metodundan dönen değeri ele alacak şekilde yazılmış 

olması gerekecektir. Benzer şekilde sunucudan istemciye gönderilecek string bilgininde özel olarak 

hazırlanması gerekecektir. Nitekim istemci tarafından ayrıştırılarak kullanılması söz konusu olabilir. 

Bu gereksinimlerin karşılanmasının ardından sunucu tarafında yapmamız gereken tek şey, 

istemcinin RaiseCallbackEvent metodunu nasıl tetikleyeceğini bildirmek olacaktır. Bu amaçlada 

.Net' in sunuduğu bazı metodlardan faydalanabiliriz. Bu metodlar yardımıyla sunucu tarafından 

istemci üzerine javascript kodu eklemek gibi işlemleri gerçekleştirebilmekteyiz. Sonuç olarak elde 
edeceğimiz mimari model aşağıdaki şekildekine benzer olacaktır. 
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Dilerseniz bir örnek üzerinden devam edelim. Senaryomuzda AdventureWorks veritabanında yer 

alan ProductSubCategory ve ProductCategory tablolarını ele alacağız. İlk olarak web sayfamızı 
aşağıdakine benzer bir şekilde tasarlayarak işe koyulalım. 

 

İstemci Kategoriler' in tutulduğu DropDownList bileşeninden bir öğe seçtiğinde sayfanın tamamı 

sunucuya gönderilmeden, sadece bizim için gerekli olan Alt Kategoriler gelecek ve ilgili 

DropDownList bileşenine dolacak. Aslında Alt Kategorileri gösteren DropDownListe' e dolacağını 

söylemek çok doğru bir yaklaşım değildir. Nitekim, istemci tarafında var olan HTML çıktısında 

DropDownList kontrolü bir select takısı olarak görünür. Öğeleri ise içeride birer Option takısı olarak 
yer almaktadır. 

 

Dolayısıyla Alt Kategorileri doldurmak ile kastettiğimiz; istemciye gelen string cevabın içerisindeki 

alanları ayrıştırarak, ilgili select takısı içerisine birer option takısı olarak eklemektir. Tekrardan 

örneğimize dönebiliriz. İlk olarak kategorileri ProductCategories tablosundan yüklememiz 

gerekmektedir. Kategorileri doldurmak için SqlDataSource bilşeninden faydalanabiliriz. Select 
sorgumuz içerisinde ProductCategoryID ve Name alanlarını çekiyoruz. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Untitled Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form id="form1" runat="server"> 

            <div>Kategoriler<br /> 

                <asp:DropDownList ID="ddlKategoriler" runat="server" 

DataSourceID="dsKategoriler" DataTextField="Name" DataValueField="ProductCategoryID"> 

                </asp:DropDownList> 

                <asp:SqlDataSource ID="dsKategoriler" runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:AdvConStr %>" SelectCommand="SELECT ProductCategoryID, Name FROM 

Production.ProductCategory"> 
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                </asp:SqlDataSource> 

                Alt Kategoriler<br /> 

                <asp:DropDownList ID="ddlAltKategoriler" runat="server"> 

                </asp:DropDownList> 

            </div> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

Bir sonraki adımımız olarak sayfamıza ICallbackEventHandler arayüzünü uygulamamız 

gerekiyor. Default.aspx sayfamız için sunucu tarafında yazılacak olan kodlar aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

private string _kategoriId; 

 

public string GetCallbackResult() 

{ 

    using(SqlConnection conn=new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["AdvConStr"].ConnectionString)) 

    { 

        /* istemciden gelen CategoryId değerine göre SubCategory' ler çekilir ve bir StringBuilder 

yardımıyla bir dönüş bilgisi oluşturulur. */ 

        SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select ProductSubCategoryID,Name From 

Production.ProductSubCategory Where ProductCategoryId=@CatId", conn); 

        cmd.Parameters.AddWithValue("@CatId", _kategoriId); 

        conn.Open(); 

        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 

        StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

        while (dr.Read()) 

        { 

            builder.Append(dr["ProductSubCategoryID"].ToString()); 

            builder.Append("|"); // Field' ları birbirlerinden ayırabilmek için tek pipe konulur. 

            builder.Append(dr["Name"].ToString()); 

            builder.Append("||"); // satır sonları için çift Pipe konulur. 

        } 

        dr.Close(); 

        return builder.ToString(); 

    } 

} 

 

public void RaiseCallbackEvent(string eventArgument) 

{ 

    /* istemci tarafından tetiklenen bu metoda gelen string parametre değerini alıp sayfa 

seviyesindeki bir değişkene atıyoruz. */ 

    _kategoriId = eventArgument; 

} 

Burada GetCallbackResult metodundan geriye döndürdüğümüz string bilgiyi oluşturma şeklimiz 

eminimki dikkatinizi çekmiştir. Bunun en büyük nedeni az önce bahsettiğimiz gibi DropDownList 

kontrolünün istemci tarafında bir select takısına dönüşmesi ve elemanlarının birer option haline 

gelmesidir. Sonuç itibariyle istemci tarafındaki DropDownList kontrolünün Html çıktısının 

taşıyabileceği değerler göz önüne alındığında bunları toplu bir halde tek bir string olarak 

göndermek yeterli değildir. Gönderilen string bilginin istemci tarafındaki fonksiyon içerisinde 

ayrıştırılabilmesi gerekecektir ki gelen bilgileri ayrıştırarak select takısı içerisine birer option olarak 

ekleyebilelim. Bu sebepten ProductSubCategoryId ve Name alanlarının arasına | gelecek ve her bir 
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satırın sonundada || gelecek şekilde bir string oluşturulması tercih edilmiştir. Elbette burada | 

işaretini kullanmak zorunda değiliz. Bunun yerine yıldız yada virgül gibi sembolllerde konulabilir. 

Ancak elbette bu sembollerin okuduğumuz alanların içerisinde yer almamasına dikkat etmeliyiz. 

Böyle bir durumda istemci tarafındaki fonksiyon, satırları ve dolayısıyla alanları doğru bir şekilde 

ayrıştıramayacaktır. 

Gelelim istemci tarafındaki fonksiyonumuza. Bu fonksiyonun temel 

görevi, GetCallbackResult metodundan dönecek olan string bilgiyi ayrıştırıp ddlAltKategoriler 

isimli dropdownList' in Html karşılığı olan içeriğine birer option elemanı olarak olarak eklemek 

olacaktır. 

  

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

 

    function IstemciGeriBildirim(gelenBilgi,context) 

    { 

        /* Önce fonksiyona gelen altKategiler stringinin içeriğini taşıyacak DropDownList kontrolünü 

istemci tarafında yakalamılıyız. */ 

        var lstKategoriler=document.forms[0].elements['ddlAltKategoriler']; 

        lstKategoriler.innerHTML=""; // liste içeriği temizlenir 

        // Gelen string bilgiyi || lara göre ayrıştıyoruz. 

        var satirlar=gelenBilgi.split('||'); 

 

        // her bir satırı dolaşıyoruz. 

        for(var i=0;i<satirlar.length;++i) 

        { 

            // satırları | işaretine göre ayrıştırıyoruz. Böylece alanları elde ediyoruz. 

            var alanlar=satirlar[i].split('|'); 

         

            var altKategoriId=alanlar[0]; 

            var altKategoriAdi=alanlar[1]; 

 

            // Html tarafında listemiz için option elementini oluşturuyoruz. Value olarak altKategoriId' 

yi içerik olarakta altKategoriAdi' ni veriyoruz. 

            var oge=document.createElement('option',altKategoriId); 

            oge.innerHTML=altKategoriAdi; 

 

            // Oluşturulan öğe listeye eklenir. 

            lstKategoriler.appendChild(oge); 

        } 

    }  

 

</script> 

Bu JavaScript fonksiyonu sunucudaki GetCallbackResult metodundan dönen string bilgiyi 

ayrıştırmak ve istemci tarafındaki liste kutusuna eklemekten sorumludur. Unutulmamalıdır ki, 

istemci tarafına gelen bilgiler HTML içeriğidir. Dolayısıla DropDownList' e eleman eklemek için 

ayrıştırılan her bir öğenin birer option elementi olarak ele alınması gerekmektedir. Yapmamız 

gereken son bir işlem daha vardır. İstemci tarafında, Kategorilerin tutulduğu liste kutusu üzerinde 

bir bir öğeden bir diğerine geçildiğinde, sunucu tarafındaki ilgili metodların tetiklenmesi 

gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için sayfanın Page_Load olay metodu içerisine aşağıdaki 
kod satırlarını eklememiz yeterli olacaktır. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 
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    string script=ClientScript.GetCallbackEventReference(this, 

"document.all['ddlKategoriler'].value", "IstemciGeriBildirim", null); 

    ddlKategoriler.Attributes.Add("onChange", script); 

} 

GetCallbackEventReference isimli metod sayesinde istemci tarafı için gerekli olan script' lerin 

otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabiliriz. Metoun ilk parametresi, client callback işleminin ele 

alınacağı nesneyi belirtmektedir. Uygulamamız göz önüne alındığında bu nesne sayfanın kendi 

referansıdır. İkinci parametre istemci tarafından sunucu tarafındakiRaiseCallbackEvent metoduna 

gelecek olan parametredir ki bu senaryoda ddlKategoriler' de seçili olan öğenin değeridir. Üçüncü 

parametre ile istemci tarafında, sunucudakiGetCallbackResult metodunun sonucunu ele alacak 

olan JavaScript fonksiyonunun adı belirtilir. Son parametre istemci tarafındaki fonksiyona 

geçirlmesi gereken ekstra bilgiler var ise kullanılır. Örneğimizde böyle bir ihtiyacımız olmadığı için 

son parametre değerini null olarak geçiyoruz. Son olarak, scriptlerin hangi kontrolün hangi niteliği 

için oluşturulacağını belirtiyoruz. Örneğimizde liste kutusunun onChange olayı için gerekli 

JavaScript' lerin oluşturulmasını belirtmekteyiz.  (Aşağıdaki görüntüyü izleyebilmek için en azından 

Flash 6.0 sürümü gerekmektedir. ) 

 

Gördüğünüz gibi Kategorilerde değişiklik yaptığımızda alt kategoriler listesi dolmakta, ancak 
sayfanın sunucuyu tamamiyle postalandığına dair bir işaret görülmemektedir. 

Client Script Callback mimarisi derinlemesine incelendiğinde sayfanın istemciden sunucuya doğru 

tamamen postalanmayışı, sayfaya ait bazı olay metodların çalışmadığı anlamına gelmez. Aslında 

sayfaya ait Page_Init, Page_Load ve Page_Unload gibi olaylar çalışmaktadır. Bununla birlikte 

örneğin PreRender, Render gibi olaylar ve hatta post-back olaylarına ait metodlar 

çalıştırılmamaktadır. Dolayısıyla ilgili sayfa için, bir bölümü kırpılmış bir yaşam döngüsünün söz 
konusu olduğunu ve çalıştığını söyleyebiliriz. 

Client Script Callback ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı kısıtlamalarda vardır. Günümüzde 

hemen her tarayıcı programın JavaScript desteği vardır. Ancak bazı tarayıcıların Client Callback 

desteği olmayabilir. Hatta internet explorer bu sistemi gerçekleştirmek için ActiveX kullanır ve 

tarayıcının ActiveX ayarları güvenlik nedeniyle bilerek kapatılmış olabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı 

Client Callback mimarisi doğru bir şekilde çalışmayacaktır. İstemcilerin kullandıkları tarayıcı 

programların ClientCallback desteğinin olup olmadığını öğrenmek ve uygulamanın işleyişini buna 

göre değiştirmek için Request.Browser.SupportsCallback özelliğini kullanabiliriz. Bu 
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makalemizde kısaca istemci taraflı callback modelinin, .Net üzerinde nasıl gerçekleştirilebileceğini 

incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

HTTPHandler ve HttpModule Kavramları ( 

08.12.2006 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Çoğumuz herhangibir tarayıcı penceresinden bir AspNet sayfasını çağırdığımızda resmin hep ön 

yüzünden bakarız. Oysaki resmin arka yüzünde dikkate değer bir mimari bulunmaktadır. Bu mimari 

içerisinde yer alan önemli yapılardan ikisi, Http Pipeline' ın bir parçası olan Http Handler ve Http 

Module kavramlarıdır. Bu makalemizde Http Handler ve Http Module kavramlarını kısaca 

incelemeye ve tanımaya çalışacağız.  HttpHandler ve HttpModule kavramlarını derinlemesine 

incelemeden önce işe, bir web sayfasını talep ettiğimizde web sunucusunun bu talebi nasıl 

değerlendirdiğini ele almaya çalışarak başlayalım. Çalışma modelindeki başrol 

oyuncularımız ISS (Microsoft Internet Information Services), ASPNET_ISAPI, Asp.Net Work 

Processor ve HTTPPipeLine dır. 

Temel olarak IIS, web sunucusuna gelen html, aspx, asp, jsp vb talepleri karşılayıp cevaplamakla 

yükümlü bir programıdır. Talep edilen sayfalar farklı tipte olduğundan yada farklı programalama 

sistemlerince işletildiklerinden IIS, gelen talebi asıl işletecek olan sisteme devretmek için bazı 

durumlarda arada bir program arayüzüne ihtiyaç duyacaktır. Bazı durumlarda diyoruz çünkü bir 

HTML sayfası için (yada bir resim dosyası vb...) .Net Framework ve benzeri ortamlara ihtiyaç 

yoktur. Bunlar zaten doğrudan karşılanabilirler. Ancak örneğin bir asp sayfasına gelen talep 

için asp.dll Isapi extension kullanılır. Bir Asp.Net sayfası söz konusu olduğunda ise bu 

extension AspNet_Isapi.dll kütüphanesidir. AspNet_Isapi unmanaged (yönetimsiz) bir 

kütüphanedir. Dolayısıyla içerisinde .Net Framework kodları çalıştırılmaz. Bunun yerine 

AspNet_Isapi.dll gelen talepleri, Asp.Net Work Processor' a iletir. Asp.Net Work Processor ise, bu 

talepleri işetilmek üzere Http Module ve Http Handler' lara devreder. Çok basit olarak 

düşündüğümüzde çalışma şeklini aşağıdaki gibi düşünebiliriz. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ClientCallback.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Burada Http Modules ve Http Handler kısmını biraz daha açıklamakta fayda var. Asp.Net Runtime 

gelen talepleri Http Module' ler üzerinden geçirerek ilgili HttpHandler' a devreder. İlgili HttpHandler 

diyoruz çünkü Asp.Net çalışma ortamına düşen her talep için ele alınabilecek ayrı ayrı HttpHandler 

tipleri mevcuttur. Söz gelimi web servisleri için çalışan ayrı bir HttpHandler varken web sayfaları 

için çalışan başka bir HttpHandler' vardır. Biz bir aspx sayfası için gelen talebi göz önüne 

aldığımızda ilgili HttpHandler' ın yaptığı bazı işlemler vardır. Bu işlemler sırasında sayfanın bir 

örneği (nesne olarak) üzerindeki kontroller ile birlikte oluşturulur. Bir başka deyişle sayfanın yaşam 

döngüsü çalışır. (PreInit -> Init -> Load -> Change/ Click -> PreRender -> UnLoad -> Dispose) 

Nihayetinde bir HTML çıktısı üretilir. Bu HTML çıktısı Http Module' ler üzerinden geriye doğru 

Asp.Net Work Processor' a oradanda AspNet_Isapi' ye iletilir ve son olarak IIS üzerinden talepte 

bulunan istemciye gönderilir. Aslında sistemimizde yüklü olan pek çok HttpHandler ve HttpModule 

tipi vardır. Bunları root klasördeki web.config dosyası içerisinde bulabiliriz. Örneğin makaleyi 

yazdığım sistemde ki root web.config dosyası D:\WINDOWS\Microsoft.NET\ 

Framework\v2.0.50727\CONFIG klasörü altında yer almaktadır. Root klasörde yer alan web.config, 

bu makinedeki web uygulamlarının konfigurasyon dosyalarının kalıtımsal olarak türediği dosyadır. 

Bu dosya içerisinde yer alan HttpHandlers ve HttpModules sekmelerine baktığımızda aşağıdakine 
benzer çıktılar elde ederiz. 

Örnek httpHandlers elementi ve alt elementleri; (Burada çok daha fazla Handler tanımı vardır. 
Örnek olması açısından bir kaç Handler gösterilmektedir.) 

<httpHandlers> 

    <add path="trace.axd" verb="*" type="System.Web.Handlers.TraceHandler" validate="true" 

/> 

    <add path="*.aspx" verb="*" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory" validate="true" 

/> 

    <add path="*.ashx" verb="*" type="System.Web.UI.SimpleHandlerFactory" validate="true" 

/> 

    <add path="*.asmx" verb="*" type="System.Web.Services. 
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Protocols.WebServiceHandlerFactory, System.Web.Services, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" validate="false" /> 

    <add path="*.rem" verb="*" type="System.Runtime.Remoting.Channels. 

Http.HttpRemotingHandlerFactory, System.Runtime.Remoting, Version=2.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" validate="false" /> 

    <add path="*.soap" verb="*" type="System.Runtime.Remoting.Channels. 

Http.HttpRemotingHandlerFactory, System.Runtime.Remoting, Version=2.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" validate="false" /> 

    <add path="*.asax" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" /> 

    <add path="*.ascx" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" /> 

    <add path="*.master" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" 

/> 

    <add path="*.skin" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" /> 

    <add path="*.sitemap" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" 

validate="true" /> 

    <add path="*.dll.config" verb="GET,HEAD" type="System.Web.StaticFileHandler" 

validate="true" /> 

    <add path="*.exe.config" verb="GET,HEAD" type="System.Web.StaticFileHandler" 

validate="true" /> 

    <add path="*.config" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" 

/> 

    <add path="*.cs" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" /> 

    <add path="*.csproj" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" 

/> 

    <add path="*.resx" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" /> 

    <add path="*.mdb" verb="*" type="System.Web.HttpForbiddenHandler" validate="true" /> 

     ...diğeleri 

</httpHandlers> 

HttpModules elementi ve alt elementlerinin içeriği; 

<httpModules> 

    <add name="OutputCache" type="System.Web.Caching.OutputCacheModule" /> 

    <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule" /> 

    <add name="WindowsAuthentication" 

type="System.Web.Security.WindowsAuthenticationModule" /> 

    <add name="FormsAuthentication" 

type="System.Web.Security.FormsAuthenticationModule" /> 

    <add name="PassportAuthentication" 

type="System.Web.Security.PassportAuthenticationModule" /> 

    <add name="RoleManager" type="System.Web.Security.RoleManagerModule" /> 

    <add name="UrlAuthorization" type="System.Web.Security.UrlAuthorizationModule" /> 

    <add name="FileAuthorization" type="System.Web.Security.FileAuthorizationModule" /> 

    <add name="AnonymousIdentification" 

type="System.Web.Security.AnonymousIdentificationModule" /> 

    <add name="Profile" type="System.Web.Profile.ProfileModule" /> 

    <add name="ErrorHandlerModule" type="System.Web.Mobile.ErrorHandlerModule, 

System.Web.Mobile, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> 

    <add name="ServiceModel" type="System.ServiceModel.Activation.HttpModule, 

System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

</httpModules> 

HttpHandler sekmesine baktığımızda path kısmında bazı dosya uzantıları olduğu görürüz. Bunların 

çoğu web uygulamalarını tasarlayanlara tanıdık gelecektir. 
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Uzantı Tipi 

trace.axd 
sayfalara ait Trace bilgilerinin tutulduğu 

dosya 

aspx Asp.Net web sayfalarımız (Web pages) 

ascx Kullanıcı web kontrolleri (Web User Controls) 

cs C# kaynak kod dosyaları (Source Files) 

config Konfigurasyon dosyaları (Configuration Files) 

asmx Web servisi dosyaları (Web Service Files) 

csproj C# proje dosyaları (C# Projects Files) 

skin 
Temalarda kullanılan skin dosyaları (Skin 

Files) 

master Master Page dosyaları (Master Pages) 

Bu elementlerin her biri için birde verb niteliği (attribute) tanımlanmıştır. Verb niteliği Http 

protokolüne göre bu elementler içerisinde belirtilen uzanıtıya sahip kaynaklara gelebilecek olan 

talep çeşitlerini sınırlamak için kullanılır. Örneğin bu niteliğe Get, Head, Post gibi değerler bir 

arada yada ayrı ayrı verilebilir. * olması halinde tüm Http isteklerinin geçerli olacağı 

belirtilmektedir. HttpHandler içerisindeki elementler içinde belkide en önemli kısım type niteliğinin 

işaret ettiği .Net tipidir. Şimdi şu senaryoyu düşünelim. Normal şartlar altında url üzerinden bir cs 

dosyasını talep ettiğimizde aşağıdakine benzer bir hata alırız. (Testi IIS üzerinden yapabilmek için 

bilerek cs uzantılı dosya ilgili virtual directory altına atılmıştır. Aspx dosyası ile cs dosyalarının IIS 
altına atılması, Vs.Net 2005 Copy Web Site dağıtım modelinin varsayılan çalışma şeklidir.) 

 

Böyle bir mesaj almamızın nedeni, cs uzantılı dosyalara gelecek olan 

çağrıların HttpForbiddenHandler tipi tarafından ele alınıyor olmasıdır. Bu handler hata 
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mesajından görebileceğimiz gibi ilgili dosyaya erişilmesini engellemektedir. Bu nedenle 

HttpForbiddenHandler tarafından ele alınabilen tüm dosya tipleri için yukarıdaki hata mesajını alırız. 

Tam aksine aspx uzantılı sayfalar PageHandlerFactory tipi tarafından ele alınır. Ancak 

PageHandlerFactory aslında bir Http Handler değildir. Bunun yerine çalışma zamanında gerekli olan 

HttpHandler' ın üretilmesini ve bunu bir arayüz olarak (IHttpHandlerFactory) döndürülmesini 

sağlayan fonksiyonelliği içerir. Dolayısıyla aspx uzantılı sayfalar için bu fabrika tipinin ürettiği 

handler sunucu taraflı derleme ve sayfa nesne örneği üretme işlemlerini üstlenecektir. 

PageHandlerFactory aslında .Net 2.0 ile gelen ve Asp.Net 2.0 çalışma modelini destekleyen bir 

tiptir. Aşağıda bu sınıfın türediği IHttpHandlerFactory arayüzü üyeleri ile birlikte görülmektedir. 

Dikkat ederseniz GetHandler isimli üye metod, geriye IHttpHandlerFactory tipinden bir arayüz 

referansı döndürmektedir ki bu referans çalışma zamanında gereki olan HttpHandler tipini 
taşıyacaktır. 

 

Benzer şekilde örneğin web servislerine gelicek olan talepleride (asmx sayfalarına gelicek olan 

talepleri) WebServiceHandlerFactory tipi üstlenecektir. Bu Handlerın sahip olduğu 

fonksiyonellikler arasında gelen taleplerdeki Soap mesajlarını deserialize etmek, cevap (response) 

olarakta tekrar serileştirilmiş Soap paketkerini hazırlayıp karşı tarafa göndermek gibi görevler 

sayılabilir. 

HttpModules kısmına baktığımızda ise yine web uygulamalarımızda sıkça kullandığımız bazı 

kavramların var olduğunu görebiliriz. Örneğin Cache (ara belleğe alma), Session, Authentication, 

Role yönetimi vb. Buradan şu sonuç çıkartılabilir. HttpModules içerisinde tanımlanan elementlerde 

belirtilen tipler bir web uygulaması için ele alabileceğimiz framework özelliklerini kullanabilmemizi 

sağlar. Örneğin caching sistemini OutputCacheModule, Session sistemini SessionStateModule, 

Windows tabanlı doğrulama sisteminiWindowsAuthenticationModule, Form tabanlı doğrulama 

sistemini FormsAuthenticationModule vb... tipleri ele almaktadır. O halde bu noktada 

HttpHandler ve HttpModule sekmesindeki elementler arasındaki ilişkiyi daha kolay açıklayabiliriz. 

Bir sayfa talebi HttpHandler' a ulaşmadan önce HttpModule' lerden geçer. HttpHandler gerekli Html 

çıktısını ürettiğinde ise sonuçlar yine HttpModule' ler üzerinden Asp.Net çalışma zamanı motoruna 

iletilir. Böylece bir sayfa için gerekli olan ara belleğe alma, bellekten Html çıktısına dahil etme, 

session bilgisini oluşturma veya okuma, güvenlik doğrulamalarını yapma gibi işlevsellikler ilgili 
HttpModule' ler tarafından hem taleplerde (request) hemde cevaplarda (response), ele alınabilirler. 
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Çok düşük bir ihtimallde olsa bazen kendi HttpHandler yada HttpModule' lerimizi yazmak 

isteyebiliriz. Örneğin istemciden özel bir dosya uzantısı ve parametre ile gelecek olan bir resim 

isteğini, veritabanından okuyup istemcilere html çıktısı olarak gönderecek bir handler, yada bir cs 

dosyasına gelecek talep sonrası bu talebi istemciye metin formatında döndürecek olan bir handler 

göz önüne alınabilir. Makalemizin bundan sonraki kısımlarında kendi HttpHandler' larımızı ve hatta 

HttpModule' lerimizi nasıl yazabileceğimizi incelemeye çalışacağız. Her ne kadar kendi HttpHandler 

veya HttpModule tiplerimizi oluşturmak için düşünülebilecek senaryo sayısı az olsada amacımız 

temel olarak bunları nasıl yazabileceğimizi ve Asp.Net çalışma ortamı tarafından nasıl ele 

alınabileceğini incelemektir. Kendi HttpHandler tiplerimizi oluşturabilmek için ilk 

olarak IHttpHandler arayüzünü (interface) implemente edecek olan bir sınıf yazmamız 

gerekmektedir. İlk olarak bu ve benzeri HttpHandler yada HttpModule' leri içerisinde barındıracak 

bir Class Library projesi oluşturalım. Böylece bu HttpHandler veya HttpModule tiplerimizi başka 

web uygulamaları içinde kullanabiliriz. ( Hatta bunu GAC (Global Assembly Cache) içerisine atarsak 

her web uygulamasının ortaklaşa erişebileceği bir dll halinede getirmiş oluruz.) Class Library 

projesinde kullanacağımız HttpHandler veya HttpModule tiplerimiz içerisinden güncel web 

içeriklerine (Http Context) erişebilmek için System.Web referansını açıkça eklememiz 
gerekmektedir. 

 

Şimdi bu sınıf kütüphanesi içerisine IHttpHandler arayüzünü uygulayan bir sınıf dahil edelim. 
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IHttpHandler arayüzü, MyCustomHandler isimli sınıfımız içerisine iki üye dahil eder. 

Bunlardan ProcessRequest isimli metod, gelen talepleri değerlendirebileceğimiz üyedir. Yani 

talebe göre Html içeriğini oluşturabileceğimiz bir başka deyişle http isteğini kendi istediğimiz 

şekilde ele alabileceğimi yerdir. Dikkat ederseniz bu metod parametre olarak HttpContexttipinden 

bir değişken almaktadır. Bu değişken sayesinde, Response, Request ve Server nesnelerine 

erişebiliriz. Bu da gelen talepler HttpHandler içerisinde değerlendirebileceğimiz anlamına 

gelir. IsReusable özelliği ise sadece okunabilir bir özelliktir ve ilgili HttpHandler nesne örneğine ait 

referansın başka talepler içinde kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Şimdi kodumuzu aşağıda 
görüldüğü gibi biraz daha geliştirelim. 

using System; 

using System.Web; 

 

namespace MyHandlers 

{ 

    public class MyCustomHandler:IHttpHandler 

    { 

        #region IHttpHandler Members 

        public bool IsReusable 

        { 

            get { return true; } 

        } 

 

        public void ProcessRequest(HttpContext context) 

        { 

            string isim = context.Request["Ad"]; 

            context.Response.Write("<html><body>"); 

            context.Response.Write("<b> Adım : " + isim + "</b><br/>"); 

            context.Response.Write("</body></html>"); 
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        } 

        #endregion 

    } 

} 

Dikkat ederseniz ProcessRequest metodu içerisinde Request üzerinden gelecek olan Ad isimli bir 

parametreyi alıyoruz ve basit olarak bir Html çıktısı üretiyoruz. Üretilen Html çıktısı için Response 

nesnesini kullanmaktayız. Yazmış olduğumuz bu HttpHandler türünün bir web uygulamasında, 

örneğin mypx uzantılı dosyaları ele almasını istediğimizi düşünelim. Öncelikle geliştirdiğimiz sınıf 

kütüphanesini web projemize ekleyelim. İlk aşamada dosya tabanlı (file based) bir web sitesi 
geliştireceğiz. 

 

Bu nedenle ilk olarak web.config dosyası içerisinde mypx uzantılı dosyaların az önce yazdığımız 

sınıf kütüphanesi (class library) içerisindeki MyCustomerHandler tipi tarafından ele alınacağını 

belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla web.config içerisinde var olan HttpHandler sekmesindeki 

elementler arasına yeni bir tanesini eklememiz gerekmektedir. 

<system.web> 

    <httpHandlers> 

        <add path="*.mypx" verb="*" type="MyHandlers.MyCustomHandler,MyHandlers" 

validate="true"/> 

    </httpHandlers> 

Böylece mypx uzantılı herhangibir isteği MyCustomHandler isimli sınıfa ait nesne örneği 

karşılayacaktır. Burada path kısmına *.mypx yazdık. Böylece mypx uzantılı herhangibir dosyaya 

gelecek olan talebi, type parametresi ile belirtilen sınıfa devretmiş oluyoruz. Durumu aşağıdaki 
görüntüde görüldüğü gibi test edebiliriz. 
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Dikkat ederseniz web sitemizde sayfam.mypx isimli bir dosya bulunmamktadır. Ancak bu dosyaya 

Ad isimli parametreyide içeren bir talep geldiğinde, MyCustomHandler tarafından karşılanmaktadır. 

Sonuç olarak MyCustomHandler' a ait ProcessRequest metodu çağırılmış ve buna göre bir Html 

çıktısı üretilmiştir. Örneğimizi doğrudan visual studio.net 2005 içerisinde F5 ile 

çalıştıramayacağımızı farketmişsinizdir. Nitekim elimizde sayfam.mypx dosyası zaten yok. 

Dolayısıyla testimizi yaparken tarayıcı üzerinden manuel olarak Url girmemiz gerekmektedir. Dikkat 

edilmesi gereken bir nokta geliştirilen bu web sitesi IIS altına dağıtıldığında ne olacağıdır. Nitekim 

IIS' e bir şekilde mypx uzantılı dosyalara gelecek olan taleplerin Asp.Net Çalışma ortamına 

devredilmesi gerektiğini söylememiz gerekmektedir. IIS' e mypx uzantılı dosyaları tanıtmadan 

önce, bunu bildirmediğimizde ne olacağına bakmamızda fayda var. Bunun için web sitemizi IIS 

altında yayımladığımızı düşünelim. Örneğin MySite ismiyle yayınladığımızı farz edelim. Bu durumda 

sayfam.mypx?Ad=burak isimli bir talepte bulunduğumuzda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan 
sonucu elde ederiz. 

 

Bu hatanın sebebi IIS' in mypx isimli uzantılı dosyaları ne yapacağını bilememesidir. Bunun için IIS 

üzerinde mypx isimli dosyayı tanıtmamız gerekmektedir. Bir başka deyişle, mypx uzantılı dosyalar 

için gelecek olan taleplerin AspNet_Isapi.dll' e devredilmesini söylemeliyiz. Bu amaçla, IIS 

üzerinden MySite isimli virtual directory' nin özelliklerine gidelim ve Directory kısmından 

Configuration sekmesini açalım. 
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Dikkat ederseniz burada siteye gelebilecek talepler ve bunları değerlendirecek olan programlar ile 

ilgili eşleştirmeler yapılmaktadır. (Mappings) Bizim tek yapmamız gereken aşağıdaki gibi yeni bir 

eşleştirme eklemektir. 
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Dikkat ederseniz executable kısmında aspnet_isapi.dll' ini belirtiyoruz. Böylece extension kısmında 

belirtilen mypx isimli dosyalar için gelicek olan talepler, aspnet_isapi.dll tarafından ele alınabilecek. 

Buradan da tahmin edeceğiniz üzere kendi yazdığımız HttpHandler' a kadar gelicek. Check that file 

exists (dosyanın var olup olamadığını kontrol et) seçeneğini kaldırmamızın nedeni ise olmayan bir 

mypx sayfasına gelecek olan taleperi IIS' in geri çevirmesini engellemektir. (Bu ayarlamalar IIS 5.1 

üzerinde yapılmış olup IIS 6.0 için bazı farklılıklar olabilir.) Artık talebimiz çalışacaktır. Örneğin bu 

kez mypage.mypx?Ad=Selim talebinde bulunduğumuzu düşünelim. Aşağıdaki sonucu elde 
ederiz. 

 

Gelelim kendi HttpModule' lerimizi nasıl yazabileceğimize. Yazımızın başında bahsettiğimiz gibi 

HttpModule' ler ile Http Handler' lar arasında yakın bir ilişki vardır. IIS tarafından gelen her istek 

ilgili HttpHandler' a iletilmeden önce bazı HttpModule' ler üzerinden geçer. HttpHandler tarafından 

üretilen Html çıktıları ise aynı module' ler üzerinden IIS' e doğru gönderilirler. HttpModule' ler 

çoğunlukla olay tabanlı fonksiyonellikler içerir. Örneğin bir kullanıcının doğrulanması sırasında veya 

sonrasında çalışacak olaylar WindowsAuthenticationModule tarafından kontrol altına alınır. Biz kendi 

HttpModule' lerimizi oluşturduğumuzda gelen taleplerde veya giden cevaplarda ele alınabilecek 

module olaylarını özelliştirme şansına sahip olabiliriz. Kendi HttpModule nesnelerimizi yazabilmek 

için IHttpModule arayüzünden türetilmiş bir sınıf yazmamız gerekmektedir. Dilerseniz 

makalemizde kullandığımız MyHandlers isimli sınıf kütüphanesi içerisine MyCustomHandler isimli bir 
tipi aşağıdaki gibi ekleyelim. 

using System; 

using System.Web; 

 

namespace MyHandlers 

{ 

    class MyCustomModule:IHttpModule 

    { 

        #region IHttpModule Members 

        public void Dispose() 

        { 

            throw new Exception("The method or operation is not implemented."); 

        } 

 

        public void Init(HttpApplication context) 

        { 

            throw new Exception("The method or operation is not implemented."); 

        } 

        #endregion 

    } 



www.bsenyurt.com Page 1354 
 

} 

IHttpHandler, uygulandığı tipe iki metod dahil eder. Init ve Dispose. Init 

metodu HttpApplication tipinden bir parametre almaktadır ki bu parametre sayesinde var olan 

HttpModule olaylarına müdahale etme, aktif Http içeriğine ulaşma gibi imkanlara sahip olabiliriz. 

Dispose metodunu ise, bu sınıfa ait nesne örneği yok edilmeden önce yapmak istediğimiz kaynak 

temizleme işlemleri için kullanabiliriz. Örneğin Module içerisinden kullanılan unmanaged(managed) 

kaynakların serbest bırakılması için ele alabiliriz. Şimdi modulümüz içerisine biraz kod yazalım ve 

sonuçlarını incelemeye çalışalım. 

using System; 

using System.Web; 

 

namespace MyHandlers 

{ 

    class MyCustomModule:IHttpModule 

    { 

        HttpContext m_Ctx=null; 

 

        public void Init(HttpApplication context) 

        { 

            m_Ctx = context.Context;  

            context.PreSendRequestContent+= new 

EventHandler(context_PreSendRequestContent); 

        } 

 

        void context_PreSendRequestContent(object sender, EventArgs e) 

        { 

            m_Ctx.Response.Write("<!--Bu sayfa Z şirketi tarafından üretilmiştir...-->"); 

        } 

 

        public void Dispose() 

        { 

            throw new Exception("The method or operation is not implemented."); 

        } 

    } 

} 

Bakın burada uygulama için PreSendRequestContent isimli bir olay yüklenmiştir. Bu olay, 

HttpHandler tarafından üretilen HTML içeriği gönderilmeden önce çalışır. Böylece bu modülü 

kullanan bir uygulama içerisindeki her hangibir sayfa talebinde gönderilen Http içeriğine "Bu sayfa 

Z şirketi tarafından üretilmiştir..." cümlesi bir yorum takısı (comment tag) olarak eklenecektir. 

Yazdığımız HttpModullerin ilgili web uygulaması içerisinde geçerli olmasını sağlamak için yine 

web.config dosyasında düzenleme yapmamız gerekmektedir. Bu amaçla, web.config dosyasına 

aşağıdaki gibi httpModules sekmesini dahil etmemiz ve yeni HttpModule' ümüzü bildirmemiz yeterli 
olacaktır. 

<httpModules> 

    <add name="MyModule" type="MyHandlers.MyCustomModule,MyHandlers"/> 

</httpModules> 

Artık bu konfigurasyon ayarlarına sahip bir web uygulamasına gelecek her talep sonrasında, 

üretilecek olan Html içerikleri için yazmış olduğumuz modül devreye girecek ve ilgili olay metodu 

çalışacaktır. Bunu test etmek amacıyla herhangibir aspx sayfasını web uygulamamıza dahil edelim 
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ve çalıştıralım. Elde edilen sayfanın içeriğine tarayıcı penceresinden baktığımızda aşağıdakine 

benzer bir çıktı elde ederiz. 

 

Dikkat ederseniz, içeriğe bir yorum satırı eklenmiştir. Bu bilgi mesajı aslında web uygulamamıza 

gelecek her sayfa talebinde geçerli olacaktır. Init metodu içerisinde yer alanHttpApplication nesne 

örneği üzerinden yazabileceğimiz pek çok olay metodu vardır. Bunlardan bir kaçı ve ne işe 

yaradıkları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

Olay (Event) İşlevi 

BeginRequest Bir talep geldiğinde tetiklenir. 

EndRequest Cevap istemciye gönderilmeden hemen önce tetiklenir. 

PreSendRequestHeaders İstemciye HTTP Header gönderilmeden hemen önce tetiklenir. 

PreSendRequestContent İstemciye içerik gönderilmeden hemen önce tetiklenir. 

AcquireRequestState 
Session gibi durum nesneleri (state objects) elde edilmeye hazır hale 

geldiğinde tetiklenir. 

AuthenticateRequest Kullanıcı doğrulanmaya hazır hale geldiğinde tetiklenir. 

AuthorizeRequest Kullanıcının yetkileri kontrol edilmeye hazır hale geldiğinde tetiklenir. 
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Bu olaylar dışında ele alabileceğimiz başka olaylarda vardır. Örneğin var olan diğer HttpModule' 

lerin içeriklerine erişmek ve kullanmak isteyebiliriz. Söz gelimi, WindowsAuthenticationModule' ü 
ele almak istersek aşağıdaki gibi bir kod parçası geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

 

namespace MyHandlers 

{ 

    class MyCustomModule:IHttpModule 

    { 

        HttpContext m_Ctx=null; 

        WindowsAuthenticationModule authMod = null; 

 

        public void Init(HttpApplication context) 

        { 

            m_Ctx = context.Context; 

 

            authMod 

= (WindowsAuthenticationModule)context.Modules["WindowsAuthentication"]; 

            authMod.Authenticate += 

new WindowsAuthenticationEventHandler(authMod_Authenticate); 

        } 

 

        void authMod_Authenticate(object sender, WindowsAuthenticationEventArgs e) 

        { 

            m_Ctx.Response.Write("<!--" + e.User.Identity.Name + "-->"); 

        } 

 

        public void Dispose() 

        { 

            throw new Exception("The method or operation is not implemented."); 

        } 

    } 

} 

Dikkat ederseniz, context nesnesi üzerinden Modules isimli bir koleksiyona erişebilmekteyiz. Bu 

koleksiyon içerisinde var olan tüm HttpModule' ler yer almaktadır. Bunu debug mode' da iken 

görebiliriz. 
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Dikkat ederseniz kendi geliştirdiğimiz MyCustomModule isimli nesnemiz, web.config dosyasındaki 

ismiyle (name niteliğinde yazdığımız MyModule) bu koleksiyon içerisinde görülmektedir. Kendi 

HttpModule' lerimizi yazmak için gerekli senaryoları düşündüğümüzde aklıma çok fazla vakka 

gelmeyebilir. Ama şu örnekler fikir vermesi açısından ve denenmesi açısından yararlı olabilir. Bir 

web uygulamasına gelen her hangibir talepte authenticate olan kullanıcıların log dosyalarına 

kaydedilmesi ele alacak kendi HttpModule sınıfımızı yazabiliriz. Talep edilen url bilgisi çok uzun 

olduğunda bunu ayrıştırıp (parse) başka ve daha kısa bir url olacak şekilde kullanıcıya 

gösterebilecek bir olay metodunu barındıracak bir HttpModule yazabiliriz vb... 

Bu makalemizde kısaca HttpHandler ve HttpModule kavramlarına değinmeye çalıştık. Her ne kadar 

kendi Handler yada Module' lerimizi yazmayı pek tercih etmesekte, bazı durumlarda Asp.Net 

çalışma ortamını alt seviyede özelleştirmek isteyebiliriz. Bu gibi 

durumlarda IHttpHandler ve IHttpModule arayüzlerinden türeteceğimiz tiplerden yararlanmamız 

gerekmektedir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye 
dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 Temelleri : Bir Web Sayfasının 

Anatomisi ( 30.11.2006 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, bir web sayfasının (.aspx uzantılı dosyalar) anatomosini incelemeye çalışacak, 

kaynak koddaki özel noktaları, in-line coding, code-behind modelini, yaşam döngüsünü ve çalışma 

zamanında olay bağlanması gibi temel kavramlara değineceğiz. Böylece basit olarak bir web 

sayfasının anatomisini öğrenmek için gerekli ip uçlarını değerlendirme fırsatını bulmuş olacağız. İlk 
olarak basit bir web sayfasını göz önüne alarak başlayalım. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="

_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

    <head runat="server"> 

        <title>Untitled Page</title> 

            </head> 

                <body> 

                    <form id="form1" runat="server"> 

                        <div> 

         

                        </div> 

                    </form> 

                </body> 

</html> 

Bu sayfa üzerinden konuşulabileceğimiz oldukça fazla özellik bulunmaktadır. Yukarıdaki kod parçası 

Visual Studio.Net 2005 tarafından üretilen defualt.aspx isimli bir web sayfasının içeriğini 

göstermektedir. Her web sayfası mutlaka Page direktifi ile başlar. Page direktifinin sahip olduğu 

nitelikler sayfa için gerekli olan çalışma zamanı ve geliştirme zamanı davranışlarını belirleyen 

değerler içerir. Örneğin CodeFile niteliği, bu sayfa için çalışma zamanında değerlendirilecek ve 

özellikle arka kodların (code-behind) tutulacağı dosyanın adını belirtir. Inherits isimli nitelik ile, 

üretilecek olan çalışma zamanı sayfasının hangi tipten türetileceği 

söylenmektedir. Language niteliği bu sayfada C# dili ile geliştirme yapılacağını vurgular. 

Dikkatimizi çeken bir diğer nitelik olan AutoEventWireup' a ise makalemizin sonunda değineceğiz. 

Ama öncesinde sayfamıza bir Button kontrolü alıp buna ait bir Click olay metodu yazalım. Web 

sayfasına tasarım zamanında bir Button kontrolü sürüklersek, ilgili kontrolün form takısı içerisine 

alındığını görürüz. Eğer Button kontrolümüze çift tıklarsak (yada, event' lerinden Click olayına çift 

tıklarsak), default.aspx.cs isimli code-behind dosyasında, Button bileşenine ait ilgili olay 
metodunun otomatik olarak oluşturulduğunu görürüz. 

default.aspx içerisindeki değişiklik 

<form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click"/> 

    </div> 

</form> 

defaulf.aspx.cs 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

    } 

} 

Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta, _Default sınıfının Page' den türemesi ve partial bir 

tip olmasıdır. Bunun önemini ve oluşturduğu farkı görmek için aynı uygulamanın Asp.Net 1.1 
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versiyonuna bakmamız gerekecektir. Aşağıdaki kod parçaları Visual Studio.Net 2003 ile 

tasarlanmıştır ve aynı senaryoyu ele almaktadır. 

WebForm1.aspx 

<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" 

Inherits="HelloAspNet1.WebForm1" %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > 

<HTML> 

<HEAD> 

<title>WebForm1</title> 

 

<meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> 

<meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#"> 

<meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> 

<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> 

</HEAD> 

<body MS_POSITIONING="GridLayout"> 

    <form id="Form1" method="post" runat="server"> 

        <asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button"></asp:Button> 

    </form> 

</body> 

</HTML> 

WebForm1.aspx.cs code behind dosyası 

public class WebForm1 : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected System.Web.UI.WebControls.Button Button1; 

 

    private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

    { 

    } 

 

    #region Web Form Designer generated code 

    override protected void OnInit(EventArgs e) 

    { 

        InitializeComponent(); 

        base.OnInit(e); 

    } 

 

    private void InitializeComponent() 

    {  

        this.Button1.Click += new System.EventHandler(this.Button1_Click);  

    } 

    #endregion 

 

    private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

    { 

    } 

} 

Gördüğünüz gibi Asp.Net 1.1' de sayfaya bir kontrol eklendiğinde, code-behind dosyası içerisinde 

Asp.Net 2.0' dakine göre daha farklı işlemler yapılmaktadır. Herşeyden önce Code-Behind 
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sayfamızda, Button1 adında bir Button nesnesi tanımlanmıştır. Oysaki Asp.Net 2.0 ile geliştirdiğimiz 

sayfa içerisinde bu tarz bir tanımlama söz konusu değildir. 

protected System.Web.UI.WebControls.Button Button1; 

Diğer taraftan Button1 isimli nesne için bir Click event' i Initialize Component metodu içerisinde 

yüklenmiş ve Button1_Click isimli olay metoduna bağlanmıştır. Initialize Component metodu 

aslında windows formlarında da benzer bir görev üstlenir. Yani form üzerindeki kontrollerin 

oluşturulması gerekli olaylarının bağlanması ve formun controls koleksiyonuna dahil edilmesi gibi. 

Elbette web de durum biraz daha farklı olmasına rağmen yinede kontrollerin oluşturulması gibi bir 

durum söz konusudur. Asp.Net 1.1 bu işi gerçekleştirmek için sayfanın OnInit isimli olay metodunu 

göz önüne almaktadır. 

this.Button1.Click += new System.EventHandler(this.Button1_Click); 

Oysaki Asp.Net 2.0 mimarisinde her sayfanın çalışma zamanında (run-time) derlenmesi (compile) 

söz konusudur. Bu işlem nedeni ile, bir nesne ve olaylarına ait metodlar çalışma zamanında dll 

üretimi sırasında otomatik olarak birbirlerine bağlanırlar. Bu Asp.Net 2.0 ile web sayfalarına gelen 

en önemli yeniliklerden birisidir. Dolayısıyla, sayfa üzerine yerleştireceğimiz bileşenleri ayrıca 

tanımlamamıza, bunalara ait olayları yüklemek için temsilcilere kadar gitmemize gerek 

kalmamaktadır. Özellikle .Net 2.0 ile gelen tiplerin parçalara ayrılabilmesinin (Partial Types Modeli) 

bu yeni çalışma modelinde önemli bir yeri vardır. Bu çalışma sistemini daha net anlayabilmek 
amacıyla aşağıdaki şekli göz önüne alabiliriz. 
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Asp.Net 2.0 için çalışma zamanında üretilen parçalı bir sınıf söz konusudur. Bu sınıf var olan aspx 

sayfasından üretilir ve code-behind dosyasında yer alan sınıf ile birleştirilir. Her iki sınıf partial 

olarak tanımlanmış olduğundan aslında ortada tek bir sınıf vardır. Sonuç olarak üretilen asıl sınıf, 

bileşenlerinin tanımlamalarını, ilgili olayları ile olan bağlantılarını vb... içeren bir yapıya sahiptir. Bu 

sınıfa ait nesne örnekleri istemciden gelen talepler sonrası üretilir, yaşam döngüsünü geçer ve 
istemciye gönderilemek üzere bir html çıktısının üretilmesinde kullanılır. 

 

Asp.Net 2.0' da sayfa üzerindeki kontroller ve bu kontrollere ait olayların bağlanması gibi 

işlemler çalışma zamanında gerçekleştirilir. Böylece kod tarafında olay yükleme ve kontrol 

tanımlama gibi kodu kalabalıklaştıran işlemlerden uzaklaşılabilinmektedir. 

Gelelim web sayfalarının anatomisindeki bir diğer konuya. Kodlamayı nerelerde yapabiliriz? Asp.Net 

iki tür kodlama şekli sunmaktadır. Bunlardan birisi Inline-Coding diğeri ise Code-

Behind modelidir. Inline-Coding modelinde, aspx sayfasının kaynak içeriği ile kod kısmı aynı fiziki 

dosya içerisinde yer alırlar. Örneğin aşağıdaki kod parçasında Inline-Coding modeli 

kullanılmaktadır. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 



www.bsenyurt.com Page 1362 
 

Inherits="_Default" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script runat="server"> 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

    }  

</script> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click"/> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Inline coding modelinde dikkat ederseniz, sayfanın kodlarını aspx sayfası içerisinde yer alan script 

blokları içerisinde yapmaktayız. Script bloğu içerisinde runat="server" niteliğinin kullanılmasının 

en büyük nedeni ise bu blok içerisinde çalıştırılacak olan kodların sunucu tarafında ele alınacak 

olmasıdır. Visual Studio.Net 2005 bir önceki sürümüne göre, Inline-Coding sırasında intelli-sense 

için tam destek vermektedir. Aşağıdaki ekran çıktısına dikkat ederseniz script bloğu içerisinde .net 

tipleri için intelli-sense özelliğinin tam olarak çalıştığını görebiliriz. 

 

Inline-Coding' in en önemli avantajlarından birisi kaynak html içeriği ile kodların tek ve aynı fiziki 

dosya içerisinde yer almasıdır. Bu sayfanın dağıtılmasını (deployement) son derece kolaylaştırır. 

Ayrıca sayfanın yeninden isimlendirilmesi başka bir kod sayfasına bağımlılık olmadığından daha 

kolaydır. 
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Microsoft, kodlama işlemlerinde Code-Behind modelinin kullanılmasını önermektedir. 

Gelelim Code-Behind modeline. Bu modelde, kodlarımızı içerisinde barındırıdan ayrı bir fiziki dosya 

söz konusdur. Aşağıdaki kod parçasında bu model gösterilmektedir. 

Aspx tarafında 

<form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click"/> 

        </div> 

    </form> 

Code Behind tarafında 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Response.Write("Deneme"); 

    }  

} 

Code-Behind programlamanın en önemli artısı, kod tarafı ile sunum tarafının kesin olarak 

birbirlerinden ayrılıyor olmasıdır. Bu nedenle grafik departmanı ile kodlamacıların aynı sayfa 
üzerinde çalışmaları çok daha kolay olabilmektedir. 

Web sayfalarının anatomisinde inceleyeceğimiz bir diğer konuda form takısının görevidir. Bildiğiniz 

gibi bir istemci web sunucusu üzerinden herhangibir sayfayı ilk talep ettiğinde, sunucu tarafında bir 
dizi işlem gerçekleştirilir. 

 

Aslında ilk talep Http protokolünün Get metoduna göre gerçekleşir. Talep edilen sayfa 

sunucuda önce IIS tarafından karşılanır ve Asp.Net sayfası olup olmadığına bakılır. Eğer 

Asp.Net sayfası ise talep ASPNET_ISAPI.dll' ine devredilir. Bu dll, Asp.Net web 

uygulamalarını çalıştıran ve yöneten Asp.Net work processor ile IIS arasındaki iletişimi 

sağlamakla görevlidir. AspNet Work Processor, talep edilen sayfanın bulunduğu web 

uygulamasının bir application domain içerisine yüklenmesinden, CLR' a açılmasından 

sorumludur. Eğer talep edilen sayfaya ait web uygulaması için bir Application Domain 

açılmamışsa, Asp.Net Work Processor bu işlemide üstlenir. Bu şu anlamada gelir; eğer 

Application Domain yüklü ise bu adım otomatikman atlanır. 

Gelen talebe ait sayfanın çalıştırılması, belleğe alınması, html çıktısının üretilmesi gibi 

işlemler HTTPPIPE adı verilen bir .Net sınıflar koleksiyonun sorumluluğu altındadır. Tabi 

talep edilen sayfaya ait bir dll daha önceden işletim sisteminin ilgili temp klasörlerine 

atılmışsa buradaki dll üretme gibi işlemler otomatikman atlanır ve sayfanın doğrudan 

çalıştırılmasına geçilir. Yani HTTPPIPE talep edilen içerik için dll oluşturma işleminide 

kontrol altına alır. Üretilen çıktı istemcinin görmesi gereken içeriktir ve aynı yollar ile IIS' 

e dönerek buradan istemciye gönderilir. 
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Talep sonrası gerçekleşen arka plan işlemlerinin sonucunda ilgili sayfanın HTML çıktısının istemciye 

gönderildiğini düşünebiliriz. İstemci bu sayfa üzerinden gelen kontrollerde veri girişleri yapabilir. Bu 

veri girişlerinden sonra sayfayı tekrardan sunucuya gönderebilir-ki biz buna post-back işlemi 

diyoruz. İşte sayfanın içerisindeki veriler ile birlikte sunucuya gönderilmesi aşamasında standard 

olarak HTTP protokolünün Post metodu kullanılır. Bu işlemde HTTP paketi içerisinde sunucuya 

doğru hareket edecek olan içerik, sayfadaki form takısı içerisinde kullanılan elemanlar için geçerli 

olacaktır. Kısacası, HTTP Post tekniğine göre sayfa içerisindeki veriler istemciden sunucuya doğru 

HTTP paketi içerisinde gönderilirler. Oysaki HTTP protkolünün Get isimli bir başka metodu daha 

vardır. Bu metoda göre form takısı içerisindeki elemanlara ait içerik Url üzerinden bir başka deyişle 

tarayıcı pencersinin adres satırı üzerinden sunucuya gönderilecektir. Şimdi bu durumu analiz etmek 
için default.aspx sayfamızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Response.Write(txtAd.Text); 

    }  

 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server" method="get"> 

        <div> 

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click"/> 

            <asp:TextBox ID="txtAd" runat="server" Text="Adınız" /> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

İstemci bu sayfayı talep ettikten sonra TextBox kontrolüne veri girişi yapıp, sayfayı tekrar 

sunucuya gönderdiğinde ViewState, TextBox ve Button nesnelerine ait içerikler url üzerinden 

sunucuya gönderilmektedir. Bunu aşağıdaki ekran görüntüsünden ve Url satırındaki kod kısmından 
daha net görebilirsiniz. 

 

http://localhost:1503/Anatomi/Default.aspx?__VIEWSTATE=%2FwEPDwUKMTM0MDE0NzQwOGRkc

cXHiCjUXf6SyoYO18eFOly9GKU%3D&Button1=Button&txtAd=Burak&__EVENTVALIDATION=%

2FwEWAwKYvOnjDAKM54rGBgKM%2B%2FaQCjAN0uAoGcNSpMV1ikOzE6pJ9Fnd 
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Dikkat ederseniz, TextBox kontrolünün içeriğini Url içerisinde net olarak görebilmekteyiz. Http Get 

modeline göre sayfa içeriklerini sunucuya göndermek ,özellikle bilgilerin açık olarak Url üzerinden 

gidiyor olması ve tarayıcıların Url üzerinden gönderebilecekleri karakter sayısının bir sınırının olması 

gibi nedenlerden dolayı çok tercih edilen bir yol değildir. Lakin, parametrik değerlerin Url satırından 

değiştirilerek farklı sonuçların elde edilebilmesi gibi bir imkanda söz konusudur ki güvenlik göz 
önüne alındığında bununda bir avantaj olmadığı düşünülebilir. 

Web sayfamıza ait anatomide inceleyeceğimiz bir diğer önemli unsurda yaşam döngüleridir. Aslında 

her web sayfası sunucu tarafında bir .Net sınıfıdır. Çünkü içeriklerinde başka sınıflara ait örnekler, 

üye metodlar, olaylar, özellikler vb... vardır. Dahası her web sayfası sunucu tarafında üretilmekte 

ve işlenmektedir. Yani istemciler bir web sayfasını talep ettiklerinde sunucunun yapacağı iş, talep 

edilen sayfanın örneğini oluşturmak ve yürütmek olacaktır. Dolayısıyla bu süreç sırasında her web 

sayfasının ele alınabilecek bir yaşam döngüsü olduğu sonucuna varabiliriz. Standard olarak bir web 

sayfasının üretilmesi aşamasındaki yaşam döngüsünü tüm ayrıntılarıyla izlemek istersek Trace 

mekanizmasını kullanabiliriz. Trace konusuna detaya girmeyecek olsakta, yaşam döngüsü 

içerisindeki adımları görmemiz açısından bir örnek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Trace' i 
aktif hale getirmek için Web.config dosyasına aşağıdaki elemanı eklememiz yeterli olacaktır. 

 

Buna göre Trace bilgileri ilgili web uygulamasındaki her sayfanın sonunda (pageOutput=true) ve 

yanlızca sunucu bilgisayar üzerindeki isteklerde (localOnly="true") görünecek şekilde aktif hale 

getirilmektedir. Şimdi default.aspx sayfamızı tarayıcı pencersinden talep edersek aşağıdaki çıktıyı 

elde ederiz. 
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Bu çıktyı sayfamızı ilk talep ettiğimizde elde ederiz. Peki Button kontrolümüze basıp sayfayı 

istemciden sunucuya gönderdiğimizde (post-back) yaşam döngüsü nasıl işleyecektir? Herşeyden 

önce sayfa üzerindeki verilerin istemciden gelmesiyle birlikte post edilen dataların ve viewstate 

verilerinin işlendiği başka olaylarda tetiklenecek ve işletilecektir. Bu durumda trace bilgilerimiz 
aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Temel olarak buradaki olaylardan bazılarını sayfamız içerisinde ele alabilir ve sayfanın yaşam 

döngüsü içerisinde kendi isteklerimizi kodlayarak yürütebiliriz. Bir web sayfasının yaşam 

döngüsünde ele alınabilecek olayları daha basit olarak düşündüğümüzde aşağıdaki sıralamayı ele 
alabiliriz. 

Page_PreInit 

Page_Init 

Page_Load 

   Button için Click / Change Olay Metodları (Eğer tetiklenmişler ise) 

Page_PreRender 

Page_UnLoad 

Dispose (Eğer override edilmişse) 
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Burada dikkat ederseniz Page_Load ve Page_PreRender olayları arasında sayfa üzerindeki 

bileşenlere ait Click ve Change olaylarının yer aldığını görürüz. Yukarıdaki Trace çıktısında bunları 

tam olarak göremesekte Button_Click olay metodu içerisine aşağıdaki kodu yazarak izleme şansına 
sahip olabiliriz. 

Trace.Warn("Button Click olay metodu çalışıyor..."); // Trace' e kırmızı renkte bilgi yazdırıyoruz. 

Bu kodu çalıştırdığımızda Trace çıktısında aşağıdaki görüntüyü elde ederiz. 

 

Buradaki çıktının Button kontrolüne basıp sayfayı sunucuya gönderdikten sonra oluştuğuna dikkat 
edelim. 

 

Sonuç olarak talep edilen her web sayfası, sunucu tarafında bir nesne olarak üretilir, 

çalıştırılır, HTML çıktısı alınır ve yok edilir (Dispose). 

Bu olaylar içerisinde özellikle dikkate değer olan iki tanesi vardır. Page_UnLoad ve Dispose. 

Page_UnLoad sayfaya ait Html çıktısı üretildikten sonra çalışır. Bu nedenle burada HTML çıktısına 

müdahale etme şansımız artık kalamamaktadır. Dolayısıyla, sayfa içerisinde kullanılan başka 

managed kaynakların kapatılması ve sisteme iade edilmesi için ideal bir olay metodudur. Diğer 

taraftan Dispose metodu Page sınıfı içerisinde override edildiği takdirde, Unmanaged kaynakların 
sisteme iade edilmesi için biçilmiş kaftandır. 

Yaşam döngüsünde yer alan bazı olayları kod tarafında ele alabileceğimizden bahsetmiştik. Web 

sayfasına ait olay metodları ile (ki bunların yaşam döngüsü içerisinde önemli bir rolü vardır), 
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sayfanın Page direktifinde yer alan AutoEventWireup niteliğinin değeri arasında önemli bir ilişki 

vardır. Örneğin aşağıdaki kod parçasını ele alalım. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.cs" 

Inherits="_Default" %> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void Page_PreInit(object sender,EventArgs e) 

    { 

        Response.Write("PreInit olay metodu çalıştı..."); 

    }  

 

</script> 

Default.aspx sayfasını çalıştırdığımızda PreInit isimli olay metodunun işlemediğini görürüz. Bunun 

sebebi varsayılan olarak true değerine sahip olan AutoEventWireup özelliğine false değerini 

atamamış olmamızdır. Buradan şu sonuca varabiliriz. Sayfaya ait olay metodlarının otomatik olarak 

bağlanmasını sağlamak için AutoEventWireup özelliğinin değerinin true olması gerekmektedir. 
Nitekim bu değeri true yaptığımızda PreInit olay metodunun çalıştığını görebiliriz. 

 

Peki AutoEventWireup niteliğine false değerinin atanabilmesinin nasıl bir katma değeri olabilir. 
Bunun için aşağıdaki kod parçasını göz önüne alabiliriz. 
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Bu kod parçasına göre InitOncesi isimli olay metodumuz sayfanın PreInit olayı gerçekleştiği zaman 

çalıştırılacak metod olacaktır.  AutoEventWireup niteliği Asp.Net 1.1 versiyonunda varsayılan olaran 

false değerine sahip olan bir niteliktir. Sayfa olaylarını kendi isimlendirdiğimiz metodlar ile 
ilişkilendirmekten başka bir avantaj sağladığını düşünmemiz ne yazıkki pek mümkün değildir. 

Gördüğünüz gibi herhangibir tasarımı olmayan hatta önemli bir iş yapmayan bir web sayfası 

üzerinde konuşulabilecek oldukça fazla konu vardır. Bu makalemizde bir web sayfasının anatomisini 

ve göze çarpan noktalarını incelemeye çalıştık. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir 
sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Kullanıcı Web Kontrollerini Daha Etkin 

Kullanmak ( 21.11.2006 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Kullanıcı web kontrolleri (web user control) kendi içlerinde birden fazla kontrolü barındırabilen 

komposit tipteki görsel bileşenlerdir. Asp.Net 1.0/1.1 den veri var olan kullanıcı web kontrollerini 

çoğunlukla, birden fazla sayfada kullandığımız durumlarda (hatta aynı sayfada bir çok yerde aynı 

kontrol kümelerini kullanmak istediğimizde) düşünür ve geliştiririz. Bu kontroller tek bir yerde 

durdukları için güncelleştirilmeleri halinde, kullanıldıkları tüm sayfalara ilgili değişiklikler 

yansıyacaktır. Güncelleme kolaylığı, kullanıcı web kontrollerini tercih etmemizin en büyük 

nedenlerinden birisidir. Ancak bu kontroller bir açıdan bakıldığında, herhangibir web sayfasına 

eklenen web sunucu kontrollerinden (web server control) yada html sunucu kontrollerinden (html 

server control) çok da farklı düşünülmemelidir. Nasıl ki bir web sunucu kontrolünün özellikleri 

(properties) ve olayları(events) oluyorsa bir web kullanıcı kontrolününde özellikleri ve olayları 

olabilir. Nihayetinde, bir kullanıcı tanımlı web kontrolü 

aslında System.Web.UI.UserControl sınıfından türerler ve kullanıldığı sayfanın bir parçası olarak 

sunucu tarafında nesne bazında ele alınırlar. Dolayısıyla kullanıldıkları sayfada yakalanabilecek 

olayları ve kullanılabilecek özellikleri olabilir. Hatta bir web kontrolünü nasıl dinamik olarak 

oluşturabiliyorsak bir kullanıcı web kontrolünü de dinamik olarak oluşturabilir ve sayfanın o anki 

içeriğine ekleyebiliriz. İşte bu makalemizde daha çok bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. 
Temel olarak aşağıdaki üç maddede duracağız. 

 Özellik (Property) kullanımı 
 Kullanıcı web kontrollerini dinamik oluşturma 
 Olay (Event) kullanımı 

1. Özellik (Property) Kullanımı 

Kullanıcı web kontrollerinin aslında System.Web.UI.Control tipinden türeyen sınıflar şeklinde ifade 

edilebileceğinden bahsetmiştik. Bu nedenle kullanıcı web kontrollerine özellik ekleyebiliriz. Bu 

özellikler yardımıyla örneğin bir kullanıcı tanımlı kontrol içerisindeki bileşenlerin bazı özelliklerine 

dışarıdan erişebilir hatta değiştirebiliriz. Dilerseniz örnek bir senaryo üzerinden gidelim. Aşağıdaki 
ekran çıktısına sahip olan bir web user control' ümüz olduğunu düşünelim. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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AdresBilgisi.ascx; 

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AdresBilgisi.ascx.cs" 

Inherits="AdresBilgisi" %> 

<table> 

    <tr> 

        <td >İl</td> 

        <td ><asp:DropDownList ID="ddlIl" runat="server" ></asp:DropDownList></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td >İlçe</td> 

        <td ><asp:TextBox ID="txtIlce" runat="server"></asp:TextBox></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td >Cadde</td> 

        <td ><asp:TextBox ID="txtCadde" runat="server"></asp:TextBox></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td >Sokak</td> 

        <td ><asp:TextBox ID="txtSokak" runat="server"></asp:TextBox></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td >Posta Kodu</td> 

        <td ><asp:TextBox ID="txtPostakodu" runat="server"></asp:TextBox></td> 

    </tr> 

</table> 

AdresBilgisi.ascx.cs; 

public partial class AdresBilgisi : System.Web.UI.UserControl 

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        string[] iller = new string[] { "Istanbul", "Ankara", "Izmir" }; 

        foreach (string il in iller) 

            ddlIl.Items.Add(il); 

    } 

} 

AdresBilgisi isimli kullanıcı tanımlı web kontrolümüz içerisinde basit olarak İl, İlçe, Cadde, Sokak, 

PostaKodu gibi bilgiler tutulmaktadır. Elbette burada sade düşünmek zorunda olduğumuzdan 

kontrolü mümkün olduğunca basit tasarladık. Normal şartlar altında bu kontrole doğrulama 

(validation) bileşenlerini ilave etmek, il ve ilçe gibi bilgileri bir birleri ile ilişkili olacak şekilde gerekli 
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veri kümelerinden çekmek gibi işlemleri göz ardı ediyoruz. Odaklanacağımız nokta bu kontrol için 

kendi özelliklerimizi yazmak ve kullanmak olacak. Şimdi bu kontrollerden iki tanesini 
kullanacağımız aşağıdaki ekran görüntüsüne sahip bir web sayfası olduğunu düşünelim. 

 

Aslında senaryomuz oldukça tanıdık gelecektir. Bir alış veriş sitesinde, teslimat adresi ve fatura 

adresi bilgilerinin aynı olması halinde aynı tipten iki web user control arasında nasıl iletişim 

kuracağız. (Çok doğal olarak burada bir CheckBox kontrolü kullanıp teslima adresinin fatura adresi 

olraakta kullanılacağını belirtebilir ve işi tek bir kullanıcı tanımlı web kontrol ile halledebileceğimizi 

düşünebiliriz. Ancak böyle bir durumdada farklı bir Fatura adresi girilmesi mümkün 

olmayacaktır.) İşte bu nokta bize web user control içerisindeki kontrollerin dışarıdan erişebilir 

olmasını sağlayacak özellikler gerekecektir. Bu amaçla, AdresBilgisi isimli kullanıcı tanımlı web 

kontrollümüze aşağıdaki gibi özellikler eklememiz gerekecektir. Özelliklerimiz kullanıcı web kontrolü 

içerisindeki bileşenlerin Text, SelectedIndex gibi özelliklerinin değerlerini dış ortama açmaktan 

sorumludur. 

public int Il 

{ 

    get { return ddlIl.SelectedIndex; } 

    set { ddlIl.SelectedIndex = value; } 

} 

public string Ilce 

{ 
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    get { return txtIlce.Text; } 

    set { txtIlce.Text = value; } 

} 

public string Cadde 

{ 

    get { return txtCadde.Text; } 

    set { txtCadde.Text = value; } 

} 

public string Sokak 

{ 

    get { return txtSokak.Text; } 

    set { txtSokak.Text = value; } 

} 

public string PostaKodu 

{ 

    get { return txtPostakodu.Text; } 

    set { txtPostakodu.Text = value; } 

} 

Artık AdresBilgisi kontrolü içerisindeki üyelere kod tarafında erişebilir, dahada önemlisi 

düşündüğümüz senaryoyu gerçekleyebiliriz. Bunun için tek yapmamız gereken default.aspx.cs 
içerisinde aşağıdaki kod parçasını yazmaktır. 

protected void btnAyniAdres_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    AdresBilgisi2.Il = AdresBilgisi1.Il; 

    AdresBilgisi2.Ilce = AdresBilgisi1.Ilce; 

    AdresBilgisi2.Cadde = AdresBilgisi1.Cadde; 

    AdresBilgisi2.Sokak = AdresBilgisi1.Sokak; 

    AdresBilgisi2.PostaKodu = AdresBilgisi1.PostaKodu; 

} 

Şimdi örneğimizi çalıştıralım ve Teslimat adresi bilgilerini girdikten sonra Fatura İçin Aynı Adresi 

Kullan düğmesine basalım. 

İlk Durum; 
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Düğmeye basıldıktan sonra; 
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Sonuçta, AdresBilgisi1 isimli kullanıcı web kontrolü içerisindeki bileşenlere ait değerler AdresBilgisi2 

isimli kullanıcı web kontrolü içerisinde bileşenlere aynen gönderilmiştir. Dolayısıyla hem kullanıcıyı 

aynı bilgileri girme zahmetinden kurtardık hemde aynı web user control' e ait birden fazla örnek 
arasında nasıl veri transferi yapabileceğimizi aydınlatmış olduk. Gelelim ikinci konumuza. 

2. Kullanıcı web kontrollerini dinamik oluşturma 

Çalışma zamanında (run time) web kontrollerini dinamik olarak oluşturmak hatta bunları aynı event 

metodlarına yönlendirmek özellikle portal tarzı sistemlerde önemlidir. Benzer davranışı kullanıcı 

web kontrolleri içinde gerçekleştirebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kullanıcı tanımlı 

web kontrolünün ele alınacağı sayfa içerisinde kayıt edilerek (register) bildirilmesi gerektiğidir. 

Bunun için Register direktifinden yararlanabiliriz. Örneğin AdresBilgisi.ascx kullanıcı tanımlı web 

kontrolünü dinamik olarak default2.aspx isimli bir sayfada kullanmak istediğimizi düşünelim. İlk 
olarak Register direktifini aşağıdaki gibi eklemeliyiz. 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" 

Inherits="Default2" %> 

<%@ Register Src="~/AdresBilgisi.ascx" TagName="Adres" TagPrefix="adr" %> 

Aslında bir web user control herhangi bir sayfaya eklendiği zaman, bu direktif otomatik olarak 

eklenmektedir. Bizim şu anki amacımız kontrolden bir kaç tanesini dinamik olarak oluşturup ilgili 

web sayfasına eklemek olduğundan kod tarafında ilgili kontrol tipine erişebilmemiz gerekmektedir. 
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Bu nedenle ilgili web kullanıcı kontrolünü register ettik. Dinamik olarak gerçekleştirilecek işlemler 

için sayfanın Page_Init olay metodunu tercih edebiliriz. (Bu olay metodu bir web sayfasının yaşam 

döngüsünde genellikle kontrolün dinamik olarak oluşturulması istendiği durumlarda tercih 

edilmektedir. Elbetteki bu bir zorunluluk değildir. İstenildiğinde Page_PreInit yada Page_Load gibi 

event metodlarınıda dinamik kontrol oluşturma amacıyla göz önüne alabiliriz.) 

protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) 

{ 

    AdresBilgisi kontrol1=(AdresBilgisi)LoadControl("AdresBilgisi.ascx"); 

    AdresBilgisi kontrol2 = (AdresBilgisi)LoadControl("AdresBilgisi.ascx"); 

 

    kontrol1.Ilce = "İlçe giriniz..."; 

    kontrol2.PostaKodu = "90000"; 

 

    phKontroller.Controls.Add(kontrol1);  

    phKontroller.Controls.Add(kontrol2); 

} 

Dikkat ederseniz, AdresBilgisi isimli kullanıcı web kontrollerini öncelikle yüklememiz gerekmektedir. 

Bu işlem için LoadControl metodu kullanılmıştır. Bu metod o anki sayfaya (Page) ait bir 

metoddur ve geriye Control tipinden bir nesne örneği döndürmektedir. Kontrolü bu şekilde 

yükledikten sonra hemen ilgili taşıyıcı nesneye eklemeyi tercih edebiliriz elbette. Ancak biz 

kontrolümüzün Ilce, PostaKodu gibi özelliklerinede kod içerisinde erişmek istediğimizden doğru bir 

tip dönüşümüne ihtiyacımız vardır. Bu nedenle LoadControl ile elde edilen Control nesnesi 

AdresBilgisi tipine cast operatörü yardımıyla dönüştürülmektedir. Örneğimizi çalıştırdığımızda 

phKontroller isimli PlaceHolder bileşeninin Controls koleksiyonuna, AdresBilgisi kontrollerinin 
aşağıdaki gibi eklendiği gözlemlenebilir. 

 

3. Olay (Event) Kullanımı 
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Kullanıcı web kontrollerini, sıradan bir web sunucu kontrolü olarak düşünmeye çalıştığımızda 

olaylara sahip olabileceğini de söyleyebiliriz. Örneğin bir Button nesnesi bir web sayfasına 

eklendiğinde ve bu nesneye mouse ile basıldığında Click event' i (eğer yüklenmiş ise) aktif hale 

gelir. Web tabanlı uygulamaların doğası gereği bu olaya ilişkin metodlar, her ne kadar sayfanın 

içerisindeki üyeler olsalarda hemen çalıştırılmazlar. Bunun sebebi, sunucu tarafında ilgili web 

sayfasının nesnel olarak üretilmesi sırasında çalışan yaşam döngüsü (page life cycle) dür. İstemci 

aslında bir düğmeye bastığında, sayfa istemci tarayıcı penceresinden sunucuya doğru içeriği ile 

birlikte gönderilir (Bu işlemi genellikle Postback olarak adlandırıyoruz). Bunun üzerine sunucu 

tarafında gönderilen sayfanın bir örneği oluşturulur ve çok genel hatları ile aşağıdaki yaşam 
döngüsü çalışır. 

Page_PreInit 

Page_Init 

Page_Load 

Button için Click / Change Olay Metodları 

Page_PreRender 
Page_UnLoad 

Peki biz kendi geliştirdiğimiz kullanıcı web kontrollerine olay eklemek istersek ne olur. Öncelikle 
olarak sayfanın yaşam döngüsü aşağıdakine benzer bir sırada işleyecektir. 

Aspx sayfası ilk talep edildiğinde; 

Default3.aspx Page_PreInit 

  Urun.ascx Init  

  Urun.ascx Init  

Default3.aspx Page_Init 

Default3.aspx Load 

  Urun.ascx Load 

  Urun.ascx Load 

  Urun.ascx UnLoad  

  Urun.ascx UnLoad  

Default3.aspx Page_UnLoad 

Sayfadaki Web User Control içerisinden bir olay tetiklendiğinde; 

Default3.aspx Page_PreInit 

  Urun.ascx Init  

  Urun.ascx Init  

Default3.aspx Page_Init 

Default3.aspx Load 

  Urun.ascx Load 

  Urun.ascx Load 

Default3.aspx içinde çalışan web user control olayı 

  Urun.ascx UnLoad  

  Urun.ascx UnLoad  

Default3.aspx Page_UnLoad 

Yaşam döngüsünün işleyişini kısaca inceledikten sonra kullanıcı web kontrolleri için olayları nasıl 

yazabileceğimize bir bakalım. İlk olarak, bir temsilci (delegate) tanımlanır. Temsilcinin amacı, ilgili 

olay tetiklendiğinde devreye girecek olan olay metodunun yapısını tanımlamak ve çalışma 

zamanında bu metodun adresini işaret etmektir. Sonrasında ise bir event tanımlanır. 

Tanımladığımız event, user control' ü kullandığımız sayfalarda ele alınabilecektir. Bir başka deyişle, 

kullanıcı web kontrolü içerisinde tanımlanan olay gerçekleştiğinde, sayfa içerisinde yazılan olay 

metodu devreye girecektir. Genel olarak olay metodları iki parametre ile çalışırlar. İlk parametre 



www.bsenyurt.com Page 1378 
 

çoğunlukla olayı meydana getiren nesneyi referans eder. İkinci parametre ise, olay metoduna olay 

ile ilgili bir takım bilgiler aktarabilir. Örneğin EventArgs gibi. Dolayısıyla kendi parametre 

sınıflarımızı yazıp, olay metodu içerisine bilgi taşıyabiliriz. Şimdi dilerseniz bu işlemleri bir senaryo 
üzerinden incelemeye çalışalım. 

Örnek senaryomuzda, Urun.ascx isimli bir web user control nesnemiz var. Bu nesne içerisinde 

dinamik olarak oluşturulan CheckBox kontrollerinde günler tutulmakta. Kullanıcı ürünlerin teslim 

edilebileceği günleri seçebilmektedir. Kontrol üzerinde yer alan düğmeye basıldığında ise, 

SecilenleriAl isimli bir olay manual olarak tetiklenmektedir. Önemli olan nokta, SecilenleriAl isimli 

olayın kontrolün kullanıldığı sayfa içerisinde yakalanabileceği ve ele alınabileceğidir. Bu kontrol 

içerisinde tanımladığımız temsilcimiz kendi içerisinde KontrolBilgileri isimli bir sınıfı olay parametresi 

olarak kullanmaktadır. Bir başka deyişle KontrolBilgileri sınıfını EventArgs sınıfı gibi düşünebiliriz. 
Önce KontrolBilgileri sınıfını tasarlayarak işe başlayalım. 

public class KontrolBilgileri 

{ 

    private List<string> m_Kontroller; 

 

    public List<string> Kontroller 

    { 

        get { return m_Kontroller; } 

    } 

 

    public KontrolBilgileri(PlaceHolder ph) 

    { 

        m_Kontroller = new List<string>(); 

        for (int i = 0; i < ph.Controls.Count; i++) 

        { 

            if (ph.Controls[i] is CheckBox) 

            { 

                CheckBox currentChk=ph.Controls[i] as CheckBox; 

                if (currentChk.Checked) 

                    m_Kontroller.Add(currentChk.Text); 

            } 

        } 

    } 

} 

KontrolBilgileri sınıfının görevi, olay metodu içerisine, kullanıcı web kontrolünde seçili olan 

CheckBox bileşenlerinin Text bilgilerini string tipinden elemanlar taşıyan generic bir koleksiyon 

şeklinde döndürmektir. Olay içine bilgi taşıyacak sınıfımızı tasarladıktan sonra kullanıcı web 
kontrolümüzü aşağıdaki gibi geliştirebiliriz. 

Urun.ascx; 

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Urun.ascx.cs" Inherits="Urun" 

%> 

<asp:PlaceHolder ID="phGunler" runat="server"></asp:PlaceHolder> 

<br /> 

<br /> 

<asp:Button ID="btnIsaretle" runat="server" Text="Isaretle" OnClick="btnIsaretle_Click" /> 

Urun.ascx.cs; 
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public partial class Urun : System.Web.UI.UserControl 

{ 

    public delegate void SecilenleriAlHandler(KontrolBilgileri args); 

    public event SecilenleriAlHandler SecilenleriAl; 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs args) 

    { 

        string[] gunler = new string[] { "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", 

"Cumartesi", "Pazar" }; 

        foreach (string gun in gunler) 

        { 

            CheckBox chkBox = new CheckBox(); 

            chkBox.ID = gun; 

            chkBox.Text = gun; 

            phGunler.Controls.Add(chkBox); 

            LiteralControl lc = new LiteralControl("<br/>"); 

            phGunler.Controls.Add(lc); 

        } 

    } 

    protected void btnIsaretle_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (SecilenleriAl != null) 

            SecilenleriAl(new KontrolBilgileri(phGunler)); 

    } 

} 

Kontrolümüzde, SecilenleriAlHandler isimli temsilci(delegate) ve SecilenleriAl isimli olay (event) 

üyesi yer almaktadır. btnIsaretle isimli düğmemize ait Click olay metounda, SecilenleriAl isimli bir 

olay kontrolü kullanan bir sayfa tarafından yüklenmiş ise manual olarak tetiklenmektedir. Bu şu 

anlama gelir. Eğer kontrolü kullandığımız bir web sayfasında, bu kontrole ait SecilenleriAl isimli bir 

olay yüklenmiş ise, bununla ilişkili olay metodu çalıştırılacaktır. Bu amaçla default3.aspx isimli 
örnek bir sayfada aşağıdaki kodları geliştirelim. 

default3.aspx; 
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default3.aspx.cs; 

public partial class Default3 : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected void Secilenler(KontrolBilgileri kb) 

    { 

        for (int i = 0; i < kb.Kontroller.Count; i++) 

            Response.Write(kb.Kontroller[i]+"<br/>"); 

    } 

} 

Uygulamamız çalıştırdığımızda, user control üzerinde bazı seçenekleri işaretlediğimizde ve düğmeye 

bastığımızda o sayfa üzerinde tanımladığımız Secilenler isimli olay metodunun çalıştığını ve seçilen 
günlerin ekrana yazıldığını görebiliriz. 
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Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Çoğunlukla kontrolleri dinamik olarak oluşturup bir web 

sayfasına eklediğimizde bu kontrollerin hepsini tek bir olay metoda yönlendirebiliriz. İlgili olay 

metodu içerisinde hangi kontrolden gelindiğini anlamak için ise genellike object tipinden gelen ve 

ismi çoğunlukla sender olarak bilinen değişkeni ilgili tipe cast ederiz. Benzer yapıyı Urun.ascx 

kontrolü için düşündüğümüzde, SecilenleriAl isimli olay metoduna aynı işlevselliği sağlayacak 

eklentiyi yapamız gerekecektir. Bunun için temsilciyi, olayı tetikleyen metoddaki çağrıyı ve sınıf 

üzerindeki kontrole ait olay metodunu aşağıdaki gibi değiştirmemiz yeterli olacaktır. 

Urun.ascx.cs' de temsilci; 

public delegate void SecilenleriAlHandler(object gonderen,KontrolBilgileri args); 

Urun.ascx.cs' de olayı tetikleyen button_Click metodu; 

protected void btnIsaretle_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (SecilenleriAl != null) 

        SecilenleriAl(this,new KontrolBilgileri(phGunler)); 

} 

default3.aspx.cs' deki Secilenler olay metod; 

protected void Secilenler(object sender,KontrolBilgileri kb) 

{ 

    for (int i = 0; i < kb.Kontroller.Count; i++) 

        Response.Write(kb.Kontroller[i]+"<br/>"); 

} 
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Bu değişiklik bize, kontrole ait olay metodu içerisinde hangi web kullanıcı kontrolünün tetiklendiğini 

algılama imkanı verecektir. Böylece birden fazla web kullanıcı kontrolünü aynı olay metoduna 

yönlendirdiğimizde her birinin özelliklerini ve üyelerini aynı metod içerisinde ele alabiliriz. Örneğin 

Urun.ascx içerisinde günler dışında ekstradan bilgi girilebilecek notların olduğu bir TextBox 

olduğunu ve bu TextBox' ın içeriğine dış ortamdan erişebilmemizi sağlayan read only bir özellik 
eklediğimizi düşünelim. 

public string Notlar 

{ 

    get{return txtNot.Text;} 

} 

Default3.aspx sayfasında Urun.ascx kontrolünden örneğin 2 tane olduğunu ve bunların aynı olay 

metoda yönlendirildiğini göz önüne. Bu durumda ilgili olay metodu içerisinde, hangi kontrol 

tarafından bir tetikleme olduğunu tespit edebilir. Çünkü artık olayı tetikleyen nesneyi taşıyan bir 

parametremiz vardır. Dolayısıyla bu parametre üzerinden ilgili Notlar özelliğe geçebilir ve hangi 
kontrolden gelindiyse onun notlarını alabiliriz. 

protected void Secilenler(object sender,KontrolBilgileri kb) 

{ 

    Urun urn = (Urun)sender; 

    Response.Write(urn.Notlar + "<br/>"); 

 

    for (int i = 0; i < kb.Kontroller.Count; i++) 

        Response.Write(kb.Kontroller[i]+"<br/>"); 

} 
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Bu makalemizde kullanıcı web kontrollerini daha etkin şekilde nasıl kullanabileceğimizi incelemeye 

çalıştık. Aslında çıkış noktamız bir web kullanıcı kontrolünü normal bir web sunucu kontrolüne 

benzer bir sınıf olarak düşünmekti. Bu sayede kullanıcı web kontrollerine özellik, olay 

ekleyebileceğimizi ve dinamik olarak çalışma zamanında oluşturabileceğimizi gördük. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Örnek kod için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

SqlCommandBuilder için 4 Tavsiye ( 13.11.2006 ) 

- Ado.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

SqlCommandBuilder sınıfı özellikle bağlantısız katman (disconnected layer) modelinde sıkça 

kullanılmaktadır. Çoğunlukla, SqlDataAdapter tipine ait nesneler için gerekli olan UpdateCommand, 

InsertCommand ve DeleteCommand özelliklerine bağlı SqlCommand nesnelerini sıfırdan 

oluşturmamak için tercih edilebilir. Framework 1.1' de özellikle bağlantısız katman modeline ait bir 

vakka olan Concurency Violation durumlarındaki yaklaşımı nedeniyle (tüm kolonları where' e dahil 

etmek) bazen tercih edilmemektedir. Ancak SqlCommandBuilder, Framework 2.0 ile birlikte 

kendisine eklenen yeni üyeler sayesinde daha da fonksiyonel hale gelmiştir. Bununla birlikte 

SqlCommandBuilder tipinin sadece bağlantısız katman (disconnected layer) modeli için yazılmış 

olduğunu düşünmek haksızlık olacaktır. Nitekim katmanlı mimaride veri erişim katmanı (data 

access layer) içerisinde son derece kullanışlı olabilecek bir metodada sahiptir. İşte bu makalemizde 

SqlCommandBuilder tipinin, .Net Framework 2.0 versiyonu ile birlikte güçlendirilmiş olan 

yönlendiren bahsetmeye çalışacağız. Temel olarak işleyeceğimiz maddeler aşağıdaki gibidir. 

 Stored Procedure' lerin parametrik yapısını çalışma zamanında bir SqlCommand nesnesine 

aktarabilme 
 Çakışma durumları için uygun olan yöntemi ConflictOption özelliği ile belirleyebilme 
 Update işlemleri sırasında sadece güncellenen parametreleri sql sunucusuna gönderebilme 
 SqlDataAdapter için üretilen sql komutlarında kolon adı kullanılmasını tercih edebilme 

Şimdi burada bahsettiğimiz özellikleri incelemeye çalışalım. Ancak maddelerimizi incelemeden önce 

senaryo olarak kullanacağımız tablomuzu aşağıdaki sql script yardımıyla oluşturalım. Personel isimli 

tablomuz Sql Server 2005 üzerinde AdventureWorks veritabanı altında yer alacaktır. Ancak 
örneklerimiz için dilerseniz siz kendi tablolarınızıda kullanabilirsiniz. 

USE [AdventureWorks] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Personel]( 

    [PersonelId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

    [Adi] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

    [Soyadi] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

    [Maasi] [money] NOT NULL, 

    [IseGirisTarihi] [datetime] NOT NULL, 

    [Departmani] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

    [Durum] [timestamp] NOT NULL, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingWebUserControls.rar
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    CONSTRAINT [PK_Personel] PRIMARY KEY CLUSTERED  

    ( 

        [PersonelId] ASC 

    )WITH (PAD_INDEX = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

1. Stored Procedure' lerin parametrik yapısını çalışma zamanında bir SqlCommand 

nesnesine aktarabilme 

Öyle bir metod düşünelim ki, sadece çalıştıracağı saklı yordamın (stored procedure) adını, ve 

sayısını bilmemesine rağmen parametrelerinin değerlerini alsın. Sonrada işaret ettiği bu saklı 

yordamı yürütsün. Bu tam anlamıyla veri erişim katmanlarında kullanılabilecek bir metod tipidir. Bir 

saklı yordamı çalıştırırken eğer aldığı giriş parametreleri (input parameter) varsa bunları mutlaka 

ilgili SqlCommand nesnesinin Parameters koleksiyonuna aynı adlarda olmak şartıyla eklememiz 

gerekmektedir. Şimdi ilk olarak varsayılan haliyle böyle bir işi nasıl yapacağımızı düşünmeye 

çalışalım. Bu amaçla Personel tablomuza satır ekleyen aşağıdaki gibi bir saklı yordamımız olduğunu 
varsayalım. 

CREATE PROCEDURE dbo.PersonelEkle  

( 

    @Adi nvarchar(50) 

    ,@Soyadi nvarchar(50) 

    ,@Maasi money 

    ,@IseGirisTarihi datetime 

    ,@Departmani nvarchar(50) 

) 

AS 

    Insert into Personel (Adi,Soyadi,Maasi,IseGirisTarihi,Departmani) 

    Values (@Adi,@Soyadi,@Maasi,@IseGirisTarihi,@Departmani) 

RETURN 

Saklı yordamımız beş adet input parametresi almaktadır. Bu sp' yi çalıştıracak olan bir 

SqlCommand nesnesi temel olarak aşağıdaki kodda görüldüğü gibi kullanılacaktır. Dikkat ederseniz 

saklı yordamımız içerisindeki tüm parametreler cmd isimli SqlCommand nesne örneğinin 
Parameters koleksiyonuna eklenmekte, eklenirkende metoda gelen değerlerini almaktadırlar. 

class Komutlar 

{ 

private string m_ConStr; 

 

    public Komutlar(string conStr) 

    { 

        m_ConStr = conStr; 

    } 

    public void PersonelEkle(string ad,string soyad,decimal maas,DateTime iseGiris,string 

departman) 

    { 

        using (SqlConnection con = new SqlConnection(m_ConStr)) 

        { 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("PersonelEkle", con); 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Adi",ad); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Soyadi",soyad); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@Maasi",maas); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("@IseGirisTarihi",iseGiris); 
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            cmd.Parameters.AddWithValue("@Departmani",departman); 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

        } 

    } 

} 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Komutlar kmt = new Komutlar("data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

        kmt.PersonelEkle("Hey", "Mayk", 1000, new DateTime(2001, 1, 1), "Spor 

Arabalar"); 

    } 

} 

Bu kod başarılı bir şekilde çalışacaktır. Ancak dikkat ederseniz PersonelEkle metodu sadece 

PersonelEkle saklı yordamını çalıştırabilir. Dahası, metodun içerisindeki SqlCommand nesne 

örneğine ait parametre değerleri, aslında metoda gelen parametrelerin değerleridir. Dolayısıla 

parametrelerin adları hatta tipleri değişebilir. Bu tarz durumlarda sürekli olarak kod üzerinde 

düzenlemeler yapmamız ve yeniden derlememiz yada başka bir yol düşünmemiz gerekecektir. 

Oysaki aşağıdaki metod tam anlamıyla her hangibir Sql saklı yordamının her hangi sayıda 

parametresine hizmet edebilecek niteliktedir. 

public void Execute(string spAdi, params object[] degerler) 

{ 

    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(m_ConStr)) 

    { 

        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(spAdi, conn)) 

        { 

            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; 

            conn.Open(); 

            // DeriveParameters sadece Sp' lerde işe yarayan bir tekniktir. 

            SqlCommandBuilder.DeriveParameters(cmd); 

            for (int i = 1; i <= degerler.Length; i++) 

                cmd.Parameters[i].Value = degerler[i-1]; 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

        } 

    }  

} 

Metodumuz ilk parametre olarak çalıştıracağı saklı yordamın adını alır. Daha sonra 

ise params anahtar sözcüğünden faydalanarak n sayıda, object tipinden elemanlar taşıyan bir 

diziyi parametre almaktadır. Metodumuz içerisinde yer alan SqlCommandBuilder sınıfının 

static DeriveParameters metodu ise, parametre olarak aldığı SqlCommand nesnesinin işaret 

ettiği saklı yordama gider, bu yordamın parametrelerini (ilk parametresi @RETURN_VALUE olacak 

şekilde) alır ve ilgili komut nesnesinin Parameters koleksiyonuna ekler. Eğer uygulamayı debug 

ederseniz aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi saklı yordam parametrelerinin cmd nesnesine 
eklendiğini görebilirsiniz. 
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Execute metodumuzun bu versiyonunu aşağıdaki gibi test edebiliriz. 

Komutlar kmt = new Komutlar("data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

kmt.Execute("PersonelEkle","Hey", "Mayk", 1000, new DateTime(2001, 1, 1), "Spor 

Arabalar"); 

Peki DeriveParameters metodu aslında ne yapmaktadır. Sql Server Profiler yardımıyla bu 

uygulmanın arka planda çalıştırdığı sql kodlarını incelersek aşağıdaki gibi bir çağrı ile karşılaşırız. 
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Dikkat ederseniz sp_procedure_params_managed isimli bir saklı yordam, parametrelerini elde 

etmek istediğimi saklı yordamın adını parametre alarak çalıştırılmaktadır. Bu ifadeyi Sql Server 
2005 Management Studio üzerinde çalıştırırsak, aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz. 

 

Sistem sp' lerinden olan sp_procedure_params_managed aslında PersonelEkle isimli saklı 

yordam içerisindeki tüm parametreleri ve bu parametrelere ait detaylı bilgileri bir tablo olarak 

geriye döndürmektedir. Bu tabloda parametrelerin adlarından tutunda veri tiplerine kadar, null 

değer içerip içermekyeceklerinden taşıyacakları veri uzunluğuna kadar tüm bilgiler yer almaktadır. 

Bu tabloyu değerlendiren elbette SqlCommandBuilder nesnesinin kendisidir. Tablo içerisindeki 
bilgilere göre ilgili SqlCommand nesnesinin parameters koleksiyonuna gerekli eklemeler yapılır. 

 

OleDbCommandBuilder, OracleCommandBuilder, ODBCCommandBuilder sınıflarıd

a DeriveParameters metodunu destekler. Tek şart, ilgili veri tabanı sisteminin saklı 

yordama ait parametre yapısını getirebiliyor olmasıdır. Unutmayalım; DeriveParameters 

sadece saklı yordamlar için geçerlidir. Düz Sql sorgu cümlelerini ele alan komutlar için 

(parametrik bile olsalar) InvalidOperationException istisnası döndürmektedir. 

2. Çakışma durumları için uygun olan yöntemi ConflictOption özelliği ile belirleyebilme 

Bağlantısız katman nesneleri ile çalışırken, başımızı en çok ağrıtan konulardan biriside, 

birbirlerinden habersiz olarak bir den fazla kullanıcının aynı veri üzerinde değişiklik yapmasıdır. 

Böyle bir durumda son güncelleme kazansın (Last Wins) tekniğini tercih edebilir yada 

DbConcurrencyViolation istisnasını ele alabiliriz. (Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayın.) Hangi 

tekniği seçersek, Update ve Delete sorgularının where koşullarında değişiklik olacaktır. 

SqlCommandBuilder sınıfına yeni katılan ConflictOptionsözelliği ile üretilen komutların bizim 

seçeceğimiz çakışma kuralına göre oluşturulması sağlanabilir. Last Wins tekniği için Where 

koşuluna, o tabloda yer alan Primary Key alanın orjinal 

değeri, DBConcurrencyViolation durumda ise tüm alanların orjinal değerleri yada Id alanı ile 

birlikte varsa TimeStamp gibi alanların orjinal değeleri hesaba katılacaktır. Şimdi bu durumu analiz 
edeceğimiz örnek bir Windows uygulamasını aşağıdaki gibi geliştirelim. 

public partial class Form1 : Form 

{ 

    private SqlConnection conn; 

    private SqlDataAdapter daPersonel; 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=112
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    private DataTable dtPersonel; 

 

    public Form1() 

    { 

        InitializeComponent(); 

    } 

    // DataAdapter hazırlanır. 

    private void PrepareDataAdapter() 

    { 

        conn = new SqlConnection("data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

        daPersonel = new SqlDataAdapter("Select 

PersonelId,Adi,Soyadi,Maasi,IseGirisTarihi,Departmani,Durum From Personel", conn);          

    } 

    /* SqlCommandBuilder hazırlanır ve Update, Delete, Insert komutlarını hazırlaması sağlanır. 

Oluşan komutlar bilgi amacıyla StringBuilder kullanılarak bir RichTextBox kontrolüne yazılır. */ 

    private void PrepareCommands() 

    { 

        SqlCommandBuilder cmb = new SqlCommandBuilder(daPersonel); 

        ConflictOption selectedOption = 

(ConflictOption)Enum.Parse(typeof(ConflictOption), 

cmbConflictOptions.SelectedItem.ToString());  

        cmb.ConflictOption = selectedOption; // Çakışma seçeneği belirlenir. 

        daPersonel.InsertCommand = cmb.GetInsertCommand(); 

        daPersonel.UpdateCommand = cmb.GetUpdateCommand(); 

        daPersonel.DeleteCommand = cmb.GetDeleteCommand(); 

 

        StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

        builder.Append("Insert Command : \n"); 

        builder.Append(daPersonel.InsertCommand.CommandText + "\n"); 

        builder.Append("Update Command : \n"); 

        builder.Append(daPersonel.UpdateCommand.CommandText + "\n"); 

        builder.Append("Delete Command : \n"); 

        builder.Append(daPersonel.DeleteCommand.CommandText + "\n"); 

        txtCommands.Text = ""; 

        txtCommands.Text = builder.ToString();  

    } 

    /* Select düğmesine basıldığında dataTable oluşturulur, SqlDataAdapter tarafından doldurulur ve 

DataGridView kontrolüne veri kaynağı olarak bağlanır. */ 

    private void btnSelect_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        dtPersonel = new DataTable(); 

        daPersonel.Fill(dtPersonel); 

        grdPersonel.DataSource = dtPersonel; 

        grdPersonel.Columns.Remove("Durum"); // TimeStamp tipi alanlar DataGridView' da 

problem çıkarttığı için çıkartıldı. 

    } 

    /* Form yüklenirken DataAdapter hazırlanır, ConflictOption için enum sabiti üzerinden alınan 

değerleri ComboBox' a dolduran PrepareConflictOption metodu çağırılır.*/ 

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        PrepareDataAdapter(); 

        PrepareConflictOptions(); 

        cmbConflictOptions.SelectedIndex = 0; 

    } 

    // ConflictOption enum sabiti içerisindeki değerleri ComboBox kontrolüne doldurur. 
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    private void PrepareConflictOptions() 

    { 

        string[] conflictOptions = Enum.GetNames(typeof(ConflictOption)); 

        foreach (string option in conflictOptions) 

            cmbConflictOptions.Items.Add(option); 

    } 

    /* DataTable üzerindeki değişiklikeri asıl veri kaynağına yazmadan önce SqlCommandBuilder 

oluşturulduğu ve Delete, Update, Insert komutlarının hazırlandığı PrepareCommands metodunu 

çağırır. */ 

    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        PrepareCommands(); 

        daPersonel.Update(dtPersonel); 

    } 

} 

Kod tarafında bizim için önemli olan kısım PrepareCommand metodu içerisinde yaptıklarımızdır. Bu 

metod içerisinde SqlDataAdapter nesnesi için gerekli Update,Delete ve Insert komutlarını 

oluşturmaktayız. Çakışma seçeneğini dikkat ederseniz ConflictOption enum sabiti üzerinden 

almaktayız. Uygulamada SqlDataAdapter için gerekli komutları oluşturduktan sonra, Update 

metodunu belirlediğimiz çakışma seçeneğine göre hazırlanan komutlara göre yürütmekteyiz. 

ConflictOption enum 

sabiti CompareAllSearchableValues,CompareRowVersion ve OverwriteChanges olmak üzere 

üç değer alabilmektedir. Buna göre SqlCommandBuilder nesnesinin bu 3 seçenek için ürettiği 
çıktılar aşağıdaki gibi olacaktır. 

CompareAllSearchableValues için; 

 

Dikkat ederseniz Update ve Delete sorgularında Where cümleciğine TimeStamp tipindeki Durum 
alanı hariç tüm alanlar katılmıştır. 
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CompareRowVersion için; 

 

Dikkat ederseniz Update ve Delete sorgularında Where koşuluna sadece Primary Key olan 

PersonelId alanı ve TimeStamp tipinden olan Durum alanı katılmıştır. Bu çeşit bir sorgu özellikle 

DBConcurrency Violation durum için idealdir. 

 

CompareRowVersion özellikle DBConcurrencyViolation durumu için biçilmiş kaftan gibi 

gözüksede, diğer veri sağlayıcıları için geliştirilmiş CommandBuilder nesnelerinde aynı 

geçerlilik olmayabilir. Nitekim, Timestamp veri türü her veritabanı sisteminde var 

olan bir tür değildir. Bu tip veri türlerine sahip olmayan sistemlerde mecburen 

DBConcurrencyViolation durumlarının ele alınmasında, where cümleciğinden sonra 

mümkün olan tüm alanların hesaba katılması gerekecektir. Bir başka 

deyişleCompareAllSearchableValues seçeneği seçilecektir. 

OverwriteChanges için; 
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Dikkat ederseniz Update ve Delete sorgularına ait Where koşullarına sadece Primary Key olan 
PersonelId alanı katılmıştır. Dolayısıyla Last Wins modeli geçerlidir. 

Görüldüğü gibi, SqlCommandBuilder sınıfına Framework 2.0 ile gelen ConflictOption özelliği, 

çakışma senaryolarına bağlı olarak uygun Delete ve Update komutlarının hazırlanmasını 
sağlamaktadır. 

3. Update işlemleri sırasında sadece güncellenen parametreleri sql sunucusuna 

gönderebilme 

SqlDataAdapter bağlantısız katman nesnelerinde yapılan değişilikleri asıl veri kaynağına yazmak 

üzere Update metodunu kullanmaktadır. Bağlantısız katmandaki verilerde sadece değişikliğe 

uğramış alanları update sorgularına dahil etmek istersek SqlCommandBuilder' 

ın SetAllValues isimli özelliğine false değerini atamamız yeterli olacaktır. SetAllValues özelliği 

varsayılan olarak true değerine sahiptir. Yani bir satırdaki alanların bazılarında değişiklik olmasada 

update sorgusuna gönderilmektedir. Bu durumu Sql Server Profiler yardımıyla kolayca analiz 
edebiliriz. Ama öncesinde kodumuzda aşağıdaki değişikliği yapalım. 

private void PrepareCommands() 

{ 

    SqlCommandBuilder cmb = new SqlCommandBuilder(daPersonel); 

    ConflictOption selectedOption = (ConflictOption)Enum.Parse(typeof(ConflictOption), 

cmbConflictOptions.SelectedItem.ToString());  

    cmb.ConflictOption = selectedOption; 

    cmb.SetAllValues = false;  

    daPersonel.InsertCommand = cmb.GetInsertCommand(); 

    daPersonel.UpdateCommand = cmb.GetUpdateCommand(); 

    daPersonel.DeleteCommand = cmb.GetDeleteCommand(); 

    // diğer kod satırları 

} 

Şimdi Windows uygulamamızı çalıştırılalım ve satırlar üzerinde, bazı alanlarda (örneğin sadece ad 

alanında) değişiklik yapıp Update metodunu çalıştıralım. 
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Update işlemini başlattıktan sonra Sql Server Profiler ile sql tarafına gönderilen update 
sorgularına bakarsak aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 

 

Örnek olarak sadece PersonelId değeri 1 olan satırın Adi alanını değiştirdiğimizden ve 

SqlCommandBuilder nesne örneğinde SetAllValues isimli özelliğe false değerini atadığımızdan, 

Update sorgusunda sadece Adi alanı kullanılmıştır. Ancak SetAllValues özelliğini hiç değiştirmessek 
yada bilinçli olarak true değerini atarsak aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 

 

Gördüğünüz gibi bu kez Update sorgusunda bütün alanlar kullanılmıştır. 

4. SqlDataAdapter için üretilen command' lerde kolon adı kullanılmasını tercih edebilme 

Şu ana kadar incelediğimiz maddelerde SqlCommandBuilder nesnesi, Update, Insert ve Delete 

komutlarını hazırlarken parametre adları olarak @P[Rakam] notasyonunu kullanmıştır. Yine 

Framework 2.0 ile gelen bir özellik sayesinde @P[KolonAdı] notasyonunu kullanma şansınada 

sahibiz. Bunun için GetInsertCommand, GetUpdateCommand ve GetDeleteCommand isimli 
metodların aşırı yüklenmiş versiyonunlarını kullanmamız gerekiyor. 
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// Insert versiyonu 

public SqlCommand GetInsertCommand (bool useColumnsForParameterNames) 

 

// Delete versiyonu 

public SqlCommand GetDeleteCommand (bool useColumnsForParameterNames) 

 

// Update versiyonu 

public SqlCommand GetUpdateCommand (bool useColumnsForParameterNames) 

Bu versiyon bool tipinden bir değer almakta olup, parametre adlarında kolon isimlerinin gösterilip 

gösterilmeyeceğini belirtmektedir. Örnek uygulamamızda basit olarak bu bool değişkeni tutacak bir 
CheckBox kontrolü ele alıyoruz. Metodumuzu ise aşağıdaki gibi değiştirmemiz yeterli olacaktır. 

private void PrepareCommands() 

{ 

    SqlCommandBuilder cmb = new SqlCommandBuilder(daPersonel); 

    ConflictOption selectedOption = (ConflictOption)Enum.Parse(typeof(ConflictOption), 

cmbConflictOptions.SelectedItem.ToString());  

    cmb.ConflictOption = selectedOption; 

    cmb.SetAllValues = false;  

    bool useParameterNames = chkUseParameter.Checked;  

 

    daPersonel.InsertCommand = cmb.GetInsertCommand(useParameterNames); 

    daPersonel.UpdateCommand = cmb.GetUpdateCommand(useParameterNames); 

    daPersonel.DeleteCommand = cmb.GetDeleteCommand(useParameterNames); 

     // diğer kod satırları 

} 

Şimdi uygulamamızı yeniden çalıştırıp farklı çakışma tipleri için oluşan sorgulara bakarsak aşağıdaki 

sonuçları elde ederiz. 

CompareAllSearchableValues için; 

 

CompareRowVersion için; 
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OverwriteChanges için; 

 

Gördüğünüz gibi parametre adları artık kolon adlarından oluşturulmaktadır. 

SqlCommandBuilder nesnesi Framework 2.0 daki ek fonksiyonellikleri ve özellikleri sayesinde artık 

daha kullanışlı hale gelmiştir. Diğer CommandBuilder nesneleride benzer işlevsellikleri sağlamakla 

birlikte, kullanılan veritabanı sisteminin sahip olduğu imkanlarda önemlidir. Örneğin 

OleDbCommandBuilder sınıfınında DeriveParameters metodu vardır ve bir OleDb kaynaklarından sp 

desteği olmayan veritabanlarına bağlanabilmemiz de mümkündür. Sp desteği olmadığı için böyle 

bir durumda OleDbCommandBuilder' ın DeriveParameters fonksiyonu bir işe yaramayacaktır. Diğer 

yandan özellikle bağlantısız katman nesneleri ile çalışırken çeşitli çakışma kritlerlerine göre 

otomatik olarak sorguların oluşturulabilmesi önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Örnek kod için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# Temelleri : Enum Sabitinin Bilinmeyen 

Yönleri ( 30.10.2006 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Enum sabitleri geliştirici dostu tipler olarak düşünülebilir. Çoğu zaman uygulamalarımız içerisinde 

yer alan algoritmaların bazı durumlara göre farklı şekillerde hareket etmesi beklenir. Bu hareket 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/CommandBuilder.rar
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serbestliğini sağlamanın kolay yollarından birisi, koşulların doğru şekilde tespitinden sonra, uygun 

bir biçimde ele alınabilmesidir. Bu amaçla sayısal değerler ile yapılan karşılaştırmalar son derece 

yerinde olmaktadır. Ancak algortima işleyişini değiştirmek için sayıları ele almak, eğer bu 

algoritmalar pek çok yerde kullanılacaksa çeşitli zorluklara neden olabilir. En azından hangi sayının 

ne anlama geldiğini yada o sayı için koşulun nasıl değiştirilmesi gerektiğini hatırlamak zor olabilir. 

Neyseki enum sabitleri sayesinde, bu tip sayıların anlamlı şekilde isimlendirilerek kullanılabilmesi 
sağlanmıştır. 

Framework kendi içerisinde kullandığı pek çok yapıda aktif olarak enum sabitlerine başvurmaktadır. 

Örnek olarak, DataReader' lar için kullanılan CommandBehavior, DataTable içerisindeki satırların 

durumuna ilişkin bilgiler için kullanılan DataRowState ve benzerleri gibi daha pek çok enum tipini 

sayabiliriz. Built-in tipler dışında kendimizde enum sabitleri geliştirebiliriz ki buda işin en güzel 

taraflarından birisidir. Ne varki enum sabitlerini geliştirmek, sadece sayılara anlamlı isimler vermek 

kadar sade bir konu değildir. İşte bu makalemizde enum konusunun derinlerine inmeye 

çalışacağız.  Temel olarak ele alacağımız konuları aşağıdaki başlıklar altında işlemeye çalışacağız. 

 Bir enum sabitine ait içeriğin çalışma zamanında dinamik olarak elde edilmesi. 
 String bir verinin, bir enum sabiti içeriğindeki karşılığının elde edilmesi. 
 Enum sabitlerinin içeriğinin ToString metodu ile farklı biçimlerde elde edilmesi 
 Veyalanmış (Ored) içeriklerin kullanımı. 
 IsDefined metodu her zaman yeterli olmayabilir. 

1. Bir enum sabitine ait içeriğin çalışma zamanında dinamik olarak elde edilmesi. 

Bazı durumlarda enum sabitlerinin tüm içeriğinin çalışma zamanında bilinmesi ve kullanıcıya 

gösterilmesi gerekebilir. Söz gelimi, geliştirdiğimiz bir grafik uygulama olduğunu düşünelim. Tual 

üzerine çizilen resimlerin herhangibir şekilde saklandığını ve zaman içerisinde her hangibir noktada 

açıldıklarında, son kaydedildikleri halleriyle kullanıcıya sunulmak istendiklerini düşünelim. Çizilen 

şekiller ve bunlara ilişkin lokasyon, derinlik, ölçüler vb bilgileri saklamak için serileştirme gibi 

tekniklerden tutunda veritabanına kayıt etme yada özel formatlar ile fiziki dosyalara aktarma gibi 

pek çok yol tercih edilebilir. Lakin bu tip bir uygulamada ekranda olupta hatırlanması gereken 

şekilleri nerede saklarsak saklayalım nasıl bir veri tipi ile saklayacağımız önem kazanabilir. 

Çizilebilecek olan şekilleri string olarak adları ile tutmaktansa bunlara karşılık gelen sayısal 

değerlerden faydalanmak çoğu zaman saklanacak içeriğin boyutunu azaltabilir ve buda verinin 
daha az yer tutmasını sağlayabilir. 

Çizilebilecek şekil tiplerinin sayısal olan karşılıklarının sadece saklama amacıyla ele alınması 

güzeldir. Peki geliştirici yada son kullanıcı bu sayıları nasıl anlayabilir? Enum sabitleri bu noktada 

işimize yarayabilecek bir tiptir. Peki bu şekil tiplerinin kullanıcı tarafından etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi için ne yapabiliriz? İşte bu noktada System.Enumsınıfının 

static GetNames metodu devreye girmektedir. GetNames metodu bir enum sabiti içerisindeki tüm 

değerlerin string formatından bir dizi ile elde edilebilmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki windows 

uygulamasında çeşitli şekilleri bünyesinde barındıran bir enum sabitinin içeriğinin çalışma 

zamanında farklı şekillerde elde edilişi gösterilmeye çalışılmaktadır. (Benzer istekler bir Web 

uygulamasında hatta bir web uygulamasında da göz önüne alınabilir.) 
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Uygulamada Sekil isimli kullanıcı tanımlı bir enum sabiti kullanılmaktadır. Örnek olması açısından 

enum sabiti içerisindeki değerler ComboBox, ListBox kontrollerine birer öğe olarak eklenmiş ayrıca 

her bir değer için birer RadioButton kontrolü dinamik olarak oluşturulmuştur. Enum sabiti içeriği ve 
uygulama kodumuz aşağıdaki gibidir. 

Sekil Enum sabitimiz ve içeriği; 

 

public enum Sekil 

{ 

    Kare, Dortgen, Daire, Elips, Cizgi, ParalelKenar, Altigen, Ucgen 

} 

Uygulama kodlarımız; 

/* parametre olarak verilen Sekil enum tipi içerisindeki tüm değerlerin adları string dizisine alınır.*/ 

string[] sekilTipleri = Enum.GetNames(typeof(Sekil)); 

foreach (string sekilTipi in sekilTipleri) 

{ 

    // ComboBox kontrolüne eklenir. 

    cmbSekiller.Items.Add(sekilTipi); 

    // ListBox kontrolüne eklenir. 

    lstSekiller.Items.Add(sekilTipi); 

 

    // RadioButton haline getirilip FlowLayoutPanel kontrolüne eklenir. 

    RadioButton rdbSekilTipi = new RadioButton(); 

    rdbSekilTipi.Name = sekilTipi; 

    rdbSekilTipi.Text = sekilTipi; 
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    grpSekiller.Controls.Add(rdbSekilTipi); 

} 

Tekrar etmek gerekirse önemli olan nokta, GetNames metodu ve metodun döndürdüğü string 

dizinin kullanılış şeklidir. Dikkat ederseniz metoda parametre olarak Sekil isimli enum sabitimizin 

tipi (type) verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. Kullanıcı ComboBox, 

ListBox veya RadioButton kontollerinden birini seçtiğinde, seçilen bu bilginin enum sabitimiz 

içerisindeki hangi değere karşılık geldiğini tespit etmek. İşte bu konuyu ikinci maddemizde 

irdeleyeceğiz. 

2. String bir verinin, bir enum sabiti içeriğindeki karşılığının elde edilmesi. 

Belkide ilk akla gelen yöntem bir switch case yada çoklu if kullanımı olacaktır. Söz gelimi yukarıdaki 

windows uygulamamızda kullanıcının ComboBox, ListBox kontrolleri ile RadioButton kontrolünde 

seçebileceği bilginin enum tipi içerisinde karşılık geldiği değeri bulmaya çalışalım. Bu amaçla pekala 
aşağıdaki gibi bir metod yazabiliriz. 

private Sekil SecilenSekil(string sekilAdi) 

{ 

    Sekil skl=0; 

    switch (sekilAdi) 

    { 

        case "Kare": 

            skl = Sekil.Kare; 

            break; 

        case "Dortgen": 

            skl = Sekil.Dortgen; 

            break; 

        case "Daire": 

            skl = Sekil.Daire; 

            break; 

        case "Elips": 

            skl = Sekil.Elips; 

            break; 

        case "Cizgi": 

            skl = Sekil.Cizgi; 

            break; 

        case "ParalelKenar": 

            skl = Sekil.ParalelKenar; 

            break; 

        case "Altigen": 

            skl = Sekil.Altigen; 

            break; 

        case "Ucgen": 

            skl = Sekil.Ucgen; 

            break; 

    } 

    return skl; 

} 

Ancak Enum sınıfının tam bu amaç için kullanılabilecek çok daha etkili bir üyesi vardır. Bu kadar 

uzun bir kod yazmaktansa özellikle değer türlerinin vazgeçilmez üyelerinden birisi 
olan Parse metodunun, Enum sınıfı içerisine dahil edilmiş versiyonunu aşağıdaki gibi kullanabiliriz. 



www.bsenyurt.com Page 1398 
 

 

private Sekil SecilenSekil(string sekilAdi) 

{ 

    return (Sekil)Enum.Parse(typeof(Sekil), sekilAdi, true); 

} 

Parse metodu sayesinde ikinci parametrede verilen string bilgi, ilk parametre ile belirlenen Enum 

tipi içerisinde aranır. Son parametre büyük küçük harf duyarlılığının olup olmayacağını belirlemek 

amacıyla kullanılan boolean bir değer almaktadır. Biz örneğimizde true değerini verdik. Eğer false 

değerini verseydik örneğin PARALELKENAR gibi bir bilgi için çalışma 

zamanında ArgumentException istisnasını alacaktık. Bunun nedeni elbetteki harf duyarlılığını 
kapatmış olmamız ve ParalelKenar ile PARALELKENAR bilgilerinin bu kritere göre eşit olmamasıdır. 

Parse metodu sayesinde kullanıcının seçtiği bilgilerin, ilgili enum sabiti içerisindeki karşılıklarını 

bulabilir ve sayısal değerlerini elde edebiliriz. Aslında bir enum sabiti içerisinde yer alan değerlerin 

farklı formatta karşılıkları vardır. Örneğin bu değerlerin sadece string karşılıkları değil sayısal 

karşılıklarıda vardır. İşte bu karşılıkları elde etmek amacıyla ToString metoduna bir takım 
parametreler verilir ki buda makalemizin 3ncü maddesinin konusudur. 

3. Enum sabitlerinin içeriğinin ToString metodu ile farklı biçimlerde elde edilmesi 

Bir enum sabiti içerisindeki değerleri ToString metodu yardımıyla farklı formatlarda elde edebiliriz. 
Bu amaçla aşağıdaki tabloda yer alan değerler kullanılır. 

Parametre 

Değeri 
İşlevi 

G veya g Enum sabiti içerisindeki ilgili değeri genel(General) formatta yazar. 

D veya d Enum sabiti içerisindeki ilgili değerin sayısal(Decimal) karşılığını yazar. 

X veya x 
Enum sabiti içerisindeki ilgili değerin Hexadecimal (16lı sayı sistemindeki) 

karşılığını yazar. 

F veya f 
FlagsAttribute' unun kullanılıp kullanılmamasına göre ilgili enum sabiti değerinin 

string karşılığını yazar. 

Örneğin , bir oyunda oyuncuların aldıkları puan gereği oynayabilecekleri seviyleri Yetki isimli enum 

sabiti ile ele aldığımızı düşünelim. 

public enum Yetki 

{ 

    Caylak = 1 

    ,Uzman = 2 

    ,Profesyonel = 4 

    ,Tecrubeli = 6 // Bu değer sonradan başımıza iş açabilir. 

} 

Buna göre bu enum sabiti içerisindeki her hangibir değeri ToString metodunun farklı versiyonları ile 

ekrana yazdırmaya çalıştığımızda aşağıdaki sonuçları alırız. 
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static void Main(string[] args) 

{ 

    Yetki ytk; 

    // Tek bir enum değeri için ToString() çalışma şekilleri 

    ytk = Yetki.Caylak; 

    EnumInfo(ytk); 

} 

 

private static void EnumInfo(Yetki ytk) 

{ 

    Console.WriteLine("------------------------------------"); 

    Console.WriteLine("Varsayılan : " + ytk.ToString()); 

    Console.WriteLine("General : " + ytk.ToString("G")); 

    Console.WriteLine("Flags : " + ytk.ToString("F")); 

    Console.WriteLine("Decimal : " + ytk.ToString("D")); 

    Console.WriteLine("Hexadecimal : " + ytk.ToString("X")); 

} 

 

4. Veyalanmış içeriklerin kullanımı 

Bazı durumlarda enum sabitleri içerisindeki değerlerin | işareti ile veyalandığını görürüz. Örneğin 

CommandBehavior enum sabitini kullanırken SingleRow|CloseConnection ifadesi ile veya benzerleri 

ile çok sık karşılaşırız(kullanırız). Aynı durum kendi yazmış olduğumuz enum sabitleri içinde 

geçerlidir. Yetki enum sabitimizi göz önüne alırsak eğer, aşağıdaki gibi bir kullanım söz konusu 
olabilir. Dikkat ederseniz bit seviyesinde veya(OR) işlemi uygulanmaktadır. 

Yetki ytk = Yetki.Profesyonel | Yetki.Uzman; 

Burada ilginç olan bir durum vardır. O da Profesyonel ve Uzman değerlerinin sayısal toplamlarının 6 

olmasıdır. 6 değeri dikkat ederseniz Yetki enum sabiti içerisinde yer alan Tecrubeli' nin sayısal 

değerinede karşılık gelmektedir. Bu nedenlede EnumInfo metoduna bu tip bir parametre 

gönderildiğinde aşağıdaki ekran çıktısının elde edilmesi son derece doğaldır. Ancak bu tip bir 

kullanım tercih edilmemelidir. Yani veyalanmış enum sabiti değerlerinin, başka bir enum sabitine 
denk gelmesi istenen bir durum değildir. 

 

Yetki isimli enum sabiti içerisinde yer alan sayısal değerlere bakıldığında, veyalanmış olarak 

mümkün olabilecek pek çok kombinasyon olacağı kesindir. Örneğin aşağıdaki tabloda olası bir kaç 
kombinasyon verilmektedir. 

Caylak | Uzman 3 



www.bsenyurt.com Page 1400 
 

Caylak | Profesyonel 5 

Caylak | Tecrubeli 7 

Uzman | Profesyonel 6 

Uzman | Tecrubeli 8 

Caylak | Uzman | Profesyonel 7 

Caylak | Uzman | Tecrubeli 9 

Caylak | Uzman | Profesyonel | Tecrubeli 13 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Bunun için, Enum sabiti içerisindeki 

kombinasyonların program tarafındaki sonuçlarına bakmamız gerekmektedir. Örneğin 3 ve 5 
değerlerini veren kombinasyonlara bakalım. 

EnumInfo(Yetki.Profesyonel | Yetki.Uzman); 

EnumInfo(Yetki.Caylak | Yetki.Profesyonel); 

 

Dikkat ederseniz ToString metodunun varsayılan ile G parametresi kullanılan versiyonları sayısal 

değerlerin toplamını geriye döndürmüştür. Sadece F parametresi kullanarak elde ettiğimiz 

sonuçlarda ilgili değerlerin string karşılıkları, aralarına virgül konularak elde edilebilmiştir. Eğer 

ToString() ve ToString("G") versiyonlarınında benzer şekilde davranmasını istersek enum sabitimiz 
üzerinde Flags niteliğini (attribute) uygulamamız gerekecektir. 

[Flags] 

public enum Yetki 

{ 

    Caylak = 1 

    ,Uzman = 2 

    ,Profesyonel = 4 

    ,Tecrubeli = 6 

} 

Bu durumda aynı uygulamada aşağıdaki sonuçları alırız. 



www.bsenyurt.com Page 1401 
 

 

Flags attribute' u ile ilgili bu kısa bilgi ardından veyalanmış enum sabitleri için ele alacağımız bir 

diğer kritik noktaya gelelim. Özellikle enum sabiti içerisindeki çeşitli değerlerin birlikte veyalanarak 

kombinasyonlar oluşturulabildiğini gördük. Peki bu kombinasyonlar gerçektende doğru sayısal 

değerleri mi üretiyorlar? Örneğin bu maddenin başında Uzman | Profesyonel kombinasyonunun 

Tecrubeli' nin sayısal değerini ürettiğini gördük ve bunun istenmeyen bir durum olacağını 

vurguladık. Nitekim veyalanmış ifadeler kullanılacaksa sayısal değerlerin farklı veyalanmış 

kombinasyonlarda çok daha garip sonuçlar üretmesi muhtemeldir. Bu durumu analiz edebilmek için 

örnek uygulamamızda aşağıdaki kod parçasında görülen kombinasyonları deneyelim. 

Console.WriteLine("\tCaylak"); 

EnumInfo(Yetki.Caylak); 

 

Console.WriteLine("\tProfesyonel | Uzman"); 

EnumInfo(Yetki.Profesyonel | Yetki.Uzman); 

 

Console.WriteLine("\tCaylak | Profesyonel"); 

EnumInfo(Yetki.Caylak | Yetki.Profesyonel); 

 

Console.WriteLine("\tCaylak | Uzman"); 

EnumInfo(Yetki.Caylak | Yetki.Uzman); 

 

Console.WriteLine("\tProfesyonel | Tecrubeli"); 

EnumInfo(Yetki.Profesyonel | Yetki.Tecrubeli); 

 

Console.WriteLine("\tYetki.Caylak | Yetki.Uzman | Yetki.Tecrubeli"); 

EnumInfo(Yetki.Caylak | Yetki.Uzman | Yetki.Tecrubeli); 

 

Console.WriteLine("\tYetki.Caylak | Yetki.Profesyonel | Yetki.Tecrubeli"); 

EnumInfo(Yetki.Caylak | Yetki.Profesyonel | Yetki.Tecrubeli); 

Bu durumda ekran çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Gördüğünüz gibi oldukça ilginç sonuçlar elde ettik. Pek çok kombinasyonda ne toplam sayısal 

değerleri ne de ToString ve ToString("G") metodlarının sonuçları doğru olarak gözükmemektedir. O 

halde kombinasyonların doğru sonuçlar verebilmesini bir şekilde sağlamak gerekmektedir. 

Çoğunlukla bu durum için enum sabiti içerisindeki herhangibir değişkenin değerinin, kendisinden 

önce gelen sayısal değerlerin toplamından en azından bir fazla olması tercih edilir. Dolayısıyla enum 
sabitimizi aşağıdaki gibi değiştirmek yerinde olacaktır. 

[Flags] 

public enum Yetki 

{ 

    Caylak = 1 

    ,Uzman = 2 

    ,Profesyonel = 4 

    ,Tecrubeli = 8 

} 

Programı tekrar çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçları alırız. 
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Gördüğünüz gibi bu sefer elde ettiğimiz sonuçlar çok daha tutarlı ve doğrudur. Kombinasyonlar 

doğru sayısal karşılıkları üretmiş ve Flags attribute' u sayesinde ToString() ve ToString("G") 

metodları geriye düzgün kombinasyonlar döndürmüştür. O halde enum sabitlerimiz içerisindeki 

değerlerin veyalanmış hallerine ihtiyacımız olucaksa, Flags niteliğini kullanmakta ve sayısal 
değerleri bir öncekilerin toplamının en az bir fazlası olacak şekilde belirlemekte fayda vardır. 

5. IsDefined metodu her zaman yeterli olmayabilir. 

IsDefined, her hangibir enum değişkeninin ilgili enum sabiti içerisinde var olup olmadığına dair bool 

değer döndüren bir özelliktir. Bazı durumlarda parametrik bir bilginin, herhangibir enum sabiti 

içerisinde var olup olmadığını tespit etmek isteyebiliriz. Bu amaçla kendi switch..case yada if..else 

yapılarımızı kurabileceğimiz gibi Enum sınıfına ait static IsDefinedmetodundan da faydalanabiliriz. 

Ancak IsDefined metodu her zaman için yeterli olmayacaktır. Neden yeterli olmayacağını daha iyi 

anlayabilmek için bir örnek üzerinden devam edelim. Parca isimli bir enum sabitimiz olduğunu göz 

önüne alalım. 

public enum Parca 
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{ 

    Islemci=1 

    ,Harddisk=2 

    ,Ram=4 

    ,EkranKarti=8 

    ,SesKarti=16 

} 

Deneme olması açısındanda console uygulaması içerisinde aşağıdaki kodları ele alalım. 

Console.WriteLine("Islemci var mı ? "+Enum.IsDefined(typeof(Parca),"Islemci")); 

Console.WriteLine("ISLEMCI var mı ? " + Enum.IsDefined(typeof(Parca), "ISLEMCI")); 

Console.WriteLine("SESKarti var mı ? " + Enum.IsDefined(typeof(Parca), "SESKarti")); 

Console.WriteLine("Parca.SesKarti var mı ? " + Enum.IsDefined(typeof(Parca), 

Parca.SesKarti)); 

Console.WriteLine("Parca.SesKarti|Parca.Ram|Parca.Islemci var mı ? " 

+ Enum.IsDefined(typeof(Parca),Parca.SesKarti| Parca.Ram| Parca.Islemci)); 

Console.WriteLine("1 var mı ? " + Enum.IsDefined(typeof(Parca), 1)); 

Console.WriteLine("1|2 var mı ? " + Enum.IsDefined(typeof(Parca), 3)); 

IsDefined metodu ilk parametre olarak kontrol işleminin yapılacağı Enum sabitinin tipini almaktadır. 

Bu amaçla typeof parametresi kullanılmıştır. Ikinci parametre ise object tipinden olup aranan bilgiyi 

temsil etmektedir. Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde 
ederiz. Şimdi bu durumu analiz etmeye çalışalım. 

 

Kod satırlarımızın ilkinde Islemci isimli string bilgiyi kontrol ediyoruz. Islemci değeri, enum 

sabitimiz içerisinde gerçektende vardır. Dolayısıyla IsDefined metodu true değer döndürmüştür. 

Lakin burada case sensitive bir durum söz konusudur. Bu nedenle ISLEMCI ve SESKarti isimli 

bilgiler için IsDefined metodu false değerler döndürmektedir. 4ncü olarak Parca.SesKarti bilgisi 

IsDefined metodu ile kontrol edilmektedir. Çok doğaldırki Parca isimli enum sabitimiz içerisinde bu 
değer zaten vardır. Bu nedenle true değeri dönmüştür. 

5nci kontrolde bir kombinasyon kullanılmış ve SesKarti, Ram ve Islemci değerlerinin bir arada olup 

olmaması durumu ele alınmıştır. Her ne kadar bu değerler enum sabiti içerisinde yer alsada sonuç 

false değer döndürmüştür. Öyleyse buna bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. Çözüm üzerinde 

tartışmadan önce 6ncı ve 7nci çağırılarada göz atmakta fayda var. 6ncı çağırıda 1 sayısal değerini 

kontrol ediyoruz. Bu değerin karşılığı Islemci olduğu için IsDefined metodu geriye true 

döndürmektedir. Oysaki aynı durum 7nci kontrolde söz konusu değildir. Enum sabiti içerisinde 

açıkça belirtilmiş 3 sayısal değerine sahip bir değişken olmamasına rağmen Islemci ve HardDisk 

değişkenlerinin toplamı 3' tür. Dolayısıyla enum sabiti içerisinde 3' e karşılık gelen bir kombinasyon 

vardır ve fakat IsDefined metodu bunu analiz edememektedir. Bu tip durumlarda enum sabiti 
içerisine aşağıdaki gibi yeni bir değişken daha eklenir. 
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public enum Parca 

{ 

    Islemci=1 

    ,Harddisk=2 

    ,Ram=4 

    ,EkranKarti=8 

    ,SesKarti=16 

    ,Hepsi=(Islemci|Harddisk|Ram|EkranKarti|SesKarti) 

} 

Ne yazıkki bu değişkenin eklenmesi IsDefined metodunun çalışma şeklini etkilemez. Bu yüzden 

kendi kontrol metodunu yazmamız gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdakine benzer bir metod 

geliştirilebilir. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine("Parca.SesKarti var mı ? " + VarMi(Parca.SesKarti)); 

    Console.WriteLine("Parca.SesKarti|Parca.Ram|Parca.Islemci var mı ? " +VarMi(Parca.SesKarti | 

Parca.Ram | Parca.Islemci));  

} 

 

static bool VarMi(Parca prc) 

{ 

    if((prc!=0)&&((Parca.Hepsi & prc)==prc)) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

Bu metod her ne kadar IsDefined metodunda olduğu gibi object tipinden parametreler ile 

çalışmasada içerisinde yapıtığı kontroller sayesinde çeşitli kombinasyonlara karşı doğru tepkiler 

verebilecek şekilde tasarlanmıştır. En önemli kısım VarMi metodu içerisindeki if koşuludur. If koşulu 

içerisinde Parca.Hepsi ile metoda parametre olarak gelen Parca enum sabitinin ilgili değeri bit 

seviyesinde and (ve) işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlemin sonucunun yine metoda gelen 

parametre değerine eşit olması halinde true değeri döndürülmektedir. Örneğin Parca.SesKarti | 

Parca.Ram | Parca.Islemci kombinasyonunu göz önüne alalım. Burada bitsel seviyede veya işlemi 

gerçekleşmektedir ve sonuçta üretilen çıktı aşağıdaki gibi olacaktır. 

Parca.SesKarti 16 
0 0 0 1 0 0 0 

0 

Parca.Ram 4 
0 0 0 0 0 1 0 

0 

Parca.Islemci 1 
0 0 0 0 0 0 0 

1 

Bit seviyesinde | islemi. (Veya) 

Parca.SesKarti | Parca.Ram | Parca.Islemci 21 
0 0 0 1 0 1 0 

1 

Metod içerisinde ise gelen bu değer Parca.Hepsi ile bitsel ve işlemine tabi tutulmaktadır. 

Parca.SesKarti | Parca.Ram | Parca.Islemci 21 0 0 0 1 0 1 0 
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1 

Parca.Hepsi 31 
0 0 0 1 1 1 1 

1 

Bit seviyesinde & islemi. (Ve) 

Parca.SesKarti | Parca.Ram | Parca.Islemci 21 
0 0 0 1 0 1 0 

1 

Elde edilen sonuca bakıldığında tekrar 21 değerini elde ettiğimizi bir başka deyişle metoda 

parametre olarak gönderilen enum değerinin, Parca enum sabiti içerisinde yer alıp almadığını tespit 

etmiş oluyoruz. Her ne kadar kendi yazdığımız VarMi metodu parametre olarak IsDefined' da 

olduğu gibi object tipiyle çalışmıyorsada istersek sayısal değerlerede tepki verebilecek hale 
getirebiliriz. Tek yapmamız gereken VarMi metodunu aşağıdaki gibi aşırı yüklemektir (overloading). 

static bool VarMi(int prc) 

{ 

    if ((prc != 0) && (((int)Parca.Hepsi & prc) == prc)) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

Dikkat ederseniz bu sefer parametremiz integer tipindendir. Elbette kontrol işlemi sırasında 

Parca.Hepsi enum değerinin sayısal karşılığını kullanmak zorundayız. Bu nedenle int cast 

operatörünü kullanıyoruz. Sonuçları inceleyebilmek için aşağıdaki test kodlarını ele alabiliriz. 

Console.WriteLine("Parca.SesKarti var mı ? " + VarMi(1)); 

Console.WriteLine("Parca.SesKarti|Parca.Ram|Parca.Islemci var mı ? " + VarMi(21)); 

Console.WriteLine("44 var mı ? " + VarMi(44)); 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 

 

Dikkat ederseniz 44 değerinin enum sabiti içerisinde bir karşılığı olmadığı için metodumuz başarılı 

bir şekilde false değerini döndürmektedir. Diğer taraftan Parca.SesKarti | Parca.Ram | 

Parca.Islemci kombinasyonuda enum sabiti içerisinde yer aldığı için metodumuz true değerini 
geriye döndürmektedir. 

Bu makalemizde enum sabitlerini biraz daha derinlemesine incelemeye çalıştık. Var olan enum 

sabitlerinin içeriğinin çalışma zamanından nasıl elde edilebileceğini, her hangibir string bilginin bir 

enum sabiti içerisindeki karşılığının Parse metodu ile nasıl bulunabileceğini gördük. Bunların 

dışında, enum sabitlerinin içeriklerinin string olarak farklı formatlarda yazılmasını, Flag niteliğinin 

bu işteki yerine baktık. Son olarakta veyalanmış (bitsel or işlemine tabi tutulmuş enum 

değerlerinin) içeriklerin kullanımını ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceledik. Böylece geldik 
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bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek kod için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# 3.0 - İlk Bakışta XLINQ ( 22.10.2006 ) - C# 

3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

XLINQ (Xml Language Integrated Query) temel olarak LINQ modelinin Xml üzerine 

uyarlanabilmesini hedeflemektedir. Bildiğiniz gibi LINQ projesi ile, IEnumerable<T> arayüzünü 

uygulamış .Net nesneleri üzerinde dil ile tümleştirilmiş sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

Microsoft aynı sorgu yapısını, veritabanı objelerinin programlama ortamında nesnel olarak ifade 

edilebildiği varlıklar(entities) üzerinde kullanılabilmesini de DLINQ (Database Language Integrated 

Query) ile sağlamaktadır. (DLINQ ile ilgili özet bilgileri bu makalemden bulabilirsiniz.) XLINQ ise, 

yine dil tabanlı sorgulama özelliklerini alıp bunların XML verileri üzerinden gerçkeştirilebilmesini 

sağlmayayı amaçlamaktadır. Xml verilerinde dil tabanlı sorgular yapılabilmesinin dışında, var olan 

döküman nesne modeline (Document Object Model -DOM), XPath ve Xslt kavramlarına ek olacak 

şekilde yeni fonksiyonelliklerde gelmektedir. Örneğin bir Xml verisini bellek üzerinde oluşturmak 

için XDocument isimli yeni bir tipin yapıcı metodlarından faydalanabiliriz. Dahada ileri gidersek, 

XLINQ ' yu DLINQ ile tümleşik olacak şekilde kullanabiliriz. Bunun anlamı, veritabanı objelerinin 

nesnel olarak ifade edildiği varlıkları LINQ ile sorgulayıp, Xml formatında sonuç kümelerini çalışma 

zamanında (runtime) elde edebileceğimizdir. DLINQ' da olduğu gibi, XLINQ' da kendi içerisinde C# 
3.0' ın yeniliklerini barındırmakta ve kullanmaktadır. 

 

XLINQ ile ilgili denemeleri LINQ Preview ekini kullanarak Vs.Net 2005 üzerinden 

deneyebilirsiniz. 

XLINQ için gerekli tipler, System.Xml.XLinq isim alanı altında yer almaktadır. Bir Xml dökümanı 

ve içerisinde yer alabilecek elemanlar göz önüne alındığında bunların karşılıklarının yönetimli kod 

(managed code) tarafında X harfi ile başlayan tiplerle ifade edildiğini görebiliriz. Örneğin Xml 

elementlerini XElement tipi, nitelikleri (Attribute) XAttribute tipi karşılamaktadır. 

System.Xml.XLinq isim alanında (namespace) bu iki tipin dışında aşağıdaki tabloda bir kısmı verilen 
diğer yönetimli tiplerde yer almaktadır. 

Tip Adı Xml Karşılığı 

XDocument 
Bir Xml dökümanı içermekle sorumludur. XDocument sayesinde sıfırdan 

Xml içerikleri bellek üzerinde oluşturulabilir, kaydedilebilir yada var olan bir 

Xml içeriği belleğe yüklenebilir. 

XElement 
Xml dökümanlarında yer alan element' lerin yönetimli kod tarafındaki 

karşılığıdır. 

XAttribute 
Xml dökümanlarında yer alan niteliklerin (attribute) yönetimli kod 

tarafındaki karşılığıdır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/EnumType.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=174
http://msdn.microsoft.com/data/ref/linq/
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XComment 
Xml dökümanlarında kullandığımız yorum satırlarını yönetim kod tarafında 

kullanımamızı sağlar. 

XNode 
Xml dökümanı içerisinde, node (boğum) olarak ifade edilebilecek her 

türden elemanı yönetimli kod tarafında ele alabilmek amacıyla kullanılır. 

XProcessingInstruction 

Xml dökümanlarının başında yer alan processing instruction' ların 

managed tarafta ele alınabilmesini sağlar. Bu iş için XDecleration 

sınıfındanda yararlanılmaktadır. Örneğin Xml dökümanları başına standard 

olarak gelen versiyon numarası , encoding gibi bilgileri bu XDecleration 

yardımıyla kod tarafında tanımlayabiliriz. 

XText 
Çoğunlukla CData (Character Data) bölümlerinin yada birleştirimiş 

metinlerin yönetimli kod tarafında ele alınabilmesi için kullanılır. 

XNamespace 
Xml içerisinde yer alan isim alanlarının yönetimli kod tarafında ele 

alınabilmesini sağlar. 

XContainer 
XDocument ve XElement sınıflarının türetildikleri abstract sınıftır. Özellikle 

Xml dökümanı üzerinde sorgulamalar yapabilmek için gerekli 

fonksiyonelikleride sağlar. 

XDocumentType 
DTD (Document Type Definitions) yapısının yönetimli kod tarafındaki 

karşılığıdır. 

XElementSequence 

LINQ için geliştirilmiş, genişletişmiş metodları (extension 

methods) barındıran static sınıftır. Extension Methods kavramı C# 3.0 ile 

birlikte gelmiştir ve var olan framework tiplerine ek metodlar 

yazılabilmesini sağlamaktadır. 

Dilerseniz XLINQ ile geliştiricilerin hayatına girecek bir kaç yeniliği örnekler ile uygulayarak 

makalemize devam edelim. İlk olarak bir Xml verisinin bellek üzerinde oluşturulması 

sırasındaXDocument tipinden nasıl yararlanabileceğimizi göreceğiz. Bu amaçla yeni bir LINQ 
Console Application projesi oluşturalım ve aşağıdaki kod satırlarını yazalım. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Query; 

using System.Xml.XLinq; 

using System.Data.DLinq; 

 

namespace UsingXLINQ 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region Basit XLINQ Kullanımı 

 

            XDocument xmlBook = new XDocument( 

                new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes") 

                , new XElement("Books" 

                    , new XElement("Book", 

                        new XAttribute("ID", 1000) 

                        , new XElement("Name", new XText("Her Yönüyle C#")) 

                        , new XElement("ListPrice", new XText("50")) 

                                            ) 
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                    , new XElement("Book", 

                        new XAttribute("ID", 1001) 

                        , new XElement("Name", new XText("C# CookBook")) 

                            , new XElement("ListPrice", new XText("45")) 

                                            ) 

                                    ) 

                            );  

 

            xmlBook.Save("BookWithXLinq.xml"); 

 

            XElement element = XElement.Load("BookWithXLinq.xml"); 

            Console.WriteLine(element.ToString());  

 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

İlk dikkatimizi çeken sanıyorumki XDocument nesnesinin oluşturuluş şekli olsa gerek. XDocument 

nesnesine ait yapıcı metod bir Xml verisinin sıfırdan oluşturulabilmesini sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Dolayısıyla yapıcı metodumuz içerisinde Xml verimiz için gerekli elemanları teker 

teker oluşturabiliriz. Örneğimizdeki XDocument nesne örneğinin yapıcı metodu (constructor) 

içerisinde ilk olarak her Xml içeriğinin sahip olması gereken processing instruction kısmını 

oluşturuyoruz. Bunu gerçekleştirmek için XDeclaration sınıfını kullanmaktayız. 

Her Xml verisinin bir root elementi olması gerektiğinden XElement sınıfı ile ilk olarak Books isimli 

boğumu tanımlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. XElement sınıfına ait yapıcı 

metod (constructor) içerisinden yeni XElement yada XAttribute nesne örneklerini oluşturabiliyoruz. 

Dolayısıyla hiyerarşik olarak bir Xml veri ağacını yapıcı metod içerisinde tek seferde 

oluşturabilmekteyiz. Çünkü her elementin içereceği diğer elementleri yapıcıları içerisinde 
tanımlıyoruz. 

Oluşturulan bu Xml içeriği bellek üzerinde yer alacaktır. Ancak dilersek bu içeriği fiziki bir 

kaynağada kaydedebiliriz. Bu amaçlada XDocument sınıfının Save metodu kullanılır. Tam tersine, 

fiziki bir Xml dosyasından bir XElement tipi içerisine yükleme işlemide gerçekleştirebiliri. 

Örneğimizde içeriği bir XElement tipine yüklemek amacıyla yine XElement tipinin 

static Load metodunu kullanıyoruz. Aslında bir xml içeriğini fiziki bir dosyadan okumak veya 

yazmak gibi işlemler zaten .Net içerisindeki bilinen Xml tiplerininde yapabileceği 

fonksiyonelliklerdir. Ancak bir Xml içeriğini yapıcı metod yardımıyla tek seferde oluşturabilme 

yeteneği XLINQ' nun vadettiği yeniliklerden birisidir. Sonuç itibariyle uygulamamızı çalıştırdığımızda 
aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Bununla birlikte BookWithXLinq.xml isimli dosyanında aşağıdaki gibi oluşturulduğunu görebiliriz. 
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Bellek üzerinde XDocument ile oluşturulan yada bir XElement tipi içerisine yüklenen Xml verilerine 

sonradan eleman eklemek var olan elemanları değiştirmek hatta silmek gibi işlemleride 

gerçekleştirebiliriz. Örneğin aşağıdaki kod parçasında belleğe aldığımız Xml içeriğine yeni bir Book 
elemanı, alt elamanları ile niteliği eklenmektedir. 

XElement newBook = new XElement("Book", 

                                    new XAttribute("ID", 1005) 

                                        , new XElement("Name", new XText("Developing XLINQ")) 

                                            , new XElement("ListPrice", new XText("80")) 

                                    ); 

xmlBook.Element("Books").Add(newBook); 

 

Console.WriteLine(xmlBook.ToString()); 

Books Xml içeriğine yeni bir kitap eklemek için XElement tipinden ve yapıcı metodundan 

faydalanmaktayız. Dikkat ederseniz Book boğumunu oluştururken içerisine ID attribute' unu, Name 

ve ListPrice elemanları ile bunların içeriklerini eklemekteyiz. Text tabanlı içeriğin eklenebilmesi 

içinde XText tipinden yararlanıyoruz. Bu tarz bir kullanım görsel arabirime sahip windows veya 

web tabanlı uygulamalarda hatta mobil uygulamalarda oldukça işe yarayacaktır. Öyleki Xml 
verisinin değerleri kullanıcı tarafından ele alınan bileşenlerden seçilerek elde edilebilir. 

XElement tipi ile oluşturulan Xml elemanını var olan XDocument nesnesinin işaret ettiği Xml 

içeriğine eklemek için ise önce Books elemanına gidilmektedir. Bu amaçla Element metodu 

kullanılmış ve parametre olarak gidilecek elemanın adı verilmiştir ki buda root' tur. Element metodu 

geriye bir XElement döndürmektedir. Yani çalışma zamanında Books root elemanını işaret 

etmektedir. Bunun arkasından gelen Add metodu yardımıyla, bir üst satırda oluşturulan yeni Book 

elemanı root elamının içeriğine dahil edilmektedir. Programı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki 

sonucu elde ederiz. Gördüğünüz gibi yeni oluşturduğumuz eleman var olan Xml içeriğinin sonuna 
eklenmiştir. 
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Gelelim dil tabanlı sorgulama özelliklerinin XLINQ içerisindeki yerine. LINQ getirdiği imkanlar 

sayesinde veriler üzerinde sorgulamalar yapmamızı kolaylaştıracak yenilikler getirmektedir. Buna 

göre özellikle Sql' den aşina olduğumuz select, where, orderby, from, sum gibi pek çok kavramı, 

IEnumerable<T> dan türemiş .Net tiplerinin sunduğu veriler üzerinde, veritabanı kaynaklarının 

nesnel karşılıklarının sunulduğu varlıklar (entities) üzerinde kullanabilmemiz mümkündür. Bu 

yenilikler kendisini Xml verilerinin sorgulanmasında da göstermektedir. Örneğin, aşağıdaki gibi 

örnek bir Xml içeriğimiz olduğunu düşünelim. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Personelimiz> 

    <Personel ID="1"> 

        <SicilNo>190002</SicilNo> 

        <Ad>Burak Selim</Ad> 

        <Soyad>Şenyurt</Soyad> 

        <Maas>1000</Maas> 

    </Personel> 

    <Personel ID="2"> 

        <SicilNo>1903402</SicilNo> 

        <Ad>Elma</Ad> 

        <Soyad>Soz</Soyad> 

        <Maas>5000</Maas> 

    </Personel> 

    <Personel ID="3"> 

        <SicilNo>1401202</SicilNo> 

        <Ad>Kevın</Ad> 

        <Soyad>Dankin</Soyad> 

        <Maas>4500</Maas> 

     </Personel> 

    <Personel ID="4"> 

        <SicilNo>230002</SicilNo> 

        <Ad>Carim Abdul</Ad> 

        <Soyad>Cabbar</Soyad> 

        <Maas>500</Maas> 

    </Personel> 

    <Personel ID="5"> 

        <SicilNo>121302</SicilNo> 

        <Ad>Mayk</Ad> 

        <Soyad>Cordın</Soyad> 

        <Maas>2000</Maas> 

    </Personel> 

</Personelimiz> 
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Personel.xml isimli dosyada tutulan bu içerikte bir Personelin ID, Sicil Numarası, Ad, Soyad, Maas 

bilgileri tutulmaktadır. Bu Xml içeriğini belleğe alan bir uygulamada çok doğal olarak bazı 

sorgulamalar yapmak isteyebiliriz. Örneğin maaşı belirli bir değerin üzerinde olanları bu Xml 

dökümanı içerisinden çekmek istediğimizi düşünelim. Aşağıdaki kod parçası bu işlemin nasıl 

gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. 

Console.WriteLine("Maaş değeri "); 

double maas=Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

 

XDocument docPersonel=XDocument.Load("..\\..\\Personel.xml"); 

 

XElement elements=new XElement("PersonelListe",  

    from pers in docPersonel.Elements("Personelimiz").Elements("Personel")  

        where (double)pers.Element("Maas")>=maas select pers 

                            ); 

 

Console.WriteLine(elements.ToString()); 

Kod içerisinde LINQ ifadesinin nasıl kullanıldığına dikkat edelim. Uygulamamız kullanıcından maaş 

bilgisini aldıktan sonra ilk olarak Personel.xml isimli dosya içeriğini belleğe birXDocument nesnesi 

yardımıyla alıyor. Sonrasında ise docPersonel nesnesi üzerinden bir LINQ sorgusu gerçekleştiriliyor 

ve sonuçlar bir XElement nesne örneğinde tutulacak şekilde alınıyor. Uygulama çalıştırıldığında ve 
maaş değeri olarak 2000 değeri girildiğinde aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 

 

LINQ sorgusu, XElement tipine ait nesne örneği oluşturulurken ikinci parametre içerisinde 

kullanılmıştır. Sql kullanıcıları için from, where ve select gibi anahtar kelimelerinin yeri biraz tuhaf 

gelebilir. Aslında yukarıdaki işlemi Sql dilinde düşündüğümüzde, "Select * From Personel Where 

Maas>=2000" gibi bir ifadeyi göz önüne alabiliriz. LINQ da ise durum biraz daha farklı olmakla 

birlikte oldukça anlaşılır sorgular oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla Xml verilerini LINQ' nun 

sağladığı bütün imkanlar ile sorgulama şansına sahibiz. Şüphesizki bu imkanlar, özellikle XPath ve 

XQuery gibi sorgulama teknolojilerin üzerine gelen oldukça esnek ve güçlü bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İşin güzel yanı burada ele aldığımız LINQ sorgularının anahtar kelimelerinin ve 
kullanım standardlarının , LINQ, XLINQ, DLINQ için aynı olmasıdır. 
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Şimdi XLINQ' nun DLINQ ile olan yakın ilişkisine bir göz atalım. Bildiğiniz gibi DLINQ mimarisinde, 

veritabanı nesnelerini uygulama tarafında temsil ettiğimiz objeler üzerinde LINQ sorguları 

çalıştırabilmekteyiz. Yani bir veritabanı tablosunu uygulama ortamında nesnel olarak ifade eden bir 

veri üzerinde dil tabanlı sorgular çalıştırabilmekteyiz. XLINQ ilede, DLINQ nun sunduğu varlıklar 

(entity) üzerinde yapacağımız LINQ sorguları sonucu elde edilen sonuç kümelerini çalışma 

zamanında Xml içeriği haline getirebilme şansına sahibiz. Yani DLINQ ve XLINQ özelliklerini bir 

arada ele alabiliriz. Bu konuyu daha net anlayabilmek için Northwind veritabanının entity 

karşılıklarını ele alacağımız bir örnek ile devam edeceğiz. LINQ Preview ile birlikte, DLINQ içerisinde 

kullanılan varlıkları(entities) yazmak yerine kolayca hazırlayabileceğimiz bir araç (tool) 
gelmektedir. SqlMetal isimli bu aracı aşağıdaki gibi komut satırından çalıştırabiliriz. 

D:\Program Files\LINQ 

Preview\Bin>sqlmetal /server:localhost /database:Northwind /code:NorthwindBase.cs 

Bu durumda NorthwindBase.cs isimli bir sınıf oluşturulacak ve bizim için gerekli tüm sınıflar bu 

kaynak kod içerisine dahil edilecektir. SqlMetal aracı yardımıyla oluşturulan bu sınıfın 

içeriğine Class Diagram yardımıyla baktığımızda aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir içerik ile 
karşılaşırız. 

 

Hatırlayacağınız gibi DLINQ konusunu incelediğimiz makalemizde yukarıdakine benzer bir yapıyı 

kendimiz yazarak geliştirmeye çalışmıştık. SqlMetal aracı yardımıyla oluşturulan NorthwindBase.cs 
dosyasını uygulamamıza ekledikten sonra aşağıdaki kodları yazalım. 
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Console.WriteLine("Ürün Fiyatı "); 

decimal fiyat=Convert.ToDecimal(Console.ReadLine()); 

 

Northwind nrth = new Northwind("data source=localhost;database=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

 

XElement urunler =new XElement("Urunler", 

        from urn in nrth.Products where urn.UnitPrice> fiyat orderby urn.ProductName 

select 

            new XElement("Urun", 

                new XAttribute("ID",urn.ProductID), 

                new XAttribute("Ad", urn.ProductName), 

                new XAttribute("BirimFiyat", urn.UnitPrice) 

            ) 

        ); 

 

urunler.Save("Urunler.xml");  

Console.WriteLine(urunler.ToString()); 

Uygulamamızda kullanıcından bir fiyat bilgisi alıyoruz. Sonrasında ise Northwind sınıfımızı bağlantı 

için gerekli bilgi ile oluşturuyoruz. Bu işlemin arkasında Urunler isimli bir root eleman içerecek bir 

XElement nesnesi örnekliyoruz ve ikinci parametre içerisinde yine dil tabanlı bir sorgus cümleciği 

kullanıyoruz. Bu sefer Products tablosundan gelen (ki bu tablo Northwind sınıfı içerisinde Products 

isimli bir sınıfa karşılık geliyor) verilerden, UnitPrice alanı belli bir değerin üzerinde olan satırları 

ProductName alanına göre sıralayıp çekiyoruz. Çekilen verileri Urun isimli 

bir XElement içerisinde XAttribute sınıfı yardımıyla nitelik olarak oluşturuyoruz. Sonrasında ise 

deneme olması amacıyla elde edilen XElement' i fiziki bir dosyaya kaydediyor ve uygulama 
ekranına basıyoruz. Buna göre uygulama çalıştığında aşağıdaki ekran görüntülerini elde ederiz. 

 

Üretilen Xml dosyası içeriği ise aşağıdaki gibi olacaktır. Dikkat ederseniz, XElement sınıfı ile 

tanımladığımız nesne örneğinin sunduğu Xml içeriğinde ID, Ad, BirimFiyat isimli nitelikler 
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(attributes) değerlerini Products sınıfına ait ProductID, ProductName, UnitPrice özelliklerinden 

alacak şekilde oluşturulmuş ve Urun isimli eleman (element) içerisinde toplanmışlardır. 

 

Görüldüğü gibi Xml dosyası ve ekran çıktısında UnitPrice alanının değeri 90 birimin üzerinde olanları 

elde ettik. Burada önemli olan nokta, dil tabanlı sorgulamayı kullanarak, varlıklar (entities) 

üzerinden bir sorgulama yapmamız ve sonuçları çekerken bunları XElement, XAttribute gibi tipler 

yardımıyla bir Xml içeriğine dönüştürmemizdir. Elde edilen bu Xml içeriği platformlar arasında 

hareket edebilecek, fiziki kaynaklar üzerine yazılabilecek, hatta uygulamaların görsel bileşenlerine 

bağlanabilecek (örneğin XmlDataSource yardımıyla bir TreeView kontrolüne yada bir GridView 

kontrolüne) hale getirilmektedir. XLINQ yukarıdaki örneklerde üzerinde durmaya çalıştığımız 

yenilikler dışında pek çok özellik daha içermektedir. Bunlar LINQ Preview yardımıyla gelen 

dökümantasyondan da bulabilirsiniz. Özetle XLINQ, dil tabanlı sorguları ve Xml ile ilgili yeni 

fonksiyonellikleri biz geliştiricilerin kullanımına sunmayı hedeflemektedir. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek kod için tıklayın. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingXLINQ.rar
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Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# Temelleri: 1!=1 Eşitsizliğinden GetHashCode' 

a Uzun İnce Bir Yol ( 11.10.2006 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Eminimki makale başlığı size oldukça ilginç gelmiştir. Matematiksel olarak mümkün olmayan bu 

durum .Net programlama ortamında acaba gerçekleştirilebilir mi? Elbetteki matematiksel olarak 

imkansız olan bu durumun programlama ortamımız içerisinde gerçekleşebilir olmasıda pek mantıklı 

değil. O halde makalemizin asıl konusundan bahsedelim ve durumu açıklığa kavuşturalım. Bu 

makalemizde .Net içerisinde yer alan veri tiplerinin(data types) nasıl ve ne şekilde 

karşılaştırılabileceklerini incelemeye çalışacağız. Bir başka deyişle nesnelerin birbirleri arasındaki 

eşitliklerini mercek altına alacağız. .Net içerisinde nesnelerin içeriklerini karşılaştırmak adına pek 

çok yöntem bulunmaktadır. Bu anlamda makalemizin çekirdeğini Object sınıfının 

static ReferneceEquals, Equals metodları ile sanal(virtual- yani ezilebilir) Equals metodu 

oluşturmaktadır. Sonrasında bu metodlara Object sınıfının GetHashCode metodunun ezilmesini de 
ekleyeceğiz. Nitekim bazı koşullar bizi GetHashCode' a doğru götürecektir. 

Bildiğiniz gibi .Net içerisinde iki temel veri türü yer almaktadır. Bunlar Referans türleri (Reference 

Types) ve Değer türleridir (Value Types). Referans ve Değer türlerinin bellek üzerindeki farklı 

tutuluş şekilleri, bunlara ait nesne örneklerininde farklı şekillerde karşılaştırılabileceği sonucunu 

doğurmaktadır. Dolayısıyla iki referans tipinin eşitliği veya iki değer tipinin eşitliği söz konusu 

olduğunda göz önüne alınması gereken modeller vardır. .Net içerisinde iki çeşit eşitlik teorisi vardır. 
Referans tabanlı ve değer tabanlı. 

 

Referans tabanlı eşitlik modelinde, nesnelerin birbirlerine eşit olması için, adreslerinin eşit olması 

yeterlidir. Bu çoğunlukla nesne kimliğinin (object identity) eşit olması olarakta belirtilir. Değer 

tabanlı eşitlik modelinde ise nesnelerin sadece kimlikleri değil, içerikleride (contents) ele 

alınmaktadır. .Net içerisinde yer alan tipler bu iki eşitlik modelinden birisini tercih etmektedir. 

Örneğin string sınıfı referans tipi olmasına rağmen değer tabanlı eşitlik modelini (value semantics 

equality) tercih ederken, DataRowView sınıfı referans tabanlı eşitlik modelini (reference semantics 

equality) tercih etmektedir. Dolayısıyla iki string değişken birbiriyle karşılaştırılırken sadece nesne 

kimlikleri (object identity) değil, nesne içerikleride (contents) değerlendirilmektedir. DataRowView 

sınıfına ait iki nesne örneğinde ise söz konusu olan bu nesnelerin bellekte gösterdikleri adreslerin 

eşit olup olmadığıdır. Bu iki farklı eşitlik modeli, kendi yazdığımız tipler içinde bir takım ön 

hazırlıkları gerektirebilir. Örneğin bazı durumlarda yazdığımız referans tipleri için değer tabanlı 
eşitlik modelini kullanmak isteyebiliriz. Yada bunun tam tersi bir durum söz konusu olabilir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Yaygın Kurallar: 

1 - İki referans tipi değişken aynı veriyi işaret ediyorlarsa eşittirler. 

2 - İki değer türü değişken aynı tipteyseler ve içerikleri aynı ise eşittirler. 

 

Bu yaygın kurallar elbetteki geliştirici tarafından bozulabilir. 

Object sınıfının bazı üye metodları ile yukarıda bahsettiğimiz eşitlik teorileri arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Object sınıfı nesnelerin eşit olup olmadıklarını yukarıda bahsedilen modellere göre kontrol 

etmemizi sağlayan bir takım üyeler içerir. Bu üyelerden static olan ReferenceEquals ve Equals 

metodlarının davranışları değiştirilemez. Ancak kendi tiplerimizin eşitlik modellerini 

değiştirebilmemiz için Object sınıfı sanal (virtual) Equals metodunu içermektedir. Şimdi kod 

yazarak eşitlik modellerini biraz daha detaylandırmaya çalışalım. Aşağıdaki örnek kod parçası 
makale başlığımızı birazda aldatmaca ile gerçeklemektedir. 

double deger_1 = 1; 

double deger_2 = 1; 

if (Object.ReferenceEquals(deger_1, deger_2)) 

    Console.WriteLine("Eşitler"); 

else 

    Console.WriteLine("Eşit değiller"); 

 

Dikkat ederseniz deger_1 ve deger_2 double tipinden iki farklı değişken olmalarına rağmen 

içerikleri aynıdır. Bu işin şaka tarafı olmakla birlikte böyle bir sonuç alınması son derece doğaldır. 

Nitekim referans tabanlı eşitlik modelini kullanan ReferenceEquals metodunu kullanıyoruz. Ancak 

aynı kodu Equals metodu yardımıyla çalıştırırsak Eşitler sonucunu alacağımız kesindir ki buda 
içimize su serpip 1==1 matematik sonucunu doğrulamaktadır. 

double deger_1 = 1; 

double deger_2 = 1; 

if (Object.Equals(deger_1, deger_2)) 

    Console.WriteLine("Eşitler"); 

else 

    Console.WriteLine("Eşit değiller"); 

 

Equals metodunun bu sonucu vermesinin en büyük nedeni içeride yaptığı karşılaştırma işlemleridir. 

Equals metodu ilk olarak parametre olarak aldığı nesne örneklerinden herhangibirinin null olup 

olmadığına bakar. Böyle bir durum varsa zaten eşitlikten söz edilemez.  (Tabiki her iki örnekte null 

içeriğine sahipse bu durumda nesne örneklerinin eşit olduğu kabul edilir.) Sonrasında ise == 

operatörü ile bu nesne örneklerinin kimliklerinin bir başka deyişle bellekte işaret ettikleri veri 
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adreslerinin aynı olup olmadığına bakar. Buda geçerli değilse son olarak gelen nesne örneklerinden 

ilkinin ezilmiş olan Equals metodunu kullanarak içerik(content) kontrolü yapar. İçerik aynı ise gelen 
nesne örnekleri eşittir. 

 

Object sınıfının static ReferenceEquals metodu aynı içeriğe sahip farklı değer türü 

değişkenleri için her zaman false döndürecektir. 

Bu teoriyi yukarıdaki double tipi kısmen karşılamaktadır. Peki kendi değer türlerimiz söz konusu 

olduğunda da ReferenceEquals aynı davranışımı sergileyecektir? Hatta, Object sınıfının static Equals 

metodu nasıl bir davranış sergileyecektir? Aşağıdaki kod parçasında bu durum irdelenmeye 
çalışılmaktadır. 

public struct Personel 

{ 

    private double m_Maas; 

    private int m_TcNo; 

    private string m_Ad; 

 

    public Personel(int tcNo, string ad, double maas) 

    { 

        m_TcNo = tcNo; 

        m_Ad = ad; 

        m_Maas = maas; 

    } 

} 

 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Personel prs1 = new Personel(1900, "Burak", 20); 

        Personel prs2 = new Personel(1900, "Burak", 20); 

         

        Console.Write("Reference Equals ile "); 

        if (Object.ReferenceEquals(prs1, prs2)) 

            Console.WriteLine(" Eşitler"); 

        else 

            Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 

 

        Console.Write("Equals ile "); 

        if (Object.Equals(prs1, prs2)) 

            Console.WriteLine(" Eşitler"); 

        else 

            Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 

    } 

} 
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Görüldüğü gibi ReferenceEquals metodu kendi değer tiplerimiz içinde aynı davranışı 

sergilemektedir. Örneğimizde geliştirdiğimiz Personel yapısına ait nesne örnekleri aynı içeriğe sahip 

olmalarına rağmen bellek üzerinde farklı adreslerde yer almaktadırlar ve bu nedenle nesne 

kimlikleri aynı değildir. Dolayısıyla ReferenceEquals metodunun tam olarak referans tabanlı eşitlik 

modelini benimsediğini ve ezilebilir bir versiyonu olmadığı için bu davranışının değiştirilemeyeceğini 

düşünebiliriz. Tam tersine Equals metodu, ilgili yapı değişkenlerinin içeriklerini kıyaslamış ve aynı 
olduklarına kanaat getirerek geriye true değer döndürmüştür. 

Peki referans türlerinde durum nedir? Örneğin aynı içeriğe sahip iki string' i yada kendi yazdığımız 

iki sınıfa ait nesne örneklerinden aynı içeriğe sahip olanların eşitliklerini ReferenceEquals ile ve 

Equals metodu ile test ettiğimizde sonuçlar ne olacaktır? Aşağıdaki kod parçaları bu durumu analiz 

etmektedir. İlk olarak kendi yazdığımız Urun isimli bir sınıf için ReferenceEquals ve Equals 
davranışlarına bakalım. 

public class Urun 

{ 

    private int m_Id; 

    private string m_Ad; 

    private double m_Fiyat; 

 

    public Urun(int id, string ad, double fiyat) 

    { 

        m_Id = id; 

        m_Ad = ad; 

        m_Fiyat = fiyat; 

    } 

} 

 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Urun urn1 = new Urun(1000, "Balata", 10); 

        Urun urn2 = new Urun(1000, "Balata", 10); 

 

        Console.Write("Reference Equals ile"); 

        if (Object.ReferenceEquals(urn1, urn2)) 

            Console.WriteLine(" Eşitler"); 

        else 

            Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 

 

        Console.Write("Equals ile "); 

        if (Object.Equals(urn1, urn2)) 

            Console.WriteLine(" Eşitler"); 

        else 

            Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 

    } 

} 
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Yukarıdaki kod parçasında kendi yazdığımız Urun isimli referans tipine ait iki ayrı örnek yer 

almaktadır. Lakin bu iki örneğin içerikleri aynıdır. Ancak adresler farklı olduğu için ReferenceEquals 

metodu karşılaştırmasının sonucu false olarak dönmektedir ki böyle olması doğaldır. Diğer taraftan 

Object sınıfının static Equals metodu nesne içerikleri aynı olmasına rağmen yine false cevabını 

vermektedir. Oysaki Personel yapısını kullandığımız örnekte sonuç eşit oldukları yönündedir. Böyle 

bir sonuç almamızın en büyük nedeni kendi yazdığımız Urun sınıfı için Equals metodu yazmamış 

oluşumuzdur. Bir başka deyişle static Equals metodunun kendi içerisindeki son kontrol sırasında 

yaptığı işi üstlenecek ezilmiş (override) bir Equals metodu,  Urun sınıfı içerisinde yer almamaktadır. 

Öyleyse sonucun bu şekilde olması son derece doğaldır. Dolayısıyla kendi sınıflarımız için Object 

sınıfının sanal Equals metodunu ezmezsek, Object sınıfının Static olan Equals metodu söz konusu 

tip için içerik kontrolüde gerçekleştiremeyecektir.  Bir başka deyişle Object sınıfının static Equals 

metodu referans tipli eşitlik modelini gerçeklemiştir. Bunu test etmek için makalemizin ilerleyen 

kısımlarında Urun sınıfı içerisinde Equals metodunu ezeceğiz. 

Elbette gözden kaçırılmaması gereken bir durum vardır. Urun sınıfına ait nesne örneklerinden urn1 

ve urn2' yi birbirlerine atadıktan sonra Equals ve ReferenceEquals metodlarını test edersek 
aşağıdaki ekran görüntüsündeki sonucu alırız. 

 

Dikkat ederseniz her iki metodda true değerini döndürmektedir. Bu son derece doğaldır nitekim 

atama sonrası referans tiplerinin aynı adresi işaret etmeleri sağlanmıştır. Aynı adresler işaret 

edildiği için, içeriklerde aynı kabul edilecektir. Buda metodların true değer döndürmesini 

açıklamaktadır. ( Atama sonrası oluşan durumu değer türleri için düşündüğümüzde ise; Personel 

yapımızı kullandığımız örnekte, prs1 nesne örneğini prs2 nesne örneğine atadığımız takdirde 
ReferenceEquals metodu false değer, Equals metodu ise true değer döndürecektir. ) 

Gelelim .Net içerisinde yer alan önceden tanımlı referans tiplerinden birisi olan string sınıfına. 
Aşağıdaki kod parçası string sınıfı için geçerli durumu analiz etmektedir. 

string str1 = "Burak Selim Şenyurt"; 

string str2 = "Burak Selim Şenyurt"; 

 

Console.Write("Reference Equals ile"); 

if (Object.ReferenceEquals(str1, str2)) 

    Console.WriteLine(" Eşitler"); 

else 

    Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 

 

Console.Write("Equals ile"); 

if (Object.Equals(str1, str2)) 

    Console.WriteLine(" Eşitler"); 

else 

    Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 
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Dikkat ederseniz string tipinden değişkenler söz konusu olduğunda ReferenceEquals metoduda, 

Equals metoduda true değerini döndürmektedir. Hatta ilginç olan nokta str1 ve str2 değişkenlerinin 

birbirlerine atanmamış dolayısıyla referansları eşitlenmemiş olmalarına rağmen static 

ReferenceEquals metodu true değeri döndürmüştür. Oysaki bizim yazdığımız Urun referans tipi için 

her ikiside false olarak dönmektedir. String değişkenlerimiz için Equals metodunun true değer 

döndürmesinin en büyük nedenlerinden birisi String sınıfının kendi içerisinde Equals metodunu 

yazmış olması ve kullanmasıdır. Bu örneklerden şu sonuca varabiliriz. 

 

Kendi sınıflarımızı yazdığımız takdirde içeriklere göre eşitlikleri kontrol etmek istiyorsak 

(yani değer tabanlı eşitlik modelini uygulamak istiyorsak) Object sınıfının sanal olan 

Equals metodunu ezmemiz (override) gerekecektir. 

Gelin, kendi yazdığımız Urun sınıfı içerisinde Equals metodunu ezelim ve Object sınıfının static 

Equals metodunun nasıl bir davranış sergileyeceğine bakalım. Bu amaçla, Urun sınıfımız içerisinde 
Equals metodunu aşağıdaki gibi ezelim. 

public override bool Equals(object obj) 

{ 

    Urun urn = (Urun)obj; 

    if ((urn.m_Id == this.m_Id) && (urn.m_Ad == this.m_Ad) && (urn.m_Fiyat == this.m_Fiyat)) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

Equals metodu dikkat ederseniz object tipinden bir parametre almaktadır. Bu parametreyi metod 

içerisinde Urun tipine çeviriyoruz. Sınıf içerisindeki alan değerleri ile gelen referansın değerlerini 

karşılaştırıyoruz. Eğet tüm değerleri birbirlerine eşitlerse geriye true değerini döndürerek 

referansların eşit olduğuna karar veriyoruz. Ezmiş olduğumuz Equals metodu sonrasında kodu 
yeniden çalıştırırsak artık Object sınıfının Equals metodunun true değer döndürdüğünü görürüz. 

Object sınıfı içerisinde yer alan sanal(virtual) Equals metodunun ezilmesiyle artık Urun sınıfına ait 

nesne örneği üzerindende de Equals metodunu çağırabiliriz. .Net içerisinde yer alan pek çok tip 

kendi içerisinde Object sınıfından gelen Equals metodunu ezmiş ve kendine göre düzenlemiştir. Var 

olan tüm framework nesnelerinin Object sınıfından türediği düşünüldüğü takdirde, kendi tiplerimiz 

üzerinden yada var olan tipler üzerinden Equals metodu çağırılabilir. Örneğin bir double tipi 

üzerinden Equals metodunu çağırılabileceğimiz gibi kendi yazdığımız bir sınıf üzerinden de (eğer 

Equals metodunu ezdiysek) çağırabiliriz. Bu durumu analiz etmek için console uygulamamızda 
aşağıdaki kod parçasını deneyebiliriz. 

if (urn1.Equals(urn2)) 

    Console.WriteLine(" Eşitler"); 

else 

    Console.WriteLine(" Eşit değiller"); 
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Urun sınıfımız içerisinde Equals metodunu override ettiğimiz için true değeri dönecektir ve ekrana 

Eşitler yazacaktır. Ancak Equals metodunu kendi sınıfımız içerisinde ezmemiş olsaydık, metod 

çağrısı sonucu false değer dönecek ve ekrana eşit değiller yazacaktı. Tam bu nokta Equals 

metodunu kendi tipimiz için ezdiğimizde derleme zamanında bir uyarı aldığımızı görürürüz. Uyarıda, 

sınıfımızın Object' ten gelen GetHashCode metodunu ezmesi(override) önerilmektedir. 

 

Peki bu uyarı niçin verilmektedir? Neden Object sınıfının GetHashCode metodunun ezilmediğine dair 

bir uyarı alıyoruz? Bunu anlayabilmek için öncelikli olarak Object sınıfının GetHashCode metodunun 

görevinden bahsetmemiz gerekmektedir. GetHashCode metodu geriye hash algoritmasına göre 

üretilmiş sayısal bir değer döndürür. Bu sayısal değer aslında Hashtable ve Dictionary<> gibi 

koleksiyonlarda önemli bir yere sahiptir. 

 

Hashtable ve Dictionary<> gibi koleksiyonlar kendi içlerinde tuttukları satırları hash 

değerlerine göre sıralamaktadırlar. Hash algoritmasının gücü sayesinde bu koleksiyonlar 

diğerlerine göre daha hızlı çalışabilmektedir. 

Dilerseniz ilk olarak GetHashCode metodu tarafından üretilen hash değerlerini mercek altına 

almaya çalışalım. Aşağıdaki kod parçasında içerikleri aynı olan tipler için hash değerleri 
çekilmektedir. 

string str1 = "Burak Selim Şenyurt"; 

string str2 = "Burak Selim Şenyurt"; 

Console.WriteLine("...String tipi için Hashcode...\n"); 

Console.WriteLine("str1 için Hash Değeri : {0} ",str1.GetHashCode().ToString()); 

Console.WriteLine("str2 için Hash Değeri : {0} \n", str2.GetHashCode().ToString()); 

 

Urun urn1 = new Urun(1000, "Balata", 10); 

Urun urn2 = new Urun(1000, "Balata", 10); 

Console.WriteLine("...Urun Sınıfı(Class) için Hashcode...\n");  



www.bsenyurt.com Page 1423 
 

Console.WriteLine("urn1 için Hash Değeri : {0} ", urn1.GetHashCode().ToString()); 

Console.WriteLine("urn2 için Hash Değeri : {0} \n", urn2.GetHashCode().ToString()); 

 

Personel prs1 = new Personel(1900, "Burak", 20); 

Personel prs2 = new Personel(1900, "Burak", 20); 

Console.WriteLine("...Personel Yapısı(Struct) için Hashcode...\n"); 

Console.WriteLine("prs1 için Hash Değeri : {0} ", prs1.GetHashCode().ToString()); 

Console.WriteLine("prs2 için Hash Değeri : {0} \n", prs2.GetHashCode().ToString()); 

Kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu alırız. 

 

Ekran görüntüsündende dikkat edeceğiniz üzere, string, ve Personel Yapısı nesne örnekleri için 

üretilen hash değerleri aynıdır. İlginç olan Urun sınıfına ait nesne örneklerinin içerikleri aynı 

olmasına rağmen üretilen hash değerlerinin farklı oluşudur. Oysaki iki nesne örneği eğer değer tipi 
modeline göre eşit iseler aynı hash değerlerinden bahsediyor olmamız gerekmektedir. 

 

İki nesnenin içeriği değer tipi modeli gereğince eşitse, aynı hash değerlerinin üretiliyor 

olması gerekmektedir. Buda özellikle değer tipinden eşitlik modelini uygulayan tipler için 

GetHashCode metodunun ezilmesini gerektirir. 

Nitekim String referans türü bu teoriyi doğrulamaktadır. Öyleki string tipi kendi içeriğinde değer 

tipli eşitlik modelini kullanmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte yer alan str1 ve str2 

değişkenlerinin aynı hash kodlarını üretmesi beklediğimiz bir durumdur. Şimdilik, kendi yazmış 

olduğumuz sınıflardaki bu durumu incelemeden önce yapılarda(structs) farklı içerikler olması 
halinde farklı hash değerleri alıp alamayacağımızı kontrol etmemizde fayda var. 

string str1 = "Burak Selim Şenyurt"; 

string str2 = "Burak S. Şenyurt"; 

// Diğer kodlar 

 

Personel prs1 = new Personel(1900, "Burak", 20); 

Personel prs2 = new Personel(2000, "Burak", 20); 

// Diğer kodlar 
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Yukarıdaki kod parçasını console uygulamamızda çalıştırırsak aşağıdaki ekran görüntüsünde yer 

alan sonuçları elde ederiz. 

 

Eminimki değişiklik dikkatinizi çekmiştir. String değişkenlerde yapılan değişiklik sonucu üretilen 

hash değerleri farklıdır. Ancak yazmış olduğumuz Personel Yapısı için içerikte değişiklik (m_TcNo 

alanı değiştirilmiştir) yapmış olsakta durum değişmemiştir. Hash değerleri aynı olarak üretilmiştir. 

Oysaki normal şartlarda bir Personelin TC Kimlik Numarasının benzersiz olacağı kesindir. Buna göre 

hash algoritmasının uygun şekilde davranış göstermesi gerekmez mi? Aslında bizi yanıltan nokta 

Personel yapısı içerisinde yer alan alanların sıralamasıdır. 

private double m_Maas; 

private int m_TcNo; 

private string m_Ad; 

Dikkat ederseniz ilk alan m_Maas alanıdır. Oysaki örnek kodumuzda sadece m_TcNo alanının 

değerini değiştirdik. Peki diğer alanların aynı kalması şartıyla m_Maas alanını değiştirirsek ne olur? 
Örneğin prs2 nesnesi için bu değeri 21 yapalım, prs1 için ise 20 olarak bırakalım. 

Personel prs1 = new Personel(1900, "Burak", 20); 

Personel prs2 = new Personel(1900, "Burak", 21); 

 

Gördüğünüz gibi farklı bir hash değeri elde ettik. Buna göre özellikle kendi değer türlerimiz için şu 
sonuca varabiliriz. 

 

GetHashCode metodu kendi değer türlerimiz için bir hash değeri üretirken varsayılan 

olarak sadece yapı içerisindeki ilk alanın değerini göz önüne alır. 

İlk alanın değil ama yapı içerisindeki benzersiz alanlardan birisinin kesin olarak Hash üretiminde 

kullanılmasını sağlamak için GetHashCode metodu ezilebilir. Örneğimizde Tc Kimlik Numarasının 

benzersiz olduğu düşünelecek olursa GetHashCode metodu ezilip içeride m_TcNo alanı üzerinden 
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bir Hash değeri ürettirilebilir. Bu durumda yapımız içerisinde GetHashCode metodunu aşağıdaki 

şekilde ezme yoluna gidebiliriz. 

public override int GetHashCode() 

{ 

    return m_TcNo.GetHashCode(); 

} 

Uygulamayı bu haliyle çalıştıracak olursak eğer prs1 ve prs2 yapı örnekleri için geriye dönen hash 

değerlerinin 1900 olacağını görürüz. Oysaki prs1 nesnesinin maaş alanlarının değerleri halen daha 

farklıdır. Yani bu iki nesne örneği şu an için eşit değiller. Başka bir deyişle aynı içeriğe sahip 

değiller. Kurala göreyse, iki nesne örneği aynı içeriğe sahip iseler aynı hash değerlerinin üretilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle daha etkili bir yol olması açısından bu yapı içerisindeki tüm üyelerin 

string içeriklerini döndürecek bir içeriğin üzerinden Hash kod üretimine gidebiliriz. Aşağıdaki kod 

parçasında bu işlem ele alınmaya çalışılmıştır. 

public override string ToString() 

{  

    return m_TcNo.ToString() + " " + m_Ad.ToString() + " " + m_Maas.ToString(); 

} 

public override int GetHashCode() 

{ 

    return this.ToString().GetHashCode(); 

} 

String metodu içerisinde yer alan kod ile, Personel yapısındaki tüm alanlar işin içerisine katılmış ve 

bir GetHashCode değeri elde edilmiştir. 

 

Şimdi tekrar Urun sınıfımıza dönelim. Hatırlayacağınız gibi aynı içeriğe sahip olan urn1 ve urn2 

nesneleri için farklı hash değerleri üretilmişti. Oysaki aynı hash değerlerinin üretilmesi gerektiğini 

söylemiştik. Buna göre, Personel yapısı içerisinde kullandığımız taktiği Urun sınıfımız içinde ele 

alabiliriz. 

public override int GetHashCode() 

{ 

    return this.ToString().GetHashCode(); 

} 

public override string ToString() 

{ 

    return m_Id.ToString() + " " + m_Ad + " " + m_Fiyat.ToString(); 

} 
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Gördüğünüz gibi artık aynı içeriğe sahip olan Urun nesne örneklerimiz aynı hash değerlerini 

üretmektedirler. Object sınıfına ait sanal Equals metodunun ezilmesi ile GetHashCode metodunun 

ezilmesi arasında yakın bir ilişki yer almaktadır. Makalemizde üzerinde durmaya çalıştığımız konular 
bir takım kuralların doğmasına neden olmuştur. Buna göre; 

 Equals metodu ezildiği takdirde GetHashCode metoduda ezilmelidir. 
 == operatörü aşırı yüklendiği takdirde Equals metoduda ezilmelidir ve her ikiside aynı 

karşılaştırma algoritmasını içermelidir. 
 Eğer karşılaştırma işlemleri için IComperable arayüzü uygulandıysa, Equals ezilmelidir ve 

her ikisi içinde aynı eşitlik algoritmaları kullanılmalıdır. 
 Son olarak Equals, GetHashCode ve == operatörleri exception döndürmemelidir. 

Bu kurallara dikkat edildiği takdirde eşitlik ilkelerinin sağlanması daha kolay olacak ve Hashtable 

yada Dictionary<> gibi hash kod tabanlı çalışan algoritmaların düzeni bozulmamış olacaktır. Bir 

başka deyişle eşitlikler üzerinde tutarlılığı sağlamış oluruz. Böylece geldik bir makalemizin daha 

sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# Temelleri : Referans Tipi Olmak ( 02.10.2006 

) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

.Net üzerinde kullanılabilen veri türleri (data types) referans türleri (reference types) ve değer 

türleri (value types) olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Temel olarak değer türleri (value 

types) fiziki belleğin stack adı verilen bölgesinde tutulur. Referans türleri ise, veriyi heap bellek 

bölgesinde tutarken, stack bölgesinden verilerin adresini gösteren işaretçiler kullanır. .Net 

Framework içerisinde yer alan int, double, float, bool gibi ilkel tiplerin çoğu değer türleridir. 

Geliştiriciler struct ve enum tiplerini kullanarak kendi değer türlerini tasarlayabilirler. Aslında ilkel 

değer türlerinin (int, double gibi) .Net Framework içerisinde karşılık geldikleri struct ' lar vardır 

(örneğin int için System.Int32). Bunlar aynı zaman Common Type System' in üyeleridir. Referans 

tipleri cephesine bakacak olursak; string ve object türleri önceden tanımlı olan referans tipleridir. 

Geliştiriciler class, delegate gibi tipleri kullanarak kendi referans türlerini yazabilirler. Değer ve 

referans türleri ile ilgili bu kısa açıklamalardan sonra dilerseniz makalemizde işleyeceğimiz konu 
başlıklarına bir bakalım. 

 Referans tipleri arası atamalar sonrası durumu. 
 Struct' lar içerisinde referans tipleri kullanılması halinde, tipler arası atamalar sonrası 

durum. 
 Var olan referans türlerini klonlamak. 
 Referans türlerini metod parametrelerinde değer türü gibi kullanmak. 

1. Referans tipleri arası atamalar sonrası durumu. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Referans tipleri arasında yapılan atamalar dikkat edilmesi gereken durumlardan birisidir. Özellikle 

atamalar sonrası tip üzerinde sahip olunan verilerde yapılacak değişiklikler diğer nesne örneklerine 

ait verileride doğrudan etkileyecektir. Bu tamamıyle referans tiplerinin bellek üzerinde tutuluş 
şekliyle alakalı bir durumdur. Bu durumu analiz etmek için NoktaBilgisi isimli bir sınıfı ele alalım. 

 

class NoktaBilgisi 

{ 

    private string m_Aciklama; 

    public NoktaBilgisi(string aciklama) 

    { 

        m_Aciklama = aciklama; 

    } 

    public string Aciklama 

    { 

        get { return m_Aciklama; } 

        set { m_Aciklama = value; } 

    } 

} 

NoktaBilgisi isimli sınıfımız Aciklama isimli bir özelliğe ve bu özelliğin kullandığı m_Aciklama isimli 

alanı set etmekte kullanılan bir yapıcı metoda sahiptir. Bu koddaki amacımı işe yarar sınıftan çok 

bir referans tipini ele almaya çalışmaktır. Console uygulamamıza ait kodlar aşağıda olduğu gibidir. 

İlk olarak NoktaBilgisi sınıfına ait nb1 isimli bir örnek oluşturulmaktadır. Sonrasında ise bu örnek 

nb2 isimiyle tanımlanmış bir NoktaBilgisi referansına eşitlenmektedir. Bu eşitleme işleminden sonra 

nb2 isimli örnek üzerinden Aciklama isimli özelliğin değeri değiştirilir. İşte her şey bu noktadan 

sonra karışır. Atama sonrasında artık nesne örnekleri heap üzerindeki aynı veri alanlarını işaret 
ettiklerinden değişiklikler istenmeyen bir sonuç doğurabilir. 

Console.WriteLine("\t Nokta 1 nesnesi oluşturulur..."); 

NoktaBilgisi nb1 = new NoktaBilgisi("Nokta Açıklaması"); 

Console.WriteLine("\t Nokta 2 nesnesi tanımlanır ve Nokta 1 nesnesi atanır..."); 

NoktaBilgisi nb2 = nb1; 

Console.WriteLine("\t Nokta nesneleri için Açıklama bilgileri..."); 

Console.WriteLine("Nokta 1.Açıklama ->"+nb1.Aciklama); 

Console.WriteLine("Nokta 2.Açıklama ->"+nb2.Aciklama); 

Console.WriteLine("\t Nokta 2 nesnesi üzerinde Açıklama bilgisi değiştirilir..."); 

nb2.Aciklama = "Yeni Açıklama"; 

Console.WriteLine("\t Nokta nesneleri için Açıklama bilgileri son durum..."); 

Console.WriteLine("Nokta 1.Açıklama ->"+nb1.Aciklama); 

Console.WriteLine("Nokta 2.Açıklama ->"+nb2.Aciklama); 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda elde edeceğimiz ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Dikkat ederseniz atama işlemi sonrasında nb2 nesne örneği üzerinden yapılan değişiklik nb1 nesne 

örneğinin içeriğinide doğrudan etkilemiştir. Bu referans tipleri için zaten beklenen davranıştır. Olay 

aşağıdaki şekilde grafiksel olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. 

 

Ne varki NoktaBilgisi isimli sınıfımızı struct (yapı) haline getirdiğimizde (bunu class anahtar sözcüğü 

yerine struct yazarak gerçekleştirebiliriz.) çok daha farklı bir sonuçla karşılaşırız ve aşağıdaki ekran 
görüntüsünü elde ederiz. 

 

Yapı kullanıldığında atama sonrası bellekte iki farklı NoktaBilgisi nesne örneği oluşmaktadır. Bu 

nedenlede nb2 nesne örneğine ait Aciklama alanında yapılan değişiklik nb1 nesnesini 
etkilememiştir. Olay aşağıdaki şekilde grafiksel olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. 

 

Peki gelelim önemli soruya. Yapılar arası atama sonrasında değişiklikler birbirlerini etkilemiyorlarsa, 

bir struct içerisinde bir referans türü kullanıldığında durum ne olacaktır? Bu soruyu 2nci madde 
içerisinde incelemeye çalışalım. 
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2. Struct' lar içerisinde referans tipleri kullanılması halinde, tipler arası atamalar sonrası 

durum. 

Birinci maddedeki örneğimizde, NoktaBilgisi sınıfını struct olarak kullandığımızda, atama işlemi 

sonrasında stack bellek bölgesinde farklı kopyalar oluşturulduğunu görmüştük. Bu da kopyalanan 

nesne örnekleri üzerindeki değişikliklerin birbirlerini etkilemeyeceği anlamına gelmekteydi. Ancak 

yapılar (structs) içerisinde referans tiplerini kullanırsak durum biraz daha farklı olacaktır. Bunun için 

aşağıdaki gibi bir yapımız (struct) olduğunu düşünelim. 

 

struct Nokta 

{ 

    private int m_X; 

    private int m_Y; 

    private NoktaBilgisi m_bilgi; 

 

    public int X 

    { 

        get { return m_X; } 

        set { m_X = value; } 

    } 

 

    public int Y 

    { 

        get { return m_Y; } 

        set { m_Y = value; } 

    }  

 

    public NoktaBilgisi Bilgi 

    { 

        get { return m_bilgi; } 

        set { m_bilgi = value; } 

    } 

 

    public Nokta(string bilgi, int x, int y) 

    { 

        m_bilgi = new NoktaBilgisi(bilgi); 

        m_X = x; 

        m_Y = y; 
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    } 

    public override string ToString() 

    { 

        return m_X.ToString() + " " + m_Y.ToString() + " " + m_bilgi.Aciklama; 

    } 

} 

Nokta isimli yapımız (struct) herhangibir noktaya ait x ve y koordinatlarını tutacak ve konumuza 

örnek teşkil etmesi açısından içerisinde NoktaBilgisi isimli sınıfımıza ait referans tipini kullanacak 

şekilde tasarlanmıştır. Şimdi teorimize geçmeden önce Nokta yapımızı Console uygulamamız 
içerisinde aşağıdaki gibi kullanalım. 

Console.WriteLine("\tNokta 1 oluşturulur..."); 

Nokta nokta_1 = new Nokta("Başlangıç Noktası", 10, 102); 

Console.WriteLine("\tNokta 1 den Nokta 2' ye Atama yapılır..."); 

Nokta nokta_2 = nokta_1; 

Console.WriteLine("\tNokta Nesne bilgileri..."); 

Console.WriteLine("Nokta 1 : \t" + nokta_1.ToString()); 

Console.WriteLine("Nokta 2 : \t" + nokta_2.ToString()); 

Console.WriteLine("\tNokta 2 için alanlar değiştirilir..."); 

nokta_2.Bilgi.Aciklama = "Yeni Açıklama"; 

nokta_2.X = 18; 

nokta_2.Y = 204; 

Console.WriteLine("\tSon Durum"); 

Console.WriteLine("Nokta 1 : \t" + nokta_1.ToString()); 

Console.WriteLine("Nokta 2 : \t" + nokta_2.ToString()); 

Her zaman olduğu gibi ilk olarak nokta_1 isimli bir yapı nesnesi örneklenmekte ve sonrasında 

nokta_2 isimli bir yapı tanımlamasına doğru bir atama gerçekleştirilmektedir. Atama işlemi 

sonrasında ise nokta_2 üzerindeki üyelerde bir takım değişiklikler yapmaktayız. Burada üzerinde 

durmamız gereken nokta, NoktaBilgisi referansına ait Aciklama özelliği üzerinde yapılan 
değişikliktir. Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Normal şartlar altında nokta_1 isimli yapı örneğini nokta_2 isimli yapıya aktardığımızda bellek 

üzerinde iki farklı değişken alanı oluşturulacaktır. Dolayısıyla nokta_2 isimli nesne örneği üzerinden 

X ve Y alanları için yaptığımız değişiklikerin nokta_1 nesne örneğini etkilemeyeceği ortadadır. 

Ancak aynı davranış biçimi, içeride kullandığımız NoktaBilgisi tipi için geçerli olmamıştır. Bu durumu 
aşağıdaki grafik ile daha net canlandırabiliriz. 
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Olayın sebebi gayet açıktır. İki yapı örneği içerisindeki m_bilgi alanları heap üzerindeki aynı bölgeyi 

referans etmektedir. Bu atamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözüm olarak yapımıza 

IClonable arayüzünü uygulayabilir ve derin kopyalama (deep copy) tekniğini kullanabiliriz. 

3. Var olan referans türlerini klonlamak 

Bazı durumlarda referans türlerine ait bir nesne örneğini o anki içeriğiyle alıp yeni bir nesne örneği 

olarak kullanmak, bazı değerlerini değiştirmek ama bunları yaparken atama sırasında kullanılan 

diğer nesneyi(nesneleri) etkilememek isteyebiliriz. Bir başka deyişle bir referans türünü klonlamak 

isteyebiliriz. Bu tip işlemler için .Net Framework içerisinde yer alan ICloneable isimli arayüzün ilgili 

sınıfa uyarlanması gerekmektedir. Bu durumu daha iyi analiz edebilmek için aşağıdaki gibi bir 
Dortgen sınıfımız olduğunu düşünelim. 

 

public class Dortgen:ICloneable 

{ 

    private int m_En; 

    private int m_Boy; 

 

    public int En 

    { 

        get { return m_En; } 

        set { m_En = value; } 

    } 



www.bsenyurt.com Page 1432 
 

    public int Boy 

    { 

        get { return m_Boy; } 

        set { m_Boy = value; } 

    } 

    public Dortgen(int en, int boy) 

    { 

        m_En = en; 

        m_Boy = boy; 

    } 

    public override string ToString() 

    { 

        return "En : " + m_En.ToString() + " Boy : " + m_Boy.ToString(); 

    } 

    public object Clone() 

    { 

        return new Dortgen(this.m_En, this.m_Boy); 

    } 

} 

ICloneable arayüzü (interface) Clone isimli, parametre almayan ve geriye object tipinden değer 

döndüren bir metod tanımlar. Dortgen isimli sınıfımız içerisinde bu metodu kullanırken, o anki 

m_En ve m_Boy değerlerini ele alarak yeni bir Dortgen nesne örneğini geriye döndürüyoruz. 

Dolayısıyla çalışma zamanında, Dortgen sınıfına ait bir nesne örneğini klonlama şansına sahip 
oluyoruz. Aşağıdaki kod parçasında bu işlemin nasıl gerçekleştirilebileceği gösterilmektedir. 

Console.WriteLine("\t Dortgen 1 nesnesi oluşturulur..."); 

Dortgen drt1 = new Dortgen(10, 12); 

Console.WriteLine("\t Dortgen 1 nesnesi Dortgen 2 nesnesine atanır..."); 

Dortgen drt2 = (Dortgen)drt1.Clone(); 

Console.WriteLine("\t Atama sonrası bilgiler..."); 

Console.WriteLine("Dortgen 1 için " + drt1.ToString()); 

Console.WriteLine("Dortgen 2 için " + drt2.ToString()); 

Console.WriteLine("\t Dortgen 2 nesnesinin eni ve boyu değiştirilir..."); 

drt2.En = 4; 

drt2.Boy = 5; 

Console.WriteLine("\t Dortgen 2 değişikliği sonrası bilgiler..."); 

Console.WriteLine("Dortgen 1 için " + drt1.ToString()); 

Console.WriteLine("Dortgen 2 için " + drt2.ToString()); 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu alırız. Gördüğünüz gibi klonlama işleminden 

sonra, drt2 nesne örneği üzerinde yapılan değişiklikler hiç bir şekilde drt1 nesne örneğini 
etkilememiştir. 
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Klonlama işlemi sonrası bellekte oluşan durumu aşağıdaki grafikte olduğu gibi düşünebiliriz. 

 

Dortgen sınıfımızın iç üyeleri değer türündendir. Bu sebepten dolayı Clone metodu içerisinde 
MemberwiseClone fonksiyonu kullanılaraktan da aynı etki sağlanabilir. 

public object Clone() 

{ 

    return this.MemberwiseClone(); 

} 

Ancak Dortgen sınıfının başka referans tipleri içerdiği ve kullandığı bazı durumlarda 

MemberwiseClone metodu tam bir klonlama işlemi gerçekleştiremeyebilir. Söz konusu durumu 
analiz edebilmek için Dortgen sınıfı içerisinde, DortgenBilgi isimli bir referans tipi kullanacağız. 

public class DortgenBilgi 

{ 

    private string m_Bilgi; 

    public string Bilgi 

    { 

        get { return m_Bilgi; } 

        set { m_Bilgi = value; } 

    } 

    public DortgenBilgi(string bilgi) 

    { 

        m_Bilgi = bilgi; 

    } 

} 

Dortgen sınıfı içerisindede aşağıdaki değişiklikleri yapalım. 

public class Dortgen:ICloneable 

{ 

    private int m_En; 

    private int m_Boy; 

    public DortgenBilgi DortgenBilgisi=new DortgenBilgi("Dörtgen"); 

 

    public int En 

    { 

        get { return m_En; } 

        set { m_En = value; } 
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    } 

    public int Boy 

    { 

        get { return m_Boy; } 

        set { m_Boy = value; } 

    } 

    public Dortgen(int en, int boy,string bilgi) 

    { 

        m_En = en; 

        m_Boy = boy; 

        DortgenBilgisi.Bilgi = bilgi; 

    } 

    public override string ToString() 

    { 

        return "En : " + m_En.ToString() + " Boy : " + m_Boy.ToString() + " " + 

DortgenBilgisi.Bilgi ; 

    } 

    public object Clone() 

    { 

        return this.MemberwiseClone(); 

    } 

} 

Dortgen sınıfımız içerisinde mızıkçılık yapacak olan ve klonlama işleminde sorun çıkartacak olan üye 

DortgenBilgi isimli alandır. Console uygulamamıza ait kodlarımızıda son olarak aşağıdaki gibi 

tamamlayalım. Bu sefer drt2 nesne örneği üzerinden DortgenBilgisi referansına gidiyor ve Bilgi 

isimli alanın değerini değiştiriyoruz. Yukarıdaki satırlarda Clone metodunu kullandığımız için 
beklentimiz, Bilgi alanındaki değişikliğin drt1 nesnesini etkilememesi olacaktır. 

Console.WriteLine("\t Dortgen 1 nesnesi oluşturulur..."); 

Dortgen drt1 = new Dortgen(10, 12,"Dikdörtgen"); 

Console.WriteLine("\t Dortgen 1 nesnesi Dortgen 2 nesnesine atanır..."); 

Dortgen drt2 = (Dortgen)drt1.Clone(); 

Console.WriteLine("\t Atama sonrası bilgiler..."); 

Console.WriteLine("Dortgen 1 için " + drt1.ToString()); 

Console.WriteLine("Dortgen 2 için " + drt2.ToString()); 

Console.WriteLine("\t Dortgen 2 nesnesinin eni ve boyu değiştirilir..."); 

drt2.En = 4; 

drt2.Boy = 4; 

drt2.DortgenBilgisi.Bilgi = "Kare";  

Console.WriteLine("\t Dortgen 2 değişikliği sonrası bilgiler..."); 

Console.WriteLine("Dortgen 1 için " + drt1.ToString()); 

Console.WriteLine("Dortgen 2 için " + drt2.ToString()); 

Oysaki uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 
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Gördüğünüz gibi drt2 nesnesi üzerinden DortgenBilgisi referansına ait Bilgi özelliğinin değeri 

değiştirildiğinde aynı etki drt1 içinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla Clone metodu tam olarak 

işlevini yerine getirmemiştir. Bunun sebebi Clone metodu içerisinde kullanılan MemberwiseClone 

metodunun referans tipi için adres kopyalaması gerçekleştirmiş olmasıdır. Çözüm olarak Clone 

metodu içerisinde Dortgen sınıfına ait bir nesne örneği, o anki değerleri ile tekrardan örneklenip 
geriye döndürülebilir. 

return new Dortgen(this.m_En, this.m_Boy,this.DortgenBilgisi.Bilgi); 

Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Gördüğünüz gibi 

bu sefer tam anlamıyla bir derinlemesine kopylama işlemi gerçekleşmiştir. (Dortgen sınıfı için 
kullandığımız bu klonlama tekniğini 2nci maddede kullandığımız Nokta yapısı içinde kullanabiliriz.) 

 

Aynı etkiyi aşağıdaki kod parçasında olduğu gibide sağlayabiliriz. Bu tekniğie göre, 

MemberwiseClone metodu ile güncel Dortgen referansının tüm değer türleri sağlıklı bir şekilde 

alınmaktadır. Sonrasında ise bir DortgenBilgi sınıfına ait nesne örneği oluşturulmakta ve içeriği 

güncel Dortgen nesne örneği üzerinden alınmaktadır ki burada söz konusu olan içerik Bilgi isimli 
alandır. Son olarakta Dortgen sınıfına ait yeni nesne referansı metoddan geriye döndürülmektedir. 

Dortgen drt = (Dortgen)this.MemberwiseClone(); 

DortgenBilgi blg = new DortgenBilgi(""); 

blg.Bilgi = this.DortgenBilgisi.Bilgi; 

drt.DortgenBilgisi = blg; 

return drt; 

4. Referans türlerini metod parametrelerinde değer türü gibi kullanmak. 

Bildiğiniz gibi değer türlerini (value types) metodlara referans türü olarak olarak geçirebilmekteyiz. 

Bunun için ref ve out anahtar sözcüklerinden yararlanmaktayız. Lakin bazı durumlarda referans 

türlerini metodlara değer türü gibi geçirmekde isteyebiliriz. Bu daha çok, metod içerisinde gelen 
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referans üzerinde yapılacak değişikliklerin orjinal referansı değiştirmesini istemediğimiz durumlarda 

işe yarayacak bir yoldur. Konuyu daha net anlayabilmek için NoktaBilgisi isimli sınıfımıza ait 
referansı parametre olarak kullanan aşağıdaki metoda sahip olduğumuzu düşünelim. 

static void NoktaDegistir(NoktaBilgisi noktaBlg) 

{ 

    Console.WriteLine("\t Metod içerisi...Açıklama değiştirilir..."); 

    noktaBlg.Aciklama = "Yeni Açıklama"; 

} 

NoktaDegistir isimli metodumuz NoktaBilgisi tipinden aldığı parametre üzerinden Aciklama alanının 

değerini değiştirmektedir. Uygulamamıza ait Main metodu içerisinde ise aşağıdaki kodları yazalım. 

Console.WriteLine("\t NoktaBilgisi Oluşturulur..."); 

NoktaBilgisi bilgi = new NoktaBilgisi("Özel Mülk"); 

Console.WriteLine("Bilgi : " + bilgi.Aciklama); 

Console.WriteLine("\t Metod çağırılır ve Bilgi nesnesi metoda aktarılır..."); 

NoktaDegistir(bilgi); 

Console.WriteLine("Bilgi : " + bilgi.Aciklama); 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Gördüğünüz 

gibi metod içerisinde yapılan değişiklik otomatik olarak orjinal konumdaki nesne örneğinide 
etkilemiştir. 

 

Şimdi NoktaDegistir isimli metod içeriğini aşağıdaki gibi değiştirelim. 

static void NoktaDegistir(NoktaBilgisi noktaBlg) 

{  

    noktaBlg = new NoktaBilgisi("Yeni Açıklama"); 

    // noktaBlg üzerinden istenilen diğer işlemler gerçekleştirilir. 

} 

Bu kez gelen parametreyi içeride bizzat örneklemekteyiz.(new ile yeni bir örneğini 

oluşturmaktayız) Bu durumda uygulamamızı yeninden çalıştıracak olursak NoktaDegistir metodu 

içerisinde yapılan değişikliğin Main metodu içerisinde yer alan NoktaBilgisi nesne örneği üzerinde 
bir etki yapmadığını görebiliriz. Dolayısıyla orjinal konumdaki nesne örneğinin içeriğini koruyabiliriz. 
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Bu makalemizde referans tiplerini daha yakından incelemeye çalıştık. Referans tipleri arası 

atamaların sonucundan yola çıkarak, struct lar içerisinde referans türlerini kullanmamız halinde 

neler olabileceğine baktık. Ayrıca bir referans tipinin tam bir kopyasının nasıl çıkarılabileceğini ve 

bunu yaparkende ICloneable arayüzünün nasıl kullanılabileceğini incelemeye çalıştık. Son olarakta 

bir referans tipini herhangibir metoda bir değer türü olarak nasıl alabileceğimizi gördük. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# 3.0 - İlk Bakışta DLINQ ( 25.09.2006 ) - C# 

3.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bildiğiniz gibi uzun bir süredir Microsoft LINQ (.Net Language Integrated Query) adını verdiği ve C# 

3.0' ın amacı olan bir projeyi sürdürmekte. Projenin en büyük amacı, özellikle veri üzerinde 

yapılabilecek sorgulama tekniklerinin dahada yaygınlaştırılması ve dil ortamına entegre 

edilebilmesi. Örneğin LINQ sayesinde IEnumerable<T> arayüzünü (interface) uygulamış herhanbir 

tip (type) üzerinde sql sorgularına benzer ifadeler kullanabilir ve alt kümeler çekebiliriz. LINQ' nun 

bu özelliklerini kullanabilmek için C# dilinin 3.0 versiyonunda pek çok yenilik bulunmaktadır. 

Örneğin var anahtar sözcüğü ile, tip belirtmeden değişken tanımlayabilmek (var keyword), nesne 

örneklerini oluştururken yapıcı metodlara gerek kalmadan başlangıç değerlerini belirleyebilmek 

(object initializing), isimsiz tipler oluşturabilmek (anonymous types) hatta lambda ( => ) isimli 

yeni bir operatör sayesinde isimsiz metodları bir adım ileriye götürebilmek vb... mümkündür. Ancak 

asıl etki az öncede bahsettiğimiz gibi LINQ ile gelmektedir. 

LINQ' nun iki farklı uygulama alanı daha vardır. Bunlar XLINQ - XML Store and Language 

Integrated Query ve DLINQ - Database Language Integrated Queries' dur. XLINQ ile xml 

verileri üzerinde dil ile tümleştirilmiş sorgulama ifadeleri yazmak mümkün olabilmektedir. DLINQ 

ise bugünkü makalemizin asıl konusudur. DLINQ ilişkisel verilerin nesne olarak ifade edilebildiği 

ortamlar için dil destekli sorgular kullanabilmemizi sağlamaktadır. Buna göre, bir veritabanına ait 

herhangibir tabloyu uygulama tarafında sınıf olarak temsil ettiğimiz durumlarda (entity), bu 

sınıflara ait örneklerin çalışma zamanında veritabanından doldurulmasını sağlayabilir ve ilgili nesne 

örnekleri üzerinde LINQ ifadelerini kullanarak sorgular çalıştırabiliriz. Bunun tersi durumda 

geçerlidir. Yani nesnelerin bellekte işaret ettikleri içerikte değişiklik yapıp veritabanına doğru 

yönlendirilebilir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için bir örnek üzerinden hareket edelim. Bu 

örneğimizde AdventureWorks içerisinde kendi oluşturduğumuz bir tabloyu ele alacağız. 

Kullanacağımız örnek tabloyu aşağıdaki script yardımıyla oluşturabilirsiniz. 

USE [AdventureWorks] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Calisanlar]( 

[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[Ad] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingReferenceTypes.rar
mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 1438 
 

[Soyad] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[Maas] [money] NOT NULL, 

[GirisTarihi] [datetime] NOT NULL, 

[DogumTarihi] [datetime] NOT NULL, 

[Unvan] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

[Departman] [nvarchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Calisanlar] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

[Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

DLINQ için kilit nokta DataContext isimli sınıftır. DataContext sınıfı çalışma zamanında, entity 

sınıfları ile asıl veri kaynağının haberleşebilmesine imkan tanır. Çoğunlukla DLINQ uygulamaları 

içerisinde, Strongly Typed DataContext sınıfları yer almaktadır. Bu sınıflar içlerinde, entity 

sınıflarına ait generic tipler kullanır. DataContext üzerinden türetme yardımıyla oluşturulan tipler 

sayesinde LINQ ifadelerini nesne örnekleri üzerinde çalıştırabiliriz. Aynı zamanda nesne örnekleri 

üzerinde yapılacak değişiklikleri veritabanı tarafına doğru gönderebiliriz. Bu bilgilerden yola çıkarak 

hareket ettiğimizde ilk yapmamız gereken aşağıdaki gibi bir entity sınıfı yazmak olacaktır. Bu sınıf 

temel olarak Calisanlar tablosundaki her bir satırı temsil edebilme yeteneğine sahip olacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 

 

[Table(Name="Calisanlar")] 

class Calisan 

{ 

    [Column(Name="Id",Id=true)] 

    public int Id; 

 

    [Column(Name="Ad")] 

    public string Adi; 

 

    [Column(Name="Soyad")] 

    public string Soyadi; 

 

    [Column(Name="Maas")] 

    public decimal Maasi; 

 

    [Column()] 

    public DateTime GirisTarihi; 

 

    [Column()] 
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    public DateTime DogumTarihi; 

 

    [Column(Name="Unvan")] 

    public string Unvani; 

 

    [Column(Name="Departman")] 

    public string Departmani; 

} 

DLINQ bir sınıfın, nesne örneği olduğunda veritabanındaki hangi tabloya karşılık geldiğini, 

alanlarının (fields) tablo üzerindeki hangi kolonlara (columns) denk düştüğünü ve temel 

özelliklerinin neler olacağını belirtmemize yarayan nitelikler(attributes) içermektedir. Örneğin 

yazmış olduğumuz Calisan isimli sınıfın, veritabanındaki hangi tabloya karşılık geldiğini Table isimli 

attribute yardımıyla belirleyebiliriz. Buna göre Calisan isimli sınıfımız Calisanlar isimli tabloya ait 
olacaktır. 

 

Column, Table gibi nitelikler (attributes) ve biraz sonra göreceğimiz DataContext 

sınıfı, System.Data.DLinq isim alanı (namespace) altında yer almaktadır. 

Benzer şekilde sınıf içerisinde tanımlı alanların, Calisanlar tablosu üzerinde karşılık geldikleri 

kolonları Column isimli nitelik (attribute) yardımıyla belirlemekteyiz. Column niteliği yardımıyla 

eşleştirilecek kolon adının ne olacağını belirlemek dışında başka özellikleride ayarlayabiliriz. Örneğin 

Id isimli alanın aynı zamanda identity olacağını Id özelliğine true değeri atayarak belirlemekteyiz. 

Benzer şekilde bir alanın veri türünüde DBType özelliği ile Column niteliği içerisinde ayarlayabiliriz. 
Aşağıdaki şekilde Column niteliği içerisinde kullanabileceğimiz diğer özellikler görülmektedir. 

 

Entity sınıfımızın ardından Strongly Typed DataContext sınıfını yazmamız gerekmektedir. Bu tip 

sınıflar genellikle bir veritabanı içerisindeki tabloların satırlarını temsil eden entity örneklerine ait 

toplu veri kümelerini barındırmak ve yönetmek amacıyla yazılmaktadır. Aşağıdaki kod parçasında 
yer alan AdventureWorks isimli sınıfın temel amacı budur. 
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using System; 

using System.Data.DLinq; 

 

namespace UsingDLINQ 

{ 

    class AdventureWorks:DataContext 

    { 

        public Table<Calisan> SirketCalisanlari; 

 

        public AdventureWorks(string conStr) 

                : base(conStr) 

        { 

        } 

    } 

} 

AdventureWorks isimli sınıfımız DataContext' ten türetilmektedir. Yapıcı metodumuz içerisinde 

dikkat edecek olursanız parametre olarak bağlantı bilgisini alıp DataContext sınıfının ilgili yapıcı 

metoduna (Constructor) göndermekteyiz. AdventureWorks isimli sınıfın bir diğer önemli üyesi 

SirketCalisanlari' dir. Bu üyenin tipi Table' dır. Table tipi burada generic' tir ve Calisan sınıfı tipinden 

örnekler barındırabileceği belirtilmektedir. Öyleyse biz SirketCalisanlari ile, Calisanlar tablosunun 

tüm satırlarını referans edebiliriz. Şimdi gelelim LINQ' yu işin içerisine katarak çalışma zamanında 

Calisanlar isimli tablodan nasıl sorgulama yapabileceğimize. Bu amaçla oluşturacağımız LINQ 

Preview Consoleuygulaması içerisinde aşağıdaki kodları yazmamız gerekiyor. 

using System; 

using System.Query; 

 

namespace UsingDLINQ 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            AdventureWorks adw = new AdventureWorks("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

 

            var calisanListesi=from clsn in adw.SirketCalisanlari select clsn; 

 

            foreach(var c in calisanListesi) 

            { 

                Console.Write(c.Id.ToString()); 

                Console.Write("\t"+c.Adi+" "); 

                Console.Write(c.Soyadi); 

                Console.Write("\t"+c.Maasi.ToString()); 

                Console.Write("\t"+c.DogumTarihi.ToString()); 

                Console.WriteLine("\t"+c.Departmani.ToString()); 

            } 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sonuçları elde ederiz. 



www.bsenyurt.com Page 1441 
 

 

Dikkat ederseniz burada C# 3.0 ile gelen bir kaç yenilik yer almaktadır. Bunlardan birisi var 

anahtar sözcüğünün kullanılmasıdır. Bildiğiniz gibi var anahtar sözcüğü ile bir değişkeni, tipini 

belirtmeden tanımlayabilir ve kullanabiliriz. İkinci önemli yenilik ise C# 3.0 ' ın asıl konusunu 

oluşturuan LINQ ifadelerinin kullanılmasıdır. from anahtar sözcüğü ile başlayan ifademizde 

AdventureWorks sınıfına ait nesne örneği içerisinde yer alan Table tipindeki SirketCalisanlari nesne 

örneği üzerinden basit bir select sorgusu atılmaktadır. Burada yazım tarzı T-Sql göz önüne 

alındığında biraz ters gelebilir. Ancak uygulamacı gözüyle baktığımızda son derece mantlık bir 
sorgu cümlesi ortaya çıkmaktadır. Şimdi sorgumuzu biraz değiştirip aşağıdaki hale getirelim. 

var calisanListesi=from clsn in adw.SirketCalisanlari where clsn.Departmani=="Yazılım" select 

clsn; 

Bu durumda uygulamamızı çalıştırdığımızda sadece yazılım departmanına ait çalışanları elde 

edebiliriz. 

 

Sorgu ifadelerinin doğru çalışabilmesi için (örneğin where anahtar sözcüğünü 

kullanabilmek için) System.Query isim alanını uygulamamıza dahil etmemiz 

gerekmektedir. 

 

Bu durumda sonuç şu şekilde olacaktır. Şimdi örneğimizi biraz daha geliştirelim ve DLINQ 

kullanarak ilişkili verilerin nesnel bazda nasıl sorgulanabileceğini ele almaya çalışalım. Bu amaçla 

Sql Server 2005 üzerinde bizim emektar Northwind veritabanını kullanacağız. Senaryo olarak 

Categories ve Products tablolarının birleştirilmiş hallerini (bir başka deyişle join edilmiş hallerini) ele 

almaya çalışacağız. Yanlız bu kez bu birleştirilmiş veri kümesini kod tarafındaki katmanlarda ele 

alacağız. Bizim için gerekenler öncelikli olarak Categories ve Products tabloları için birer entity 

sınıfı. Sonrasında ise yazmış olduğumuz bu entity sınıfları ile asıl tablolarımız arasındaki ilişkiyi 

sağlayacak DataContext' ten türemiş bir sınıf. DataContext tipinden türeteceğimiz bu sınıf 

içerisinde tablolar arasındaki ilişkiyide nesnel bazda sağlamamız gerekecektir. Bunun 

içinde Associationniteliğinden ve EntitySet tipinden yararlanacağız. İlk olarak entity sınıflarımızı 

aşağıdaki gibi geliştirelim. 
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using System; 

using System.Data.DLinq; 

 

namespace UsingDLINQ 

{ 

    [Table(Name="Categories")] 

    class Kategori 

    { 

        [Column(Name="CategoryID",Id=true)] 

        public int KategoriId; 

 

        [Column(Name="CategoryName")] 

        public string KategoriAdi; 

 

        private EntitySet<Urun> m_urunDetay; 

 

        [Association(Storage="m_urunDetay",OtherKey="KategoriId")] 

        public EntitySet<Urun> UrunDetaylari 

        { 

            get { return m_urunDetay; } 

            set { m_urunDetay.Assign(value); } 

        } 

    } 

 

    [Table(Name="Products")] 

    class Urun 

    { 

        [Column(Name="ProductID",Id=true)] 

        public int UrunId; 

 

        [Column(Name="ProductName")] 

        public string UrunAdi; 

     

        [Column(Name="UnitPrice")] 

        public decimal BirimFiyat; 

 

        [Column(Name="CategoryID")] 

        public int KategoriId; 

 

        private EntityRef<Kategori> m_kategorisi; 

 

        [Association(Storage = "m_kategorisi", ThisKey = "KategoriId")] 



www.bsenyurt.com Page 1443 
 

        public Kategori Kategorisi 

        { 

            get { return m_kategorisi.Entity; } 

            set { m_kategorisi.Entity = value; } 

        } 

    } 

} 

Buradaki kod parçasında, Kategori ve Urun sınıfları arasında çalışma zamanında ifade edilebilecek 

bire-çok (one-to-many) ilişkide tanımlanmıştır. Kategori sınıfı içerisinde bu işi UrunDetaylari isimli 

özellik gerçekleştirmektedir. Özelliğe uygulanan Association isimli nitelik, bir kategoriye bağlı 

ürünlerin nerede saklanacağını storage özelliği yardımıyla belirtmektedir. İkinci parametremiz ise 

bire-çok ilişki için gerekli anahtar(key) alanı işaret eder ki buda ilgili kategorinin id değeri olacaktır. 
Şimdide DataContext' ten türettiğimiz Strongly Typed tipimizi yazalım. 

 

using System; 

using System.Data.DLinq; 

 

namespace UsingDLINQ 

{ 

    class Northwind:DataContext 

    { 

        public Table<Kategori> Kategoriler; 

        public Table<Urun> Urunler; 

 

        public Northwind(string conStr) 

            : base(conStr) 

        { 

        } 

    } 

} 

Dilerseniz daha fazla detaya girmeden nesnel bazda ifade edebileceğimiz bu ilişkiyi LINQ üzerinden 

nasıl kullanabileceğimize bakalım. Bu amaçla programımıza aşağıdaki kod satırlarını ekleyelim. 

Northwind nrth=new Northwind("data source=localhost;database=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

 

var sonuclar = from urn in nrth.Urunler from ktg in nrth.Kategoriler where urn.KategoriId 

== ktg.KategoriId select urn; 

 

var altSonuclar=from snc in sonuclar where snc.KategoriId==2 select snc; 
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Console.WriteLine("\t Join Üzerinden Belirli Kategori Altında Olanlar..."); 

Console.WriteLine(); 

 

foreach (Urun u in altSonuclar) 

{ 

    Console.WriteLine(u.KategoriId.ToString()+"\t"+u.Kategorisi.KategoriAdi+"\t"+u.UrunAdi+"\

t"+u.BirimFiyat.ToString()); 

} 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Gördüğünüz 

gibi KategoriId değeri 2 olan ürünleri çekebilmekteyiz. Bu amaçla iki adet LINQ ifadesi 

kullanılmıştır. İlk ifade aslında Urunler ve Kategoriler isimli Table nesne örneklerine ait veri 

kümelerini KategoriId alanları üzerinden birleştiren ve T-Sql deki Join benzeri bir işlevselliği 

sağlayan yapıdadır. İkinci LINQ ifadesinde ise bu Join yapısı üzerinden KategoriId' ye bir alt küme 
çekilmektedir. 

 

Yapmış olduğumuz örneklerdende anlayabileceğiniz gibi DLINQ aslında iş katmanında yer alan 

tiplerin üzerinden T-Sql tarzında sorguların yapılabilmesini sağlamaktadır. DLINQ ana konu olarak 

LINQ ifadelerini kullandığından, çalışma zamanında bellek üzerinde bulunan nesneler üzerinde 

istenilen sorgulamalar yapılabilir. DLINQ kendi içerisinde kayıt düzenleme, transaction kullanımı 

gibi daha ileri seviye imkanlara da sahiptir. Bu konular ile ilgili daha detaylı 

bilgileri sitesinden bulabilirsiniz. Bu makalemizde kısaca DLINQ teknolojisine kısaca bakmaya ve 

tanımaya çalıştık. Makale içerisinde geçen bilgilerin çoğunun C# 3.0 ın son hali yayımlanana kadar 

değişiklik gösterebileceğini de göz önüne almamız gerektiğini unutmayalım. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# Temelleri : Static Olmak ( 14.09.2006 ) - C# 

2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

http://msdn.microsoft.com/vcsharp/future/default.aspx
http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingDLINQ.rar
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Static anahtar sözcüğü C# programlama dilinde üstü kapalı yada açık bir biçimde pek çok yerde 

kullanılır. C# programlama dilini yeni öğrenen birisi için static anahtar sözcüğünün kullanım 

alanlarını bilmek önemlidir. İşte bu amaçla yola çıktığımız bu makalemizde, static kavramının C# 

programlama dilindeki yerini incelemeye çalışacağız. Static anahtar sözcüğünün aşağıdaki listede 

olduğu gibi çeşitli durumlarda kullanabiliriz. 

 Bir sınıf(class) içerisinde bulunan metodlar(methods) static olarak tanımlanabilir. 
 Bir sınıf(class) içerisinde bulunan alanlar (fields) static olarak tanımlanabilir. 
 Bir sınıfa ait static bir yapıcı metod (constructors) tanımlanabilir. 
 Değişmezler (constants) bilinçsiz olarak (implicit) static tanımlanmışlardır. 
 Readonly referanslar açıkça belirtilmedikçe static değildirler. 
 C# 2.0 static sınıflara izin verir. 

Şimdi tüm bu maddeleri genişleterek incelemeye çalışalım. 

1 . Bir sınıf(class) içerisinde bulunan metodlar(methods) static olarak tanımlanabilir. 

Static olarak tanımlanan bir metodun kullanılabilmesi için tanımlanmış olduğu tipin nesne örneğini 

oluşturmaya gerek yoktur. Bu durum çoğunlukla bir tipin asıl iş yapan fonksiyonelliklerin 

kullanılabilmesi için, tüm nesneyi örneklemenin gereksiz olduğu durumlarda ele alınır. Örneğin 

aşağıdaki kod parçasını ele alalım. Bu kod parçasında basit olarak Matematik isimli sınıf içerisinde 
tanımlanmış Toplam isimli static bir metod yer almaktadır. 

using System; 

 

namespace StaticKavrami 

{ 

    class Matematik 

    { 

        public static double Toplam(double x, double y) 

        { 

            return x + y; 

        } 

    } 

} 

Burada tanımlı olan Toplam isimli static metodu kullanmak için tek yapılması 

gereken SınıfAdı.StaticMetodAdı notasyonunu kullanmak olacaktır. 
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using System; 

 

namespace StaticKavrami 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            double result = Matematik.Toplam(4, 5); 

        } 

    } 

} 

Görüldüğü gibi intelli-sense özelliği Matematik isimli tip yazıldıktan sonra kullanılabilecek static 

metodumuzu doğrudan göstermektedir. .Net Framework içerisinde yukarıdaki örnekte bizim 

tarafımızdan tanımlanmış olan (user-defined) metod gibi yüzlerce static metod mevcuttur. Bu 

metodların kullanım amacı çoğunlukla tanımlanmış oldukları tipin nesne örneğine ihtiyaç 

duyulmayışından ileri gelmektedir. Örneğin Console uygulamalarını geliştirirken çok sık 

kullandığımız Console sınıfına ait WriteLine, ReadLine vb metodlar static olarak tanımlanmışlardır. 

Hatta bir console uygulaması geliştirdiğimizde, programın giriş noktası olan Main metodunun static 
olarak tanımlandığını farketmişizdir. 

Static metodların kullanılması sırasında dikkat edilmesi yada bilinmesi gerekin bazı durumlar vardır. 

Öncelikli olarak, static olarak tanımlanmış sınıf metodlarına static olmayan sınıf üyeleride erişebilir. 

Örneğin aşağıdaki kod parçasını göz önüne alalım. 

class Matematik 

{ 

    public static double Toplam(double x, double y) 

    { 

        return x + y; 

    } 

 

    public double Toplamlar(int ustSinir,double x,double y) 

    { 

        double sonuc=0; 

        for (int i = 0; i < ustSinir; i++) 
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            sonuc+=Toplam(x,y); 

        return sonuc; 

    } 

} 

Bu kod parçasında static olmayan Toplamlar isimli Matematik sınıfına ait üye metod, static olan 

Toplam metodunu kullanabilmektedir. Birde bunun tam tersi durumu göz önüne almaya çalışalım. 

Yani static bir metod içerisinden static olmayan bir metoda erişmeye çalışalım. Aşağıdaki 

AltToplamlar isimli metod bu amaçla geliştirilmiştir. 

public static void AltToplamlar(int ustSinir, double x, double y) 

{ 

    Toplamlar(10, 4, 5); 

} 

Bu kod parçasında AltToplamlar isimli static metodumuz içerisinde, static olmayan Toplamlar isimli 

metod çağırılmaktadır. Ancak bu metodu içeren uygulama kodu derleme zamanında An object 

reference is required for the nonstatic field, method, or property 

'StaticKavrami.Matematik.Toplamlar(int, double, double) hata mesajını verecektir. Eğer 

Visual Studio.Net kullanarak kodu yazıyorsanız zaten AltToplamlar isimli metod içerisinden, 
Toplamlar isimli metoda intelli-sense yardımıyla bile erişemiyeceğimizi görebilirsiniz. 

 

Elbette burada ilginç bir durum daha vardır ki buda this anahtar sözcüğü kullanıldığı takdirde 

Toplamlar isimli static olmayan metodun erişilebilir gözükmesidir. 

 

Bu tip bir erişim mümkün olmasına rağmen uygulama kodu derleme zamanında 'this' is not valid 

in a static property, static method, or static field initializer hatasını verecektir. Dolayısıyla 

static bir üye metodu içerisinde sadece static üye metodlar çağırılabilir. Yada başka bir deyişle 
static bir metod içerisinden static olmayan bir metodun çağırılamayacağını söyleyebiliriz. 

2. Bir sınıf içerisinde bulunan alanlar (fields) static olarak tanımlanabilir. 
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Static metodlar gibi, bir sınıf içerisinde kullanılabilecek static alanlarda tanımlayabiliriz. Bir alanın 

static olarak tanımlanması halinde bellek üzerindeki yerleşim şeklide bilinmesi gereken noktalardan 
bir tanesidir. Bunu daha iyi ifade edebilmek için aşağıdaki kod parçasını göz önüne alalım. 

using System; 

 

namespace StaticKavrami 

{ 

    class Matematik 

    { 

        public static double Pi = 3.14; 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Matematik mt1 = new Matematik(); 

            Matematik mt2 = new Matematik(); 

            Matematik mt3 = new Matematik(); 

 

            Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

            Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

            Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

        } 

    } 

} 

Matematik isimli sınıfımızda static olarak yer alan Pi isimli double tipinden bir değişken yer 

almaktadır. Bu değişkene dikkat ederseniz static metodlardakine benzer bir 

şekilde SınıfAdı.DeğişkenAdı notasyonu ile erişebilmekteyiz. Ancak burada asıl önemli olan nokta 

Matematik sınıfına ait 3 nesne örneğinin oluşturulmasına ve kullanılmasına rağmen Pi değerinin hiç 
bir şekilde değişmediğidir. 

 

İşte bu etkinin nedeni Pi değerinin static olarak tanımlanmış oluşudur. Dolayısıyla Matematik 

nesnelerinden kaç tane oluşturulursa oluşturulsun hepsi aynı Pi değerine işaret etmektedir. 
Aşağıdaki grafikte bu durum sembolize edilmeye çalışılmıştır. 
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Static alanlar ile ilgili enteresan bir durum vardır. Bir static alanın değeri çalışma zamanında 

değiştirilebilir ancak yapıcı metodlar işin içerisine girdiğinde kodun tepkisi çok daha farklı olur. 

Konuyu daha iyi anlamak için Matematik sınıfımıza static Pi değerini nesne örneği üzerinden 
değiştirmemize yarayacak aşağıdaki gibi bir metod ekleyelim. 

public void PiDegistir(double pi) 

{ 

    Pi = pi; 

} 

Sonrasında ise program kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

static void Main(string[] args) 

{  

    Matematik mt1 = new Matematik(); 

    Matematik mt2 = new Matematik(); 

    Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

    Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

    mt2.PiDegistir(3); 

    Matematik mt3 = new Matematik(); 

    Matematik mt4 = new Matematik(); 

    Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

    Console.WriteLine(Matematik.Pi.ToString()); 

} 

Tahmin edeceğiniz gibi PiDegistir isimli metod mt2 isimli Matematik sınıfına ait nesne örneği 

üzerinden çağırıldıktan sonra, oluşturulan mt3 ve mt4 isimli nesne örnekleri static Pi değişkeninin 
yeni değeri olan 3' e erişeceklerdir. 
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Lakin işin içerisine bir yapıcı metodu katarsak durum biraz daha farklı bir hal alacaktır. Bu 

değişikliğe göre yukarıdaki kod parçasını yeniden çalıştırdığımızda ilginç ama beklenen bir sonuçla 
karşılaşırız. 

public Matematik() 

{ 

    Pi = 3.1415; 

} 

 

Bu durumda görüldüğü gibi tüm örnekler için Pi static değişkeninin değeri 3.1415 olarak set 

edilmektedir. Bunun sebebi son derece doğaldır, nitekim yapıcı metod (constructor) her Matematik 

nesne örneği oluşturulurken çalıştırıldığından static değişkenimizin değeride sürekli olarak set 

edilmektedir. İşte bu duruma çözüm olacak bir metod çeşidi daha vardır ; static yapıcı metod. 
(static constructor method) 

3 . Bir sınıfa ait static yapıcılar (constructors) tanımlanabilir. 

Static yapıcı metod 2nci maddedeki son örnekte meydana gelen durum için tam bir çözüm 

olmaktadır. Static yapıcı metodu çoğunlukla bir sınıfın static değişkenlerine ilk nesne örneği 

oluşturulduğunda bir kereliğine değer atmak için kullanabiliriz. Bu bilgiler ışığında Matematik 

sınıfımızı aşağıdaki gibi değiştirelim ve static yapıcı metodumuz içerisinde static Pi değişkeninin 
değerini belirleyelim. 

class Matematik 

{ 

    public static double Pi=3.14; 

 

    public void PiDegistir(double pi) 

    { 

        Pi = pi; 

    } 

    static Matematik() 

    { 

        Pi = 3.1415; 

    } 

} 

Burada dikkate değer bir nokta, Pi isimli static değişken tanımlanırken 3.14 değerini almasına 

rağmen, Matematik sınıfına ait ilk nesne örneğinin oluşturulması ile birlikte Pi değerinin 3.1415 

olarak ele alınmaya başlanmasıdır. Bunun sebebi static yapıcı metodun yaptığı değer atamasının 

geçerli oluşudur. Şimdi 2nci maddedeki Main metodundaki kodlarımızı Matematik sınıfının bu yeni 

haline göre çalıştırırsak, sistemin doğru çalıştığını ve yapıcı metodların olumsuz etkisinin 

gerçekleşmediğini görürüz. Buradan çıkaracağımız en iyi sonuç şudur ki bir sınıfın static üyelerinin 
initialize edileceği en uygun yer static yapıcı metodudur. 
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Static yapıcı metoda ilişkin dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar da vardır. Bu kurallara göre; 

 Static yapıcı metod erişim belirleyicisi (access modifiers) kullanamaz. 
 Static yapıcı metod parametre alamazlar. 
 Static yapıcı metod sınıfa ait tüm yapıcılardan önce çalışır. 
 Static yapıcı metod kaç nesne örneği oluşturulursa oluşturulsun bir kere çalışır. 
 Bir sınıf sadece bir static yapıcı metod içerebilir. 
 Static yapıcı metod ya ilk nesne örneği oluşturulduğunda ya da ilk static sınıf üyesi 

çağırılmadan hemen önce yürütülür. 

4. Değişmezler (constants) bilinçsiz olarak static tanımlanırlar. 

Constant' lar uygulamanın çalışması boyunca değişmeyecek değerleri saklamak için kullandığımız 

bir değişken çeşididir. Basit olarak değer türünden (value types) sabit bir değişkeni aşağıdaki gibi 
tanımlayabiliriz. 

public const double E = 2.7; 

Her ne kadar çaktırmasalarda const anahtar sözcüğü ile tanımlanan sabitler aynı zamanda static 

davranış gösterirler. Bunu hem Visual Studio.Net üzerinde kod yazarken hemde ildasm ile 
geliştirdiğimiz tipin assembly' ına ait metadata bilgisine bakarken görebiliriz. 

Visual Studio.Net Ortamında; 

 

Ildasm (Intermediate Language DisAssembly) framework aracı yardımıyla assembly içerisine 

baktığımızda hem Matematik tipi üzerinden hemde metaData kısmından (Ctrl+M ile), E isimli sabit 

değişkenin static olarak tanımlandığını görebiliriz. Bu da constant' ların aslında içsel olarak bilinçsiz 
bir şekilde (implicitly) static tanımlandığının kanıtıdır. 



www.bsenyurt.com Page 1452 
 

 

Elbetteki sabitler bilinçsiz (implicit) olarak static tanımlandıklarından, static anahtar sözcüğü 
kullanıldığında derleme zamanında hata mesajı alırız. 

 

5. Readonly referanslar açıkça belirtilmedikçe static değildirler. 

Constant' lar derleme zamanında (compile time) tanımlanan değişkenler için geçerlidir. Bu 

nedenlede sadece değer türlerine (value types) uygulanabilirler. Oysaki bazı durumlarda sabit 

olarak tanımladığımız değişkenlerin değerleri çalışma zamanında belirlenebilir. Bu nedenle referans 

tiplerini sabit olarak kullanılabilmek için readonly tanımlarız. Örneğin Matematik sınıfımızın readonly 
versiyonunu kullanan aşağıdaki Islemler isimli sınıfı göz önüne alalım. 

class Islemler 

{ 

    public readonly Matematik mtIslemler; 

 

    public Islemler() 

    { 

        mtIslemler = new Matematik(); 

    } 

} 
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Readonly olarak tanımlanıp sabit hale getirilen referans değişkenlerinin constant' larda olduğu gibi 

çalışma zamanında static bir üye davranışı sergileyeceği düşünelebilir. Ancak aşağıdaki ekran 

görüntüsündende farkedeceğiniz gibi bu mümkün değildir. Dikkat ederseniz intelli-sense özelliği 

readonly olarak tanımlanmış mtIslemler isimli üyeye,SınıfAdı.DeğişkenAdı notasyonu ile 

erişilmesine izin vermemektedir. 

 

Dolayısıyla readonly olarak tanımlanan referans türleri açıkça belirtilmedikçe static değildirler. 

Dolayısıyla mtIslemler isimli sabitimizi static olarak 

tanımladığımızda SınıfAdı.DeğişkenAdı notasyonu ile erişme imkanına sahip oluruz. Elbette 

yukarıdaki kodu göz önüne aldığımızda, böyle bir değişiklik bir static yapıcı metodunda 

kullanılmasını gerektirecektir. 
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6. C# 2.0 static sınıflara izin verir. 

C# 1.1 versiyonunda olmayan özelliklerden birisi bir sınıfın static olarak tanımlanamayışıydı. Oysaki 

C# 2.0 ile static sınıflar tanımlayabilmekteyiz. Static sınıfların belkide en önemli özelliği sadece 

static üyeler içerebiliyor olmalarıdır. Static sınıflar ile ilgili daha detaylı bilgiyi C# 2.0 ve Static 

Sınıflar isimli makalemde bulabilirsiniz. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu 

makalemizde static kavramının C# dilindeki yerini incelemeye çalıştık. Temel olarak static üyelerin 

metod ve alan bazında kullanılışını, static yapıcı metodu, sabit olarak tanımlanan değer veya 

referans türlerindeki yerini incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

XML Verilerini XSD ile Yönetimli Kod 

Üzerinden Doğrulamak ( 01.09.2006 ) - Xml 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Xml içeriğini kullandığımız pek çok platformda, verinin belirli kurallara göre yazılmış olmasını 

istediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Bu durum özellikle, farklı platformlar arasında taşınacak 

Xml tabanlı verilerin aynı kurallar dizisine uygun olacak şekilde kullanılması istendiği durumlarda 

karşımıza çıkmaktadır. Xml verilerinin belirli kurallara göre doğruluğunun tespitinde şu anda DTD 

(Document Type Definitions), XDR (Xml Data Reduced) ve XSD (Xml Schema 

Definitions) gibi teknolojilerden yararlanılmaktadır. Bu teknolojiler yardımıyla bir Xml verisi 

içerisindeki elemanlar üzerinde çeşitli kurallar tanımlayabiliriz. Örneğin tutulan veri tiplerini 

sınırlayabilir, Xml ağacının yapısını tanımlayabiliriz vb. Böylece verilerin tutarlılığınıda sağlamış 

oluruz. Günümüzde, Xml verilerinin doğrulanması için kullanılan en yaygın teknoloji XSD ' dir. XSD' 

yi daha önceki türevi olan XDR' ın mükemmelleştirilmiş hali olarakta düşünebiliriz. Zaten WC3' da 

XSD şemalarının kullanılmasını önermektedir. Biz bu makalemizde .Net tarafında yer alan yönetimli 

tipleri (Managed Types) kullanarak Xml verilerini XSD ile çarpıştırarak doğrulama işlemlerini nasıl 

yapabileceğimizi incelemeye çalışacağız. İlk olarak aşağıdaki gibi bir Xml içeriğimiz olduğunu 

düşünelim. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Dukkanim> 

    <Kitap ID="1000"> 

        <Adi>Her Yönüyle C#</Adi> 

        <Fiyat>Elli YTL</Fiyat> 

        <StokDurumu>40</StokDurumu> 

        <Yazarlar> 

            <Yazar>Sefer Algan</Yazar> 

        </Yazarlar> 

        <BasimTarihi>10/11/2003</BasimTarihi> 

        <Aciklama>C# ile ilgili yazılmış en iyi Türkçe kaynaklardan birisidir. </Aciklama> 

    </Kitap> 

    <Kitap ID="1001"> 

        <Adi>Kahraman Asker</Adi> 

        <Fiyat>30</Fiyat> 

        <StokDurumu>Bin Adet</StokDurumu> 

        <Yazarlar> 

            <Yazar>Anonim</Yazar> 

        </Yazarlar> 

http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=521
http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=521
mailto:selim@bsenyurt.com
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        <BasimTarihi>10/11/2004</BasimTarihi> 

        <Aciklama>C# ile ilgili yazılmış en iyi Türkçe kaynaklardan birisidir. </Aciklama> 

    </Kitap> 

</Dukkanim> 

Bu Xml içeriğinde Kitaplar ile ilgili bir takım bilgileri tutmaktayız. Örneğin Kitabın adını, fiyatını, 

stoktaki durumunu, basım tarihi vb. Bu Xml dökümanını herhangibir tarayıcı yardımıyla açtığımızda 
geliştiriciler için okunabilir ve anlaşılabilir bir içerik elde ederiz. 

 

Lakin bu Xml içeriğinin platformlar arasında taşındığını ve işlendiğini düşündüğümüzde hataya 

neden olacak pek çok problemin olduğunu görebiliriz. Örneğin Fiyat alanlarında bir standart yoktur. 

Öyleki ilk Kitap elemanı (element) içerisinde Fiyat değeri Elli YTL olarak string bazlı yazılmışken, 

ikinci Kitap elemanındaki Fiyat elemanının değeri 30 olarak sayısal belirtilmiştir. Başka bir deyişle 

Fiyat alanının aslında uygun bir veri tipi olma zorunluğu yoktur. Dolayısıla bu Xml dökümanını alıp 

fiyatlar üzerinde sayısal işlemler yapacak olan bir uygulama kodu sorunlar ile karşılaşacaktır. 

Benzer durum StokDurumu elemanı içinde geçerlidir. Bu tip veri uyuşmazlıklarını şemalarda 

yapacağımız tanımlamalar ile düzeltebiliriz. Diğer taraftan dikkat ederseniz her Kitap elemanı 

içerisinde Yazarlar isimli bir eleman bulunmaktadır ki bu elemanda en az bir Yazar elemanını 

içermelidir. Bu da bir kural olarak şema bilgisi içerisine alınabilir. XSD şemalarını sıfırdan 

herhangibir editor kullanmadan yazmak her zaman keyfi verici bir iş olmayabilir. Lakin Vs.Net 2003 

sürümünden bu yana, görsel olaraktan XSD şemalarını kolayca hazırlayabilmemizi sağlayan bir 

arabirim sunmaktadır. Buna göre yukarıdaki Xml dökümanımız için aşağıdaki gibi bir XSD şemasını 

kolayca hazırlayabiliriz. (XSD' nin öğrenilebilecek daha çok özelliği olduğundan ve makalemizin 
sınırlarını aştığından çok fazla derinine inmeyeceğiz.) 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xs:element name="Dukkanim"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="Kitap" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 

                    <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                            <xs:element name="Adi" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

                            <xs:element name="Fiyat" type="xs:double" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

                            <xs:element name="StokDurumu" type="xs:integer" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

                            <xs:element name="Yazarlar" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 

                                <xs:complexType> 

                                    <xs:sequence> 

                                        <xs:element name="Yazar" type="xs:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbounded" /> 

                                    </xs:sequence> 

                                </xs:complexType> 

                            </xs:element> 

                            <xs:element name="BasimTarihi" type="xs:dateTime" minOccurs="1" 

maxOccurs="1" /> 

                            <xs:element name="Aciklama" type="xs:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1" /> 

                        </xs:sequence> 

                        <xs:attribute name="ID" type="xs:integer" use="required" /> 

                     </xs:complexType> 

                </xs:element> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

</xs:schema> 

İlk olarak  şema dosyamızda belirttiğimiz kuralları kısaca incelemeye çalışalım. Örneğin Adi, Fiyat, 

StokDurumu, Yazarlar, BasimTarihi, Aciklama gibi elemanlardan sadece ve yanlız bir adet 

girilebileceği belirtilmektedir. Bu kural minOccurs ve maxOccurs isimli özellikler ile belirtiliyor. 

Dolayısıyla Yazarlar isimli elemanımız, kendi içerisinde en az bir olacak şekilde istenildiği kadar 

(unbounded sayesinde) Yazar elemanı içerebilir. XSD dökümanımız içerisinde yer alan her eleman 
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(ve hatta ID isimli attribute-nitelik) için ayrı veri tipi tanımlamaları yapılmıştır. Örneğin ID isimli 

attribute (nitelik) integer tipinden olmalıdır. Fiyat isimli elemanımız double türünden olmalıdır vb. 

Peki bu ve benzeri şema bilgisini(bilgilerini) kullanarak yazdığımız Xml içeriğini yönetimli kod 

tarafından (managed-code) nasıl denetleyebiliriz? .Net 2.0 içerisinde bu tip işlemler için getirilmiş 

yeni tipler vardır. Bunlar XmlReaderSettings, XmlSchemaSet isimli tiplerdir. Konuyu daha iyi 

anlayabilmek için örnek kodlar ile devam etmemizde fayda olduğu kanısındayım. Aşağıdaki kod 

parçasında bir Asp.Net formu üzerinde, Dukkan.xml isimli Xml dökümanının Dukkan.xsd isşmli xml 
şema dökümanı ile doğrulanmasının nasıl yapılabileceği gösterilmektedir. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Xml; 

using System.Text; 

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    StringBuilder hatalar; 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        string xmlFile = Server.MapPath("Dukkan.xml"); 

        string XSDFile =Server.MapPath( "Dukkan.XSD"); 

        hatalar = new StringBuilder(); 

 

        XmlReaderSettings xrs = new XmlReaderSettings(); 

        xrs.ValidationEventHandler += 

new System.Xml.Schema.ValidationEventHandler(xrs_ValidationEventHandler); 

        xrs.Schemas.Add(null, XmlReader.Create(XSDFile)); 

        xrs.ValidationType = ValidationType.Schema; 

        XmlReader reader = XmlReader.Create(xmlFile, xrs); 

        while (reader.Read()) 

        {} 

        if (hatalar.ToString() == "") 

            Response.Write("Hata yok"); 

        else 

            Response.Write(hatalar.ToString()); 

    } 

 

    void xrs_ValidationEventHandler(object 

sender, System.Xml.Schema.ValidationEventArgs e) 

    { 

        if (e.Severity == System.Xml.Schema.XmlSeverityType.Error) 

            hatalar.Append(e.Message+"<br><br>"); 

    } 

} 

Örneğimizi çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan hata mesajlarını elde ederiz. 



www.bsenyurt.com Page 1458 
 

 

Dikkat ederseniz XSD şemasında belirtilen kurallara uymayan durumlar için çeşitli hata mesajları 

üretilmiş ve ekrana yazılmıştır. Kodumuzdaki kilit nokta XmlReaderSettings isimli tipin 

XmlReader tipi ile entegrasyonudur. XmlReaderSettings sınıfına ait tek olay(event) 

olan ValidationEventHandler, doğrulaması yapılan Xml dökümanı içerisinde meydana gelen 

hatalar (errors) yada uyarılar(Warnings) sonucunda otomatik olarak tetiklenmektedir. Xml verisini 

kontol etmek için kullanılacak XSD şemaları, XmlReaderSettings sınıfına Schemasözelliği 

yardımıyla yüklenir. Schemas özelliği .Net 2.0 ile gelen yeni tiplerden birisi 

olan XmlSchemaSet tipinden nesne örnekleri ile de çalışabilmektedir. Burada önemli olan 

noktalardan birisi Schemas özelliğinin aslında bir koleksiyon sunması ve Add metodu nedeni ile 

XmlReaderSettings için birden fazla şema bilgisinin bir arada tutulabilmesidir. Öyleki farklı xml isim 

alanlarına ait farklı sayıda şema bilgisini XmlReaderSettings tipleri içerisinde barındırabiliriz. 

XmlReaderSettings sınıfına ait bir diğer önemli üye ise ValidationTypeözelliğidir. Bu özelliği 

atadığımız değer ile (ValidationType.Schema), XSD şema tipine göre doğrulama yapacağımızı 

belirtmiş oluruz. Kodun ilerleyen kısımlarındaki adımlarımızda ise XmlReader sınıfımıza ait 
nesnemizi Create isimli statik metod ile oluşturmaktayız. 

Örnek kodumuzda XmlReader sınıfına ait nesne örneği ile okuma yapmak için gerekli reader isimli 

nesneyi oluştururken static Create metodunun ilk parametresi olarak Xml dökümanımızı, ikinci 

parametresi olarakta doğrulama işlemleri ile ilgili bilgileri içeren XmlReaderSettings nesne 

örneğimizi belirtmekteyiz. Bu işlemlerin ardından tek yapılması gereken XmlReader nesne örneğinin 

taşıdığı içeriği ileri yönlü okumaktır. Bu amaçla kullandığımız while döngüsü ile Xml içeriğinde ileri 

yönlü boş bir öteleme gerçekleştirirken, XSD dosyamızın içerdiği şemada belirtilen kurallara 

uymayan her noktada, ValidationEventHandler olayı tetiklenir. Bizde bu olaya ilişkin metodumuz 

içerisinde doğrulama sonucu ortaya çıkan hataları, ValidationEventArgs tipi ile ele alabiliriz. 

Örnek olarak incelediğimiz Xml dökümanımızı aşağıdaki gibi düzenlersek (yani şema hatalarını 
ortadan kaldırırsak) uygulamamız doğrulamayı başarılı bir şekilde geçecektir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Dukkanim> 

    <Kitap ID="1000"> 

        <Adi>Her Yönüyle C#</Adi> 

        <Fiyat>50</Fiyat> 

        <StokDurumu>40</StokDurumu> 

        <Yazarlar> 
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            <Yazar>Sefer Algan</Yazar> 

        </Yazarlar> 

        <BasimTarihi>2003-10-11T12:00:00</BasimTarihi> 

        <Aciklama>C# ile ilgili yazılmış en iyi Türkçe kaynaklardan birisidir. </Aciklama> 

    </Kitap> 

    <Kitap ID="1001"> 

        <Adi>Kahraman Asker</Adi> 

        <Fiyat>30</Fiyat> 

        <StokDurumu>1000</StokDurumu> 

        <Yazarlar> 

            <Yazar>Anonim</Yazar> 

        </Yazarlar> 

        <BasimTarihi>2004-10-11T12:00:00</BasimTarihi> 

        <Aciklama>C# ile ilgili yazılmış en iyi Türkçe kaynaklardan birisidir. </Aciklama> 

    </Kitap> 

</Dukkanim> 

XSD ile doğrulama işlemleri özellikle Xml verisi üzerinde XmlDocument tipi ile çalışırken daha 

büyük önem taşır. XmlDocument sınıfı bildiğiniz gibi bir Xml içeriğini bellekteDOM (Document 

Object Model) sistemine göre referans eder. Buda ilgili döküman üzerinde yükleme zamanında bir 

doğrulama işleminin yapılmasını gerektirir. Eğer bir Xml verisini, XmlDocument sınıfına ait nesneler 

yardımıyla ele alıyorsak, döküman içerisine yapılacak müdahalelerinde belirleyeceğimiz şema 

kuralları çerçevesinde olmasını garanti etmek isteyebiliriz. Durumu daha iyi analiz etmek için 

aşağıdaki kod parçasını ele alalım. 

string xmlFile = Server.MapPath("Dukkan.xml"); 

string XSDFile =Server.MapPath( "Dukkan.XSD"); 

hatalar = new StringBuilder(); 

 

XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

doc.Load(xmlFile); 

XmlElement currElement 

=(XmlElement)doc.DocumentElement.SelectSingleNode("//Dukkanim/Kitap[@ID='1000']"); 

XmlNode newNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "SayfaSayisi", null); 

newNode.InnerText = "600"; 

currElement.AppendChild(newNode); 

 

doc.Save(xmlFile); 

Örnek kodumuzda, XmlDocument sınıfına ait doc isimli nesne örneğimizi Dukkan.xml dosyasına ait 

xml içeriği ile yükledikten sonra ID niteliğinin değeri 1000 olan node (boğum) kısmını elde 

ediyoruz. Sonrasında ise döküman üzerinde yeni bir eleman (element) oluşturuyoruz. Amacımız 

oluşturduğumuz yeni elemanı (element) 1000 ID numaralı Kitap boğumu altına eklemek. Bunun 

için SayfaSayisi isimli bu yeni xml elemanına bir değer atayıp chile node olarak dökümandaki ilgili 

boğumun altına ekliyoruz. Bu aslında XSD şemasında tanımlanmamış bir eleman. Dolayısıylada 

eklenmemesi gereken bir eleman. Ancak XSD doğrulamasını hesaba katmadığımızdan bu yeni 

eleman Xml içeriğine gayet güzel bir şekilde eklenecektir. Öyleki örneğimizi çalıştırdığımızda Xml 

dökümanımızın içeriğinin aşağıdaki gibi değiştiğini görürüz. Her nekadar Vs.Net 2005 IDE' si bizi bu 

yeni eleman konusunda uyarsada, sonuç olarak değişiklik kod tarafından fiziki dosyaya 
aktarılmıştır. 
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O halde gelin XSD doğrulamasını işin içerisine katıp bu değişikliklerin yapılmasını engelleyelim. 

Bunun için yine XmlReaderSettings ve XmlReader sınıflarından yararlanacağız. Ancak bu kez 

XmlDocument içerisinde doğrulama işlemini gerçekleştirmek için,başka bir deyişe bellekteki Xml 

verisi üzerinde doğrulama yapabilmek için, XmlNodeReader isimli sınıftan faydalanacağız. Bu 

nedenle uygulama kodumuzu aşağıdaki gibi değiştirelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Xml; 

using System.Text; 

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    StringBuilder hatalar; 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        string xmlFile = Server.MapPath("Dukkan.xml"); 

        string XSDFile =Server.MapPath( "Dukkan.XSD"); 
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        hatalar = new StringBuilder(); 

 

        XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

        doc.Load(xmlFile); 

 

        XmlElement currElement 

=(XmlElement)doc.DocumentElement.SelectSingleNode("//Dukkanim/Kitap[@ID='1000']"); 

        XmlNode newNode = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "SayfaSayisi", null); 

        newNode.InnerText = "600"; 

        currElement.AppendChild(newNode); 

 

        XmlNodeReader nodeReader = new XmlNodeReader(doc); 

        XmlReaderSettings readerSettings = new XmlReaderSettings(); 

        readerSettings.ValidationEventHandler+=new 

System.Xml.Schema.ValidationEventHandler(readerSettings_ValidationEventHandler); 

        readerSettings.ValidationType= ValidationType.Schema; 

        readerSettings.Schemas.Add(null,XmlReader.Create(XSDFile)); 

        XmlReader reader = XmlReader.Create(nodeReader, readerSettings); 

 

        while (reader.Read()) 

        {} 

 

        if (hatalar.ToString() == "") 

            doc.Save(xmlFile); 

        else 

            Response.Write(hatalar.ToString()+"<b>Hatası Nedeniyle Xml Dökümanının yeni içeriği 

kayıt edilememiştir.</b>"); 

     

    } 

 

    void readerSettings_ValidationEventHandler(object sender, 

System.Xml.Schema.ValidationEventArgs e) 

    { 

        if (e.Severity == System.Xml.Schema.XmlSeverityType.Error) 

            hatalar.Append(e.Message + "<br><br>"); 

    } 

} 

 

Dilerseniz uygulama kodumuzda neler yaptığımıza kısaca bakalım. Bu sefer XmlDocument sınıfına 

ait doc isimli nesne örneğinin işaret ettiği bellek görüntüsünü, ilgili XSD şeması ile kontrol 

edebilmek amacıyla XmlNodeReader sınıfından yardım alıyoruz. Bu nedenle XmlNodeReader 

sınıfımıza ait nodeReader isimli nesne örneğimizi doc parametresini vererek oluşturuyoruz. Her 

zamanki gibi, XSD şema dosyası (Dukkan.XSD) için gerekli ayarların 

taşınacağı XmlReaderSettings sınıfına ait nesne örneğimizi oluşturmaktayız. Burada dikkat 

edilmesi gereken noktalar; doğrulama tipi (ValidationType)seçimi, doğrulama sırasında hatalar 

veya uyarılar sonrası tetiklenecek olayın ve metodunun hazırlanması (ValidationEventHandler) 
ve XSD şema dosyasının Schemas koleksiyonuna yüklenişi (Schemas.Add). 
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XSD dökümanımız ile doc isimli nesnemizin bellekte işaret ettiği Xml içeriğini çarpıştırmak 

dolayısıyla şema denetimi altına doğrulama kontrollerini yapmak içinse, yine XmlReader sınıfı 

nesne örneğinden yararlanıyoruz. Ancak bu sefer ilk parametremiz, XmlNodeReader sınıfımıza ait 

nodeReader isimli nesne örneğimizdir. While döngüsü ile yaptığımız boş öteleme hareketi sırasında 

da oluşan hata mesajlarını topluyor ve hiçbir hata yok ise Xml dökümanımızı son haliyle 

kaydediyoruz (doc.Save). Aslında döngü içerisinde ilerlerken, XmlReader.Create metodunda 

belirtiğimiz kuralları uyguluyoruz. Yani XmlNodeReader' ın taşıdığı içerik üzerinde ilerlerken XSD yi 

taşıyan XmlReaderSettings' teki kurallara göre doğrulama kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca XSD şemalarını, Xml dökümanları ile 

çarpıştırarak yapılan doğrulama işlemlerinde .Net yönetimli tiplerinin (managed code) nasıl 

kullanılabileceğini incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

İlk Bakışta .Net Resource Yönetimi ( 19.08.2006 ) 

- C# 2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir Assembly kendi içerisinde Resources adı verilen harici kaynaklar ile birlikte kullanılabilir. 

Kaynaklar çoğunlukla bu assembly içerisindeki çeşitli tipler tarafından kullanılan resim dosyaları 

(gif,jpg,icon, bmp vb...) , metin dosyaları (text files), string bazlı veriler yada wav uzantılı ses 

dosyalarıdır. Örneğin bir text dosya içeriğini yada uygulamada kullanılan resim dosyalarına ait 

binary içerikleri, assembly içerisine gömebiliriz (Embedding). Bunun bize sağlayacağı en büyük 

avantaj, assembly' ı kaynakları ile birlikte tek bir dosya halinde taşıyabilecek olmamızdır. Özellikle 

path (yol) bağımlı dosya kaynaklarında bu durum daha büyük önem arz etmektedir. Nitekim 

uygulama içerisinde resim, ses, metin dosyası gibi kaynakların kullanıldığı yerlerde adres bilgisi 

verilme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu da o adreste olmayıpta erişilmek istenen bir kaynak 

dosya var ise eğer, oluşacak istisnaların (exceptions) bir nevi önüne geçilmesi anlamına 

gelmektedir. Diğer taraftan bu dosyalardan her hangibirinin istem dışı olarak silinmesi halindede 

uygulama çalışmaya devam edecektir. Nitekim kaynaklar assembly içerisine gömülmüş haldedir. 

Resource (Kaynak) bilgilerini yönetimli kod (managed code) tarafında oluşturabilir hata var olan 

kaynak dosya bilgilerine erişebiliriz. Bu işlemler için System.Resources isim alanı altında yer alan 
bazı tipler kullanılmaktadır. 

Resource (Kaynak) Yönetimi İçin Kullanılan Tipler 

ResourceManager 
Assembly içerisine gömülmüş (embedded) kaynak verileri 

okuyabilmek için kullanılır. 

ResXResourceWriter 
Resx uzantılı ve Xml tabanlı kaynak bilgi dosyalarına 

yazma işlemi için kullanılır. 

ResXResourceReader 
Resx uzantılı ve Xml tabanlı kaynak bilgi dosyalarından 

okuma işlemi için kullanılır. 

ResourceWriter 
Doğrudan Resource uzantılı binary kaynak dosyalarına 

yazma işlemi için kullanılır. 

ResourceReader Doğrudan Resource uzantılı binary kaynak dosyalarından 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/XmlValidations.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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okuma işlemi için kullanılır. 

Temel olarak bir assembly içerisine kaynak dosya dahil etmek için aşağıdaki süreç takip edilir. 

 

Resx uzantılı dosyalar xml tabanlıdır. Bu dosyalar kaynak verileri anahtar-değer (key-value) çiftleri 

şeklinde saklar. Xml tabanlı olmaları nedeni ile geliştiriciler tarafından kolayca okunabilir ve anlaşılır 

bir içerik sunmaktadır. Resx dosyaları doğrudan assembly içerisine dahil edilemezler. Assembly 

içerisine dahil edilebilecek olan kaynaklar ikili formatta (binary) tutulanresources uzantılı 

dosyalardır. Resource uzantılı dosyaları üretmek için Framework araçlarından 

olan ResGen.exe (Resource Generator) 'den yararlanılmaktadır. Üretilen resource 

dosyası csc (C#Compiler aracı) yardımıyla ilgili assembly' ın içerisine dahil edilebilir. Bu işlem 

sırasında csc aracının /resource parametresi kullanılmaktadır. Bu süreç Vs.Net 2005 IDE' si 

içerisinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 

İlk olarak, resx uzantılı dosyaların kod tarafında nasıl oluşturulabileceğini incelemeye çalışalım. 

Aşağıdaki kod parçasında bir resx dosyası oluşturulmakta ve parametre olarak verilen bir takım 

bilgileri bu dosyaya dahil edecek kodlar içermektedir. (Bu kodun çalışması 
için System.Resources isim alanının eklenmiş olması gerekmektedir.) 

ResXResourceWriter resxWriter = new ResXResourceWriter("KaynakResimler.resx"); 

resxWriter.AddResource("Generic", new Bitmap("generic.gif")); 

resxWriter.Generate(); 

resxWriter.Close(); 

İlk olarak ResxResourceWriter isimli sınıfa ait bir nesne örneği oluşturuyoruz. Bu nesne örneği 

parametre olarak resx uzantılı dosyanın adını alıyor. AddResource isimli metod, belirtilen resx 

dosyasına veri atmak için kullanılmaktadır. Burada biz örnek olarak gif formatındaki bir resim 

dosyasını kullanıyoruz. Son olarak oluşturulan bilgileri fiziki dosyaya aktarmak için Generate isimli 

metod çağırılmaktadır. Bu işlemler sonrasında oluşan resx dosyasını notepad yardımıyla açtığımızda 

aşağıda bir parçası görünen içeriği elde ederiz. Dikkat ederseniz resim dosyamız, üretilen Xml 
dosyası içerisine binary serileştirilmiş ve value isimli boğumlar (nodes) arasına atılmıştır. 
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Şimdi oluşturulan bu resx dosyasının assembly içerisine gömülmesini sağlayacak resource uzantılı 

karşılığını oluşturmalıyız. Bu amaçla ResGen.exe aracını komut satırından aşağıda olduğu gibi 
kullanmamız gerekiyor. 

resgen KaynakResimler.resx Kaynaklar.resources 

Bu işlemin sonucunda Kaynaklar.resources isimli binary dosya oluşur. Bu dosyayı Vs.Net 

ortamında açarsak eğer aşağıdakine benzer bir çıktı elde ederiz. Kısaca resim dosyamıza ait içerik 
buraya dahil edilmiştir. 

 

Bir sonraki adımız ise bu Resource dosyasını assembly' ın içerisine dahil etmek olacaktır. Bu amaçla 

csc.exe isimli C# assembly' ları üretmemizi sağlayan Framework aracını komut satırından 

aşağıdakine benzer bir şekilde kullanabiliriz. 

csc /out:bin/debug/CreatingUsingResources.exe /target:winexe  

/resource:bin/debug/Kaynaklar.resources /r:System.Drawing.dll *.cs 
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Bu işlem sonrasında eğer windows uygulamasına ait assembly içeriğine ildasm( Intermediate 

Language DisAssembler Tool) yardımıyla bakacak olursak resource dosyasına ait referans 
bilgisinin Manifest içeriğine eklenmiş olduğunu görürüz. 

 

Programatik olarak, resx dosyasını oluşturmadan doğrudan resource dosyalarınıda oluşturabiliriz. 

Bu amaçla ResourceWriter tipi kullanılır. Aşağıdaki kod parçası arada bir resx dosyası olmadan 

doğrudan resource dosyasına bir verinin (örnek olarak aynı resim dosyasını kullandık) nasıl 
yazılabileceğini göstermektedir. 

ResourceWriter writer = new ResourceWriter("Kaynaklar.resources"); 

writer.AddResource("Generic", "generic.gif"); 

writer.Generate(); 

writer.Close(); 

Bu kod satırının çalışması sonrasında Kaynaklar.resources dosyası doğrudan elde edilecektir. 

AddResource metodu ile bir önceki örneğimizde kullandığımız generic.gif isimli dosyayı, resource 

dosyamız içerisine alıyoruz. ResxResourceWriter sınıfında olduğu gibi buradada dosyayı üreten 

metod Generate isimli metodumuzdur. Son olarakta ResourceWriter nesne örneğini kapatıyoruz. 

Komut satırı araçları yardımıyla yapılan bu işlemler Vs.Net 2005 IDE' si içerisinde elbetteki çok 

daha kolay bir biçimde yapılabilmektedir. Şimdi Vs.Net 2005 IDE' si içerisinde resource dosyalarını 

en kısa şekilde nasıl oluşturabileceğimizi adım adım incelemeye çalışalım. İlk olarak projemize yeni 
bir öğe (item) eklemeliyiz. Ekleyeceğimiz bu üye resx uzantılı bir dosya olacaktır. 

 

İkinci olarak oluşturulan resx dosyasına istediğimiz kaynakları eklemeliyiz. Resim dosyalarını, ses 

dosyalarını, metin dosyalarını vb...Bu işlemler sırasında sürükle bırak (drag-drop) işlemlerini 

kullanabileceğimiz gibi, dosya için oluşturulan menülerden de faydalanabiliriz. Add Resource 

menüsünden aşağıdaki seçenekler yardımıyla kaynak verileri ekleyebiliriz. (Özellikle Add Existing 
File yardımıyla var olan kaynak dosyalar seçilerek eklenebilir.) 
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Bir Resource dosyası içerisindeki kaynak dosyaları veya içeriği aşağıda görüldüğü gibi ilgili menüleri 

kullanarak izleyebiliriz. Kaynak ekleme işlemleri için burada sürükle bırak (drag-drop) seçeneğinede 

sahibiz. 

 

Yapılan ekleme işlemleri sonrasında Solution Explorer' da Resources isimli bir klasör açıldığını 

görebiliriz. Kaynak olarak eklediğimiz tüm dosyalar bu klasör altına otomatik olarak taşınacaktır. 

Örneğimizde iki resim dosyasını kaynak olarak eklediğimizde Solution Explorer görüntüsü 

aşağıdakine benzer olacaktır. 

 



www.bsenyurt.com Page 1467 
 

Peki bizim komut satırı araçları ile üretmeye çalıştığımız resource dosyası nerededir? Bu dosya 

Vs.Net 2005 tarafından obj klasörü altındaki debug klasörüne otomatik olarak atılmaktadır. 

Örneğimizi göz önüne alırsak eğer bu dosya CreatingUsingResources. Kaynaklar. 

resources ismi ile oluşturulacaktır. Şu anda resoruce dosyamız içerisinde yer alan kaynaklar exe 

uzantılı assembly içerisine dahil edilmiştir. Buda, uygulamamızın exe dosyasını alıp başka bir 

adreste (örneğin başka bir makinede) çalıştıracak olursak, assembly içerisine gömülen kaynakların 

kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Assembly içerisine gömülen kaynak dosyaları ele alabilmek 

için ResourceManager sınıfından yararlanabiliriz. Bu amaçla örnek uygulamamıza aşağıdaki kod 

parçasını eklediğimizi düşünelim. 

ResourceManager resManager; 

resManager=new 

ResourceManager("CreatingUsingResources.Kaynaklar",Assembly.GetExecutingAssembly()); 

pbImage.Image=(Bitmap)resManager.GetObject("Istanbul_1"); 

resManager.ReleaseAllResources(); 

ResourceManger sınıfına ait nesne örneği oluşturulurken, ilk parametre olarak resource dosyanın 

adını veriyoruz. İkinci parametre ise bu resource dosyanın gömüldüğü assembly' ın adıdır. Ki bu da 

zaten uygulamanın çalıştığı assembly' dır. Daha sonra içerideki resim dosyalarından herhangibirini 

okuyabilmek için GetObject metodunu kullanıyoruz. Nitekim okuyacağımız veri string bazlı bir 

içerik değil binary formattaki bir resim dosyasıdır. Bu nedenle okunan nesne Bitmap tipine açık bir 

şekilde dönüştürülmüş sonrasında ise PictureBox kontrolünün image isimli özelliğine doğrudan set 

edilmiştir. Bu kodu içeren örnek uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde 

ederiz. (Özellikle uygulamaya ait exe dosyasını bulunduğu yerden alıp tek başına başka bir yere 
kopyalayarak çalıştırmanızı öneririm. Resmin başarılı bir şekilde okunabildiğini göreceksiniz.) 

 

Yukarıdaki örneklerimizde kullandığımız Resources dosyalarını veya Resx dosyalarını kod tarafında 

okumak istediğimiz takdirde, ResxResourceReader yada ResourceReader sınıflarından 

yararlanabiliriz. Örneğin aşağıdaki kod parçası ile çalışma zamanında resources dosyası içerisindeki 
anahtar değerleri elde edebiliriz. 

ResourceReader reader = new 

ResourceReader("..\\..\\obj\\debug\\CreatingUsingResources.Kaynaklar.Resources"); 

IDictionaryEnumerator numarator = reader.GetEnumerator(); 
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while (numarator.MoveNext()) 

{ 

    listBox1.Items.Add(numarator.Key.ToString()); 

} 

Aşağıdaki kod parçası ise yukarıda yapılan işlemin aynısını resx uzantılı kaynak dosya için 

gerçekleştirmektedir. 

ResXResourceReader resxReader = new ResXResourceReader("..\\..\\Kaynaklar.resx"); 

IDictionaryEnumerator numarator2 = reader.GetEnumerator(); 

while (numarator2.MoveNext()) 

{ 

    listBox1.Items.Add(numarator2.Key.ToString()); 

} 

Her iki kod içerisinde yer alan GetEnumerator isimli metod gerie IDictionaryEnumaretor türünden 

bir interface referansı döndürmektedir. Geriye dönen bu referans üzerinden, bilinen while 

iterasyonunu kullanarak anahat-değer (key-value) çiftlerini elde edebiliriz. Ancak dikkat edecek 

olursanız bu kodlarda resx ve resources uzantılı dosyaların adresleri kullanılmıştır. Buda sadece exe 

dosyasının var olduğu bir durumda ilgili kodların çalışmayacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 

ResourceWriter, ResourceReader, ResxResourceWriter, ResxResourceReader gibi sınıflar çoğunlukla 

development süreçlerinde yada yayımlanan (publishing) assembly' ın yanında resx ve resources 

dosyalarının taşınması halinde kullanılması anlamlı olan tiplerdir. Diğer hallerde assembly' a dahil 

edilen kaynak içeriklerini okumak için ResourceManager tipinin kullanılması şarttır. Geliştirdiğimiz 

örnek kod parçalarında çoğunlukla resim dosyalarını kullandık. Bununla birlikte string bazlı verileri, 

byte dizilerini, wav uzantılı ses dosyalarınıda kullanabilirsiniz. Böylece geldik bir makalemizin daha 
sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Cross-Page Postback Paradigması ( 04.08.2006 ) 

- Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Asp.Net 2.0 ile gelen en önemli yeniliklerden biriside Cross-Page Postback mimarisidir. Cross-Page 

Postback, bir sayfanın tüm içeriği ile başka bir sayfaya doğru gönderilebilmesini sağlar. Bunu bir 

asp.net sayfasının kendi üzerine değilde, hedef gösterilen bir sayfaya doğru gönderilmesi olarakta 

düşünebiliriz. Böylece hedef sayfa içerisinden, kaynak sayfadaki (yada kaynak sayfalardaki) 

verilere erişebilme imkanı sağlanmış olunur. Bu aynı zamanda sayfalar arasında veri taşımanın 

etkili yollarından birisi olarak, web uygulamalarındaki yerini almıştır. Cross-Page Postback oldukça 

güçlü bir yenilik olmasına karşın kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu 

makelemizde dikkat edilmesi gereken noktaları örnekler üzerinden incelemeye çalışacağız. 

Aşağıdaki tabloda Cross-Page Postback işlemi sırasında dikkat etmemiz gereken noktalar maddeler 
halinde özetlenmeye çalışılmıştır. 

Cross-Page Post Back Kullanırken 

1 
Cross-Page Postback işlemini yapabilen web tabanlı bileşenler 

sadece IButtonControl arayüzünü (interface) uygulamış web kontrolleridir. Bu nedenle hedef 

mailto:selim@bsenyurt.com
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sayfada Null Reference kontrolü mutlaka yapılmalıdır. 

2 

Cross-Page Postback işlemi sırasında, kaynak sayfaya(sayfalara) ait referans(referanslar) 

kullanılmak istendiğinde bu sayfaya(sayfalara) ait nesne örneği (örnekleri) oluşturulur. 

Dolayısıyla bu kaynak sayfanın yaşam döngüsünde (Web Page Life Cycle) yer alan olay 

metodlarında çalışması ama görmezden gelinmesi anlamına gelir. 

3 
Kaynak sayfada tanımlı herhangibir özelliğe hedef sayfa içerisinden erişebilmek için, kaynak 

sınıfa ait bir nesne örneğine ihtiyaç vardır. 

4 
Birden fazla sayfadan tek bir sayfaya doğru Cross-Page Postback işlemi yapılabilir. Ancak bu 

durumda hedef sayfaya hangi sayfadan gelindiğinin anlaşılması kaynak sayfa kontrollerinin 

doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için şarttır. 

5 

Kaynak sayfa eğer doğrulama kontrolleri (validation controls) içeriyorsa ve istemci taraflı 

kontrol scriptleri (özellikle java script' ler) çalışıtırılamıyorsa yada kapalıysa, hedef sayfaya 

yinede geçiş yapılabilir. Bu kaynak sayfaya ait doğrulama işlemlerinin komple atlanması 

anlamına gelir. 

Dilerseniz bu maddeleri teker teker incelemeye çalışalım. 

Madde 1: 

Web kontrollerinden olan Button, LinkButton ve ImageButton bileşenleri, IButtonControl' den 

türemişlerdir. Bu sebepten dolayı PostBackUrl isimli özellikleri vardır. PostBackUrl bildiğiniz gibi, 

Cross-Page Postback sırasında hedef olarak gidilecek url bilgisini içermektedir. Tipik olarak hedef 

sayfa içerisinden kaynak sayfaya ait herhangibir kontrolün içeriğini almak (örneğin kaynak 

sayfadaki bir TextBox içerisine girilen bir değeri) için FindControl metodu kullanılır. Lakin hedef 

sayfaya geçmek için HyperLink yada Response.Redirect metodu gibi tekniklerde kullanılabilir. Bu 

ise Cross-Page Postback olmaması anlamına gelmektedir. 

Madde 1' i daha net anlayabilmek için basit bir örnek geliştirelim. Kaynak1.aspx ve Hedef.aspx 

isimli iki web sayfamız olduğunu düşünelim. Kaynak1.aspx sayfasından, Hedef.aspx sayfasına geçiş 

yapmak için iki farklı teknik kullanıyoruz. Birincisinde PostBackUrl özellikleri set edilmiş olan 

Button, LinkButton ve ImageButton kontrollerini ele alıyoruz. Bu kontrollerin PostBackUrl 

özelliklerine ilgili değerleri set ederekten Cross-Page Postback işlemini gerçekleştiriyoruz. Diğer 

seçeneğimizde ise Response.Redirect metodu ve HyperLink kontrolünü kullanarak hedef sayfaya bir 
geçiş yapmaktayız. 

Kaynak1.aspx; 
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Kaynak1.aspx.cs" 

Inherits="Kaynak1" %> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div> 

    <strong>Gönderilecek Bilgi <br /></strong> 

    <asp:TextBox ID="txtInfo" runat="server"></asp:TextBox><br /><br /> 

    <table border="1"> 

    <tr> 

        <td><strong><span style="color: green; font-family: Verdana">PostBackUrl 

ile</span></strong></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td ><asp:Button ID="btnGoTarget" 

runat="server" PostBackUrl="~/Hedef.aspx" Text="Hedefe Git" /><br/><br/>     

                <asp:LinkButton ID="lnkGoTarget" 

runat="server" PostBackUrl="~/Hedef.aspx">Hedefe Git</asp:LinkButton><br /><br /> 

                <asp:ImageButton ID="imbGoTarget" runat="server" Height="64px" 

ImageAlign="Middle" ImageUrl="~/Beaver.bmp" PostBackUrl="~/Hedef.aspx" Width="64px" 

/></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td><strong><span style="color: red; font-family: Verdana">PostBackUrl 

olmadan</span></strong></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td><asp:Button ID="btnGoTarget2" runat="server" OnClick="btnGoTarget2_Click" 

Text="Hedefe Git"/><br/><br /> 
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               <asp:HyperLink ID="hlGoTarget" runat="server" NavigateUrl="~/Hedef.aspx">Hedefe 

Git</asp:HyperLink></td> 

    </tr> 

</table> 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

Kaynak1.aspx.cs; 

protected void btnGoTarget2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Redirect("~/Hedef.aspx"); 

} 

Hedef.aspx.cs; 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Write(((TextBox)PreviousPage.FindControl("txtInfo")).Text); 

} 

Uygulamayı çalıştırdıktan sonra, HyperLink veya PostBackUrl özelliği set edilmemiş olan 

kontrollerimizden herhangibiri üzerinden hedef sayfaya geçiş yaptığımızda aşağıdaki hata mesajı ile 
karşılaşırız. 

 

Bu hata mesajının sebebi son derece açıktır. Nitekim HyperLink kontrolü yada Response.Redirect 

metodu ile hedef sayfaya geçiş yapıldığından PreviousPage referansı null olarak gelmektedir. Yani 

ortada bir Cross-Page Postback işlemi söz konusu değildir. Bu durum, hedef sayfaya ait Url 

bilgisinin doğrudan talep edilmesi halinde de geçerlidir. Öyleyse, ilgili yerlerde PreviousPage tipinin 

null olup olmadığı kontrol edilmeli ve işlemler buna göre yapılmalıdır. Çözüm olarak Hedef.aspx 
sayfasında aşağıdaki kontrolü yapmak yeterli olacaktır. 

if (PreviousPage != null) 

    Response.Write(((TextBox)PreviousPage.FindControl("txtInfo")).Text); 

Madde 2: 

Bir Cross-Page Postback işlemi meydana geldiğinde, hedef sayfada PreviousPage referansının ilk 

kullanıldığı yer kaynak sayfaya ait bir nesne örneğinin oluşturulmasına yol açacaktır. Dolayısıyla 

kaynak sayfanın yaşam döngüsü içerisinde yer alan olaylardan, geliştirici tarafından kodlanmış 
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olanları çalışacaktır. Ancak bu kodlar ve sonuçları görmezden gelinecektir. Bunu daha iyi 

anlayabilmek için Kaynak1.aspx.cs dosyasına aşağıdaki eklemeleri yapalım. 

private void Page_Init(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Write("Init metodu...");  

} 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Write("Page Load metodu çalışıyor..."); 

} 

protected void btnGoTarget_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Write("Go Target düğmesine basıldı..."); 

} 

private void Page_PreRender(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Response.Write("PreRender çalışıyor..."); 

} 

private void Page_Unload(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

} 

Kodu bu aşamasındayken debug ederek izlersek aşağıdaki şekilde anlatılmaya çalışılan yolu 

izlediğini görebiliriz. 

 

  

Görüldüğü gibi, kaynak sayfa yüklendikten sonra PostBackUrl özelliği set edilmiş herhangibir 

kontrole basılması halinde kod ilk olarak Hedef sayfanın yaşam döngüsünden işletilmeye 

başlanacaktır. Bu döngü Hedef sayfaya aittir. Dolayısıyla bir asp.net web sayfası için geçerli olan 

yaşam döngüsündeki işleyiş geçerlidir. Ne varki, hedef sayfadaPreviousPage referansı ile kaynak 

sayfaya yapılacak ilk talepte, sunucu tarafında Kaynak sayfaya ait nesne örneğinin oluşturulması 
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işlemleri başlayacaktır. Buda doğal olarak Kaynak sayfanın yaşam döngüsünün tekrar 

tetiklenmesi, Init, Load, Click, PreRender ve Unload gibi olayların yeniden çalışması anlamına 

gelmektedir. Bu sadece kaynak sayfaya ait nesne örneğinin elde edilmesi sırasında olması beklenen 

bir prosedürdür. İşin ilginç yanı, kaynak sayfaya ait nesne örneklenirken, buradaki kodların 

görmezden gelinmesidir. 

 

Bu maddeyi daha net anlayabilmek için klasik bir Asp.Net sayfasının yaşam döngüsünü bilmekte 

fayda vardır. Yukarıdaki şekil bunu göstermektedir. Burada görülen changed ve click olayları 

çoğunlukla Web kontrollerine ait olaylardır. Bir sayfa ilk yüklendiğinde Change ve Click olayları 

devreye girmez. Genellikle bir Asp.Net sayfası üzerinde herhangibir şekilde PostBack işlemi 

yapıldığında var olan yaşam döngüsü içerisinde sırasıyla Changed ve Click olaylarıda eklenir. 

Madde 3: 

Bazı durumlarda kaynak sayfadaki herhangibir public üyeye, hedef sayfa üzerinden erişmek 

isteyebiliriz. Böyle bir durumda eğer herhangibir şey belirtmessek PreviousPage tipi ilgili üyelere 

doğrudan erişilmesi mümkün değildir. Bu çoğunlukla kaynak sayfaya ait sınıf içerisinde bir özellik 

(property) tanımlandığı zaman rastlanacak bir durumdur. İlgili özelliğe erişebilmek için öncelikle 

kaynak sayfaya ait nesne örneğinin hedef sayfada kullanılabilir olması gerekmektedir. Durumu 

daha iyi anlayabilmek için ilk olarak kaynak sayfa sınıfımıza bir özellik yazacağız. Daha sonra ise 

PreviousPage yardımıyla bu özelliğe hedef sayfa üzerinden erişmeye çalışacağız. Örneği geliştirmek 

için Kaynak1.aspx.cs kodlarını aşağıdaki gibi değiştirelim. 

Kaynak1.aspx.cs için ek; 

private DateTime _istekZamani; 

 

public DateTime IstekZamani 

{ 

    get { return _istekZamani; } 

} 

Hedef.aspx.cs sayfasına ait Load metodu içerisinde IstekZamani isimli özelliğe erişmeye 

çalıştığımızda tasarım zamanında aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşırız. 

 

Sorun Kaynak1.aspx sayfasına ait arka plan sınıfının nesne örneğinin doğru bir şekilde ele 

alınmayışından kaynaklanmaktadır. Çözüm olarak hedef sayfaya, kaynak sayfanın tipini 

söylememiz yeterli olacaktır. Bunun için Hedef.aspx sayfasında Page direktifinin hemen altına 

aşağıdaki gibi PreviousPageType direktifini eklememiz gerekmektedir. 
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<%@ PreviousPageType VirtualPath="~/Kaynak1.aspx" %> 

Bu haliyle uygulamayı derlediğimizde hiç bir sorunla karşılaşmadan IstekZamani isimli özelliğe 

erişebildiğimizi görürüz. 

Madde 4 : 

Cross-Page Postback işlemi özellikle sayfalar arasında veri taşıma işlemleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Bazı durumlarda hedef sayfaya birden fazla sayfadan Cross-Page Postback işlemi 

gerçekleştirebiliriz. Ancak böyle bir senaryoda, hedef sayfaya hangi tipten gelindiğinin anlaşılması 
şart olacaktır. 

 

Senaryoyu daha net anlayabilmek için örnek uygulamamıza Kaynak2.aspx isimli yeni bir web 

sayfası daha ekliyoruz. Bu sayfa da Hedef.aspx sayfasına doğru post işlemini gerçekleştirebilecek 
button kontrolleri içermektedir. 

Kaynak2.aspx; 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Kaynak2.aspx.cs" 

Inherits="Kaynak2" %> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div>     

    <strong>Gönderilecek Bilgi<br /></strong> 

    <asp:TextBox ID="txtInfo2" runat="server"></asp:TextBox><br /><br /> 

    <table border="1"> 

    <tr> 
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        <td><strong><span style="color: green; font-family: Verdana">PostBackUrl 

ile</span></strong></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td><asp:Button ID="btnGoTarget" runat="server" 

OnClick="btnGoTarget_Click" PostBackUrl="~/Hedef.aspx" 

Text="Hedefe Git" /></td> 

    </tr> 

    </table> 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

Bu sefer Kaynak2.aspx sayfasındaki TextBox kontrolünün adını Kaynak1.aspx' den farklı olarak 

txtInfo2 olarak değiştirdik. Şimdi uygulamamızı test ettiğimizde Kontrol1.aspx' den yapılan 

geçişlerde bir problem olmadığını ancak Kaynak2.aspx' ten yapılan geçişlerde aşağıdaki istisna 
mesajını aldığımızı görürüz. 

 

Bu son derece doğaldır. Nitekim PreviousPage referansının işaret ettiği sayfada txtInfo isimli bir 

kontrol bulunmamaktadır. Dahası bizim PreviousPage tipimiz şu anda hangi sayfadan buraya 

gelindiğini de bilmemektedir. Madde 3 ' te yaptığımız gibi PreviousPageType direktifini 

kullanmayı tercih edebiliriz. Ancak bu direktif sadece bir kez tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla 
aşağıdaki gibi bir kullanım geçersizdir. 

 

Öyleyse çözüm ? Çözüm olarak, Reference direktifi kullanılabilir. 

<%@ Reference Page="~/Kaynak1.aspx" %> 

<%@ Reference Page="~/Kaynak2.aspx" %> 
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Elbette kod tarafında da yapılması gereken bir takım değişiklikler vardır. Reference direktifleri 

sayesinde Hedef sayfada kullanılabilecek referans tiplerini bildirmiş oluruz. Bu durumda Hedef 
sayfada aşağıdaki değişiklikleri yapmamız yeterli olacaktır. 

 if (PreviousPage != null) 

{ 

    if (PreviousPage is Kaynak1) 

    { 

        Kaynak1 kyn1 = PreviousPage as Kaynak1; 

        Response.Write(((TextBox)kyn1.FindControl("txtInfo")).Text); 

    } 

    if (PreviousPage is Kaynak2) 

    { 

        Kaynak2 kyn2 = PreviousPage as Kaynak2; 

        Response.Write(((TextBox)kyn2.FindControl("txtInfo2")).Text); 

    }  

} 

else 

    Response.Write("Cross-Page Postback işlemi yok..."); 

Bu durumda uygulama sorunsuz olarak çalışacaktır. 

Madde 5: 

Gelelim bir diğer önemli konuya. Doğrulama (Validation) işlemleri bildiğiniz gibi istemci tarafından 

başlar ve sunucu tarafında tekrar edilir. Asp.Net 2.0' ın kullandığı Validation Kontrolleri, hem 

istemci taraflı script' leri hemde sunucu taraflı kodları otomatik olarak hazırlamaktadır. Istemcilerin 

script desteğinin olmaması ihtimaline karşılıkta sunucu tarafında mutlaka ve mutlaka doğrulama 

işlemleri yapılır. Dolayısıla istemci tarafında doğrulama işlemleri başarılı olsa dahi sunucu tarafında 

bu kontroller tekrar yapılacaktır. Ancak istemci tarafında script desteğinin olmaması halinde Cross-

Page postback işleminde yaşanan bir problem vardır. Eğer istemci tarafı script desteği kapalı ise 

kaynak sayfadaki doğrulama işlemleri Cross-Page işlemi nedeni ile atlanmaktadır. Dilerseniz örnek 

üzerinden devam ederek konuyu daha net anlamaya çalışalım. Bu amaçla aşağıdaki ekran 

görüntüsüne sahip Kaynak3.aspx isimli bir web sayfası oluşturuyoruz. 

Kaynak3.aspx; 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Kaynak3.aspx.cs" 

Inherits="Kaynak3" %> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 
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</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div> 

<strong> 

Email adresinizi girin : </strong> 

<br /> 

<asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox> 

<br /> 

<br /> 

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" 

runat="server" ControlToValidate="txtEmail" ErrorMessage="Email 

girmelisiniz." EnableClientScript="False"></asp:RequiredFieldValidator><br /> 

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" 

runat="server" ControlToValidate="txtEmail" ErrorMessage="Geçersiz mail 

adresi" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-

.]\w+)*" EnableClientScript="False"></asp:RegularExpressionValidator><br /> 

<br /> 

<asp:Button ID="btnSend" runat="server" 

Text="Hedef" PostBackUrl="~/Hedef2.aspx" /></div> 

</form> 

</body> 

</html> 

Dikkat ederseniz doğrulama kontrollerinin script tarafında JavaScript kodu 

üretmesini EnableClientScript özelliklerine false değerini atayarak önledik. Bu elbette teorimizin 

ispatlanması için konulmuş küçük bir değişiklik. Senaryomuz gereği Hedef2.aspx isimli bir sayfaya 

doğru hareket ediyoruz. Eğer textBox kontrolünün içeriğini boş bırakırsak veya geçersiz bir mail 

adresi yazarsak normal şartlarda sayfanın Cross-Page Postback işlemini gerçekleştirmemesini 
bekleyebiliriz. Ne yazıkki böyle olmayacaktır. Sonuç aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibidir. 

 

Video' dan göreceğiniz gibi hiç bir doğrulama işlemi çalışmadan hedef sayfaya geçilebilmektedir. Bu 

durumu önlemek için kaynak sayfadan hedef sayfaya hareket etmeden önce Page sınıfının IsValid 

özelliği kullanılarak doğrulama işlemlerini yaptırmaya çalışabiliriz. Ancak Cross-Page Postback 

sürecinde meydana gelen yaşam döngüleri nedeni ile yine kontroller atlanacak ve hedef sayfaya 

gidilecektir. Çözüm olarak hedef sayfa içerisinde, kaynak sayfanın geçerli olup olmadığı kontrol 

edilebilir ve gerekirse kullanıcı kaynak sayfaya geri gönderilebilir. Bunun için Hedef2.aspx.cs 
içerisindeki Load metodunu aşağıdaki gibi kodlamak yeterli olacaktır. 
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (PreviousPage != null) 

    { 

        if (!PreviousPage.IsValid) 

        { 

            Response.Write("Önceki Sayfada doğrulanmamış bilgiler var..."); 

        } 

    } 

} 

protected void btnBack_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Response.Redirect("~/Kaynak3.aspx"); 

} 

Şimdi tekrardan uygulamamızı çalıştıralım. 

 

Eminimki dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. Kaynak sayfaya geri döndüğümüzde TextBox 

kontrolünün içeriği boşalmıştır. Dahası çalışma esnasında hiç göremediğimiz doğrulama kontrolüne 

ait hata mesajı hiç çıkmamıştır. Oysaki normal bir PostBack işleminde (yani sayfanın kendi üzerine 

gönderilmesinde) validation kontrolleri çalışacak, ilgili hata mesajları görünecek ve TextBox gibi 

diğer bazı kontrollerinde içeriği kaybolmayacaktır. Oysaki Cross-Page Postback işlemi sırasında bu 

avantaj kaybedilmektedir. 

Çözüm olarak kaynak sayfadaki verilerin hedef sayfaya bir şekilde taşınması ve dönüş işlemi 

sırasında da ilgili kontrollere aktarılması düşünülebilir. Bu amaçla özelliklerden faydalanabiliriz. 

Daha etkili bir çözüm olarak kaynak sayfa hedef sayfaya gitmeden doğrulama kontrolleri yapılması 

yoluna gibilebilir. Ancak yukarıdaki madde 2' de gördüğümüz gibi sayfaların yaşam döngüsünden 

dolayı kaynak sayfadaki bu kodlar göz ardı edilecektir. Diğer taraftan her web sayfası bu örnekte 

olduğu gibi bir tek TextBox kontrolünde ibaret değildir. Çok daha fazla kontrolün ve doğrulama 

işleminin olduğu bir sayfada sayfalar arası kontrol içeriklerini taşıyarak elde edilmeye çalışılacak bir 

çözüm can sıkıcı olabilir. Yinede, kaynak sayfaya tekrar geri dönüldüğünde eğer kontrollerin 

içeriklerini yeniden doldurabilirsek sayfaya yeniden bir doğrulama işlemi yaptırabilir ve gerekli 

validator kontrollerinin hata mesajlarının çıkmasını sağlayabiliriz. Bu durumu daha net 

anlayabilmek için kaynak3.aspx.cs ve hedef2.aspx.cs kodlarını aşağıdaki gibi değiştirelim. (Hedef2 

içerisinde Kaynak3 referansını elde edebilmek için PreviousPageType direktifi kullanılmıştır.) 

Hedef2.aspx.cs; 
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (PreviousPage != null) 

    { 

        if (!PreviousPage.IsValid) 

        { 

            Kaynak3 kyn3 = PreviousPage as Kaynak3; 

            Response.Redirect("~/Kaynak3.aspx?HatalarVar=1&email="+kyn3.Email); 

        } 

    } 

} 

Kaynak3.aspx.cs; 

public string Email 

{ 

    get { return txtEmail.Text; } 

} 

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (Request.QueryString["HatalarVar"] != null) 

    { 

        txtEmail.Text = Request.QueryString["email"].ToString(); 

        Page.Validate(); 

    } 

} 

Kod şu şekilde çalışmaktadır. Kullanıcı kaynak sayfada hatalı bir veri girişi yaptığında hedef sayfaya 

yinede gidilir ve PreviousPage tipi üzerinden hedef sayfa içerisinde doğrulama işlemi yapılır. Eğer 

doğrulama (Validation) başarısız ise, Kaynak3 içerisinde tanımlı EMail isimli özellik yardımıyla 

kaynak sayfadakiTextBox içeriği alınır ve QueryString' e eklenerek geri gönderilir. Kaynak sayfanın 

Load metodunda ilgili QueryString parametreleri yakalanır ve içerik alınarak TextBox kontrolüne 

atanır. Son olarak kaynak sayfa içerisinde Validate metodu çalıştırılarak doğrulama işlemlerinin 

yeniden yapılması sağlanır ve bu sayede Validator kontrolüne ait uygun hata mesajıda ekranda 
görünür. Sonucu görmek için örneğimizi tekrar çalıştıralım. 
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Yukarıdaki videodan gördüğünüz gibi, client side validation script' ler kapalıda olsa, Cross-Page 

postback olduktan sonra kaynak sayfaya dönüldüğünde hem kontrolün eski içeriği hemde validator 

bileşenin hata mesajı gösterilebilmektedir. Bu her ne kadar iyi bir çözüm gibi görünsede, sayfadaki 

kontrol sayısının ve içerik uzunluklarının çok daha fazla olduğu hallerde bizi QueryString yerine 

başka nesnelerden yararlanmaya zorlayacaktır. Bu anlamda örneğin Session nesnesi ele alınabilir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde Cross-Page Postback kullanırken 

dikkat etmemiz gereken noktaları incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Xml Web Servislerinde Etkili Caching Kullanımı 

( 28.07.2006 ) - Web Servisleri 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Ön-bellekleme (Caching) işlemleri web uygulamaları için ne kadar önemli ise Xml Web Servisleri 

içinde aynı durum geçerlidir. Ön-bellekleme sistemi sayesinde web uygulamalarının kullanıcıya 

cevap verme sürelerinin kısaltılması hedeflenmiştir. Bu da doğal olarak uygulamanın performansını 

arttırıcı bir etkendir. Kaldıki istekler önbellekten (cache) karşılandığı için, arka tarafta yapılan pek 

çok süreç atlanmaktadır. Dolayısıyla database işlemleri gibi maliyeti yüksek olan süreçlerin belirli 

kriterlere göre çalıştırılması ve kullanıcının istediği sonuçların en hızlı şekilde verilebilmesi ön-

bellekleme sisteminin getirilerinden sadece birisidir. Web servisleride, web uygulamaları gibi 80 

numaralı port üzerinden hizmet verdiklerinden ön-bellekleme yetilerine sahiptir. Web 

uygulamarında kullanılan ön-bellekleme mantığı ile web servislerinde kullanılan birbirlerine oldukça 

yakındır. Ancak bir takım farklılıklarda mevcuttur. 

Bildiğiniz gibi, web uygulamalarında ön-bellekleme (caching) sistemi Output Caching ve Data 

Caching olmak üzere iki ana kategoriye ayırlmaktadır. Bir web uygulamasında Output Caching 

sayfa bazında veya user control bazında kullanılabilir. Böylece bir web sayfasının tamamının yada 

onun küçük bir parçasının ön-bellekte tutulması sağlanabilir. Oysaki aynı durum Web Servislerinde 

biraz daha farklıdır. Nitekim, web servislerinin kullanıcı ile etkileşimde olan bir arayüzü 

bulunmamaktadır. Buda kontrol veya sayfa bazında ön-bellekleme işleminin yapılamayacağı 

anlamına gelmektedir. Bir web servisi söz konusu olduğunda ön belleğe (cache) alınabilecek olan 

içerik bu servise ait metodların döndüreceği sonuç kümelerinden başka bir şey olmayacaktır. 

Dolayısıla web servislerinde metod bazında ön-belleklemenin yapılabileceğini söyleyebiliriz. Bunun 

dışında, web uygulamlarında sıkça kullanılan Data Caching tekniği web servisleri içinde geçerlidir. 

Kaldıki Data Caching tekniğinde kesin yaşam süresi (absolute expire time), hareketli yaşam 

süresi (floating expire time), dosya veya tablo bağımlılığı (cache dependency) gibi 

seçeneklerde mevcuttur. Bu seçenekler bir web servisi içerisinde etkin bir şekilde uygulandığında 

kullanıcılara hızlı cevap verebilmenin dışında, var olan sistem kaynaklarınıda daha etkili 

kullanabilme olanaklarına sahip oluruz. Bir web metodun döndüreceği sonuç kümesini ön-belleğe 

taşımak için yapılması gereken, WebMethod niteliğini aşağıdaki gibi CacheDuration özelliği ile 
kullanmaktır. 

[WebMethod(CacheDuration = 180)] 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/CPPB.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu niteliğin uygulandığı web metodun döndüreceği sonuçlar 180 saniye (3 dakika) süreyle ön 

bellekte tutulacaktır. Bu oldukça kullanışlı bir özelliktir. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta, 

parametre bağımlı dönüşlerin söz konusu olduğu web metodlarında ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

web metodlarında parametreler söz konusu olduğundan parametre değerleri için ayrı ayrı ön-

bellekleme işlemleri söz konusu olmaktadır. Örneğin, Sql Server 2005 üzerinde yer alan örnek 

AdventureWorks veritabanındanki Product tablosunun verilerini, ProductSubCategoryID değerine 

göre farklı veri kümeleri şeklinde sunabilecek bir web metodumuz olduğunu düşünelim. Normal bir 

web uygulamasında bu tip parametrik fonksiyonellikler söz konusu olduğunda 

genellikle OutputCache direktifinin VaryByParam niteliğinden faydalanılır. Oysaki web servisi 

metodlarında bu tarz bir kullanım söz konusu değildir. Web servisleri parametre bağımlı ön-

bellekleme söz konusu olduğunda daha akılcı bir yaklaşım sergilyerek, metodun parametresine 

(parametrelerine) göre farklı ön-bellek alanları oluşturur. Böylece CacheDuration niteliği ile 

belirtilen ön-bellekleme süreleri içerisinde aynı parametrik değeri talep eden kulllanıcılar için ön-

bellekte tutulan o parametreye ait görüntüler cevap olarak istemcilere gönderilir. Bunu daha iyi 
anlayabilmek için aşağıdaki kod parçasını göz önüne alalım. 

[WebMethod(Description = "Alt kategoriye göre ürünler", CacheDuration = 180)] 

public DataSet GetProductsBySubCategory(int subCatId) 

{ 

    using (SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=manchester;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

    { 

        SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select 

ProductID,Name,ListPrice,Size,StandardCost,ProductSubCategoryID From Production.Product 

Where ProductSubCategoryID=@SubCatId",con); 

        cmd.Parameters.AddWithValue("@SubCatId",subCatId); 

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

        DataSet ds = new DataSet(); 

        da.Fill(ds); 

        return ds;  

    }  

} 

Bu örnek web metodu, parametre olarak Product tablosundaki ProductSubCategoryID alanı için 

kullanılacak bir parametre almaktadır. Talep edilen içeriğin ön bellekte tutulma süresi 180 saniye 

(3 dakika) olarak belirtilmiştir. Şimdi bu metoda belirli aralıklar ile 4 farklı talep geldiğini 

düşünelim. İlk ve ikinci taleplerde sırasıyla subCatId parametresine 1 ve 5 değerlerinin aktarıldığını 

düşünelim. Yani iki farklı kullanıcı farklı zamanlarda belirtilen kategorilerdeki ürünleri çekmek 

istesin. İlk talep sonrasında, yukarıdaki web metodunda yer alan kodlar 1 değeri için 

çalıştırılacaktır. Yani SqlConnection bağlantısı açılacak, ilgili SqlCommand oluşturulup bir 

SqlDataAdapter yardımıyla sonuç kümesi bir DataSet nesnesine aktarılacak ve geriye döndürülerek 

kullanıcıya cevap verilecektir. İşte bu andan itibaren oluşturulan sonuç kümesi ön belleğede atılır 

ve 180 saniye süreyle burada tutulur. Dolayısıyla aynı subCatId değeri için bu 180 saniyelik zaman 

dilimi içerisinde gelecek olan herhanbir talep, yukarıdaki kodlar çalıştırılmadan ön-bellekte tutulan 

veri içeriğinden döndürülecektir. İkinci ve farklı bir subCatId değeri için gelen talep içinde aynı 

süreç söz konusu olacaktır ve ön-bellekte ayrı bir alan açılarak ve CacheDuration süresi içerisinde 

gelen taleplerin cevapları buradan karşılanacaktır. Aşağıdaki çizelgede bir zaman dilimi içerisinde iki 

farklı subCatId için gelen taleplerin ön-bellekleme sistemince nasıl ele alınacağı gösterilmeye 
çalışılmıştır. 
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Özellikle parametre bağımlı ön-bellekleme işlemlerinde web servisleri için dikkat edilmesi gereken 

bir nokta vardır. Web servisi isteğimiz dışında parametre bağımlı ön-bellekleme yapmaktadır. Bu 

otomatik gelişim zaman zaman iyi sonuçlar versede bazı durumlarda kullanılmamalıdır. Otomatik 

karar sistemi özellikle verinin çok yüksek boyutlara erişmediği hallerde oldukça faydalı bir 

yöntemdir. Ancak veri kümesinin boyutunun büyük olması, ön-bellekte tutulan veri kümelerininde, 

gelen sayısız talep sonucu belleği inanılmaz derecede şişireceği anlamına gelir. Bellekteki bu artış 

bir süre sonra her nekadar fiziki disk üzerinden karşılanabilecek olsada, performansı olumsuz 

etkiliyen ve sistem kaynaklarını tketen bir etkendir. Böyle bir durumda ön-bellekleme sisteminin 

avantajı kaybedilip dezavantaja dönüşebilir. Sonuç itibariye bir orta yolda hareket etmek çok daha 

mantıklı olabilir. Bu orta yol özellike web servislerinde yukarıdaki gibi parametreye bağımlı sonuç 

kümeleri söz konusu olduğunda ele alınan bir desen (pattern) içermektedir. Bu desene göre, 

parametreye bağlı sonuç kümelerinin çekildiği asıl veri seti ön-bellekte tutulur. Kullanıcının talepte 

bulunduğu veri içeriği ise, ön-bellekte tutulan bu ortak veri setinden ayrıştırılarak çekilir. Bu, ön-

bellekleme kapasitesini daha etkin kullanabilmemizi sağlarken, kullanıcının isteklerini birazda olsa 

hızlı karşılayabilecek bir model oluşturabilmemizi sağlar. Aşağıdaki şekil bu modeli özetlemeye 

çalışmaktadır. 



www.bsenyurt.com Page 1483 
 

 

Mavi çizgiler 5 numaralı  ID değeri için gelen ilk talepte yapılan işlemleri göstermektedir. Tüm 

Products seti veritabanından çekilerek ön-belleğe atılır. Sonrasında ise ön-bellekteki veri seti 

içerisinden, ProductSubCategoryID değeri 5 olan satırlar ayrıştırılarak Client 1 isimli istemciye 

gönderilir. Aynı ProductSubCategoryID değeri için gelecek ikinci talepte ise artık ön-bellekte 

tutulmakta olan veri seti içerisinden ayrıştırma işlemi yapılacaktır. Database' e tekrar gidilip veri 

çekme işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu elbette veri setinin ön-bellekte tutulduğu süre içerisinde 

bir talep geldiğinde geçerlidir. Aksi durumda yine veritabanından ver çekme ve ön-belleğe alma 
işlemi gerçekleştirilecektir. 

Sözü geçen modelde Data Caching sistemi etkin olarak kullanılmaktadır. Şimdi yukarıdaki örnek 

senaryomuzu bu modele göre yazmaya çalışalım. Herşeyden önce Product tablosunun içeriğini ilk 

gelen talepten sonra belirli bir süre ön bellekte tutacak bir metod yazmamız gerekiyor. Bu metod 

web servisi içerisindeki diğer metodlara hizmet vereceğinden private olarak tanımlanabilir. Metodun 

içerisinde, web servisindeki ilgili metoda(metodlara) gelen talepler için ön bellekte Product 

tablosuna ait bir DataSet nesnesinin tutulup tutulmadığına bakacağız. Bu kontrol işlemi 

için Cache sınıfından yararlanabiliriz. Eğer DataSet nesnemiz ön bellekte ise, web metoduna gelen 

parametre bağımlı talep buradan karşılanacak. Aksine ilgili veri seti ön bellekte değil ise, önce 

oluşturulacak ardından ön-belleğe atılacak ve son olarak yine ilgili web metoduna işlenmesi için 
devredilecek. Aşağıdaki metodumuz bu işlemler için tasarlanmıştır. 

private DataSet GetProducts() 

{ 

    if (Context.Cache["Products"] != null) 

    { 

        return (DataSet)Context.Cache["Products"]; 

    } 

    else 

    { 

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select 
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ProductID,Name,ListPrice,Size,StandardCost,ProductSubCategoryID From Production.Product", 

"data source=manchester;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

        DataSet ds = new DataSet(); 

        da.Fill(ds); 

        Context.Cache.Insert("Products", ds, null, DateTime.Now.AddMinutes(5), 

TimeSpan.Zero); 

        return ds; 

    } 

} 

Burada Data Caching yaparken Absolute Time tekniğini seçtik. Yani Products isimli, DataSet taşıyan 

Cache nesnemiz oluşturulup ön belleğe atıldıktan sonra 5 dakika süreyle burada tutulacaktır. 

Elbette sahip olunan verinin içeriğinin ne kadar sık değiştiğine göre bu süre geliştirici tarafından 

uzatılabilir yada kısaltılabilir. Örneğin çok sık değişmeyen Ülke - Şehir - İlçe gibi bir içerik sunan 
verilerde Cache süresi mümkün olduğunca uzatılabilir. 

Cache nesnesini bir web servisi metodu içerisinde kullanabilmek için güncel talepleri taşıyan http 

içeriğini (HttpContext) ele almamız gerekmektedir. Bu içeriği Context nesnesi yardımıyla ele 

alabiliriz. Products isimli, içeriğinde DataSet nesne örneği taşıyan bir Cache nesnesinin tutulup 

tutulmadığını kontrol etmek için ve eğer böyle bir nesne yok ise bunu oluşturdukan sonra ön-

belleğe Cache sınıfı yardımıyla ekleyebilmek için Context sınıfından yararlanıyoruz. Gelelim 

istemcilere hizmete verecek olan parametre bağımlı metodumuza. Bu metodun içeriğinide 
aşağıdaki gibi tasarlayabiliriz. 

[WebMethod(Description = "Alt kategoriye göre ürünler")] 

public DataSet GetProductsBySubCategory(int subCatId) 

{ 

    DataSet dsResult = GetProducts().Copy(); 

    foreach (DataRow currRow in dsResult.Tables[0].Rows) 

    { 

        if ((currRow["ProductSubCategoryID"].ToString() == "") || 

(currRow["ProductSubCategoryID"] == null) || 

(Convert.ToInt32(currRow    ["ProductSubCategoryID"]) != subCatId)) 

        currRow.Delete(); 

    } 

    dsResult.AcceptChanges(); 

    return dsResult; 

} 

Buradaki ana fikir ön bellekte tutulan veri seti içerisinden, kullanıcının talep ettiği parametre 

değerine göre oluşacak yeni bir veri setini kullanıcıya göndermektir. Bunun için, ön-bellekten gelen 

DataSet yapısını bozmayacak şekilde ele alınmaktadır. Bu sebeptende öncelikle ilgili DataSet' in bir 

kopyası Copy metodu ile çıkartılır. Sonrasında elde edilen kopya içerisinde dolaşılmakta ve 

ProductSubCategoryID değeri boş veya null olanlar ile gelen subCatId değerine eşit olmayanlar 0 

indisli DataTable içerisinden çıkartılmaktadır. Böylece kullanıcıya istediği veri setini göndermiş 

oluruz. Yukarıdaki tekniği kullandığınız takdirde eğer web servisini çalıştırır ve 

GetProductsBySubCategory metodunu yürütürseniz, uygulamayı debug ederken metodun 

çalıştırılması sonrasında dönecek olan veri setinin sadece parametre olarak gelen kategori bilgilerini 
içerdiğini kolayca tespit edebilirsiniz. 
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Peki bu işlemlerin bize kazandırdığı avantalar nelerdir? Her şeyden önce farklı parametre değerleri 

için ön bellekte farklı veri seti görüntüleri oluşturmaktan kurtulmuş oluyoruz. Bu sayede ön belleğin 

optimize edilişinde önemli bir kazancımız olmaktadır. Diğer taraftan tüm parametre bağımlı talepler 

ön bellekteki aynı veri setini kullandığından, veri ayrıştırma işlemi için veritabanına gidiş gelişler de 

azaltılmaktadır. Bu gidiş gelişlerin (round-trips) azalması, web servisinin sql sunucusunu çok fazla 

süre ile meşgul etmesinin önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu makalemizde web servislerinde 

uygulanan ön bellekleme tekniğine farklı bir açıdan bakmaya çalıştık. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 Üzerinde Xslt Kullanımı ( 20.07.2006 

) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Xml (eXtensible Markup Language - genişletilebilir işaretleme dili), farklı platformlar arasında 

kolayca bilgi taşınmasına izin veren, veri kümelerini kendi kurallarımızla oluşturmamızı sağlayan 

önemli standartlardan birisidir. Lakin zaman zaman Xml dökümanlarını okumak çok kolay 

olmamaktadır. En azından oluşturulan Xml dökümanlarında tutulan içeriği, son kullanıcıya farklı 

şekillerde göstermek ihtiyacını duyabiliriz. İşte bu noktada, var olan Xml verisinin farklı bir formata 

dönüştürülebiliyor olması gerekmektedir. XSLT(eXtensible Stylesheet Language 

Transformation) standardı tam bu noktada devreye girmektedir. Xslt herhangibir Xml içeriğini 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AdventureServices.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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farklı bir Xml, Html, Csv (Comma Seperated Values) veya Text formatına dönüştürme işlemi ile 

ilgili materyalleri sağlayan bir işaretleme dilidir. 

 

Bu sayede verileri sakladığımız bir Xml içeriğini son kullanıcıya daha uygun formatlarda sunabilme 

imkanını kazanmış oluruz. Bu özellikle web tabanlı sistemlerde son derece önemlidir. Dönüştürme 

işlemi sırasında sıradan bir tarayıcı kullanılabileceği gibi, .Net Framework içerisinde yer alan 

tiplerdende (types) faydalanılabilir. Yani Xslt ile çarpıştırılmış bir Xml içeriğine basit bir tarayıcı ile 

bakabilir yada bu çarpıştırma işlemini yönetimli kod (managed code) üzerinden .Net Framework 

tiplerini kullanarak gerçekleştirebiliriz. Xslt kendi içerisinde XPath dilini kullanmaktadır. Bu sayede 

kaynak Xml dökümanı içerisinde eşleştirme yaparak, dönüştürme işlemini uygulayacağı parçaları 

kolayca bulabilir. Xslt sadece Xml içeriğini farklı formatta göstermekle kalmaz dönüşüm işlemi 

sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen işlemlerinde yapılabilmesini sağlar. 

Xslt Dönüştürme Operasyonunda Yapılabilecek Bazı İşlemler 

Sıralama işlemleri uygulatabilmek (Sorting). 

Filtreleme işlemleri. 

Koşullu ayrıştırmalar (if ve choose kullanımı). 

Parametre kullanımı sayesinde farklı dönüştürme işlemlerinin 

sağlanabilmesi. 

Xslt dökümanı içerisinde harici kullanıcı tanımlı fonksiyonları 

çağırabilmek. 

Xslt dökümanı içerisinde script çalıştırabilmek. 

Xslt' nin yukarıda sayılanlar haricinde de sahip olduğu pek çok yetenek vardır elbette. Ancak bunlar 

makalemizin konusunu şu an için aşmaktadır. Biz bu makalemizde temel olarak Xslt' yi tanıyacak 

ve .Net Framework 2.0 içinde etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi görmeye çalışacağız. İlk 
olarak aşağıdaki örnek xml dökümanını ele alalım. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Muzikler> 
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    <Muzik ID="1"> 

        <Soyleyen>Coldplay</Soyleyen> 

        <AlbumAdi>X and Y</AlbumAdi> 

        <CikisTarihi>2005</CikisTarihi> 

        <Fiyat>28</Fiyat> 

        <Tip>CD</Tip> 

    </Muzik> 

    <Muzik ID="2"> 

        <Soyleyen>Depeche Mode</Soyleyen> 

        <AlbumAdi>Playing The Angel</AlbumAdi> 

        <CikisTarihi>2005</CikisTarihi> 

        <Fiyat>25</Fiyat> 

        <Tip>CD</Tip> 

    </Muzik> 

. 

. 

. 

<Muzikler> 

MuzikDukkanim.xml isimli fiziki dosyada tutulan bu içerikte Muzikler isimli root node (ana boğum) 

altında Muzik isimli child node' lar (alt boğumlar) yer almaktadır. Muzik boğumu içerisinde ID isimli 

bir attribute (nitelik) ve Soyleyen, AlbumAdi, CikisTarihi, Fiyat, Tip isimli alt boğumlar yer 

almaktadır. Bu dökümanı herhangibir tarayıcı üzerinde açarsak aşağıdakine benzer bir ekran 
görüntüsü elde ederiz. 

 

Gördüğünüz gibi bu Xml içeriği her ne kadar bir geliştirici (developer) için anlamlıda olsa, son 

kullanıcı için aynı şeyi söylemek pek doğru olmayacaktır. Bu içeriği örneğin bir Html çıktısı haline 

getirebiliriz. Böylece son kullanıcı için daha okunabilir bir yapı sağlamış oluruz. Xslt kendi içerisinde 

Html takılarına izin verdiği için üretilecek çıktının görsel formatını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. 

Aşağıdaki örnek Xslt içeriği bu amaçla yazılmıştır. 
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XstlForHtml.xsl dökümanı içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:template match="/"> 

    <html> 

    <body> 

    <h1>Müzik Dükkanım</h1> 

        <table border="1" borderColor="Black" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

            <tr bgcolor="#FFCC66"> 

                <th>ID</th> 

                <th>Söyleyen</th> 

                <th>Albüm Adı</th> 

                <th>Çıkış Tarihi</th> 

                <th>Satış Fiyatı</th> 

                <th>Cd/Dvd/Kaset</th> 

            </tr> 

    <xsl:for-each select="Muzikler/Muzik"> 

            <tr> 

                <td> 

                    <xsl:value-of select="@ID"/> 

                </td> 

                <td> 

                    <font size="2" color="Blue"> 

                        <xsl:value-of select="Soyleyen"/> 

                    </font> 

                </td> 

                <td> 

                    <b> 

                        <xsl:value-of select="AlbumAdi"/> 

                    </b> 

                </td> 

                <td align="right"> 

                    <xsl:value-of select="CikisTarihi"/> 

                </td> 

                <td> 

                    <b> 

                        <xsl:value-of select="Fiyat * 1.5"/> Ytl 

                    </b> 

                </td> 

                <td> 

                    <xsl:value-of select="Tip"/> 

                </td> 

            </tr> 

    </xsl:for-each> 

    </table> 

    </body> 

    </html> 

</xsl:template> 
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</xsl:stylesheet> 

Bir Xslt içeriği ilk zamanlarda geliştiricilere korkutucu gelebilir. Ancak adım adım incelendiğinde son 

derece kolay ve anlaşılırdır. Xslt dökümanları mutlaka stylesheet elemanı ile başlar ve biterler. Bu 

elemanda Xslt dökümanının standardlarında yer alan isim alanı (namespace) ve versiyon numarası 

(version number) gibi bilgiler yer alır. Dökümanımızın içeriğinde yer alan en önemli kısımlardan 

birisi <xsl:template match="/"> boğumudur. Xslt dökümanlarının, kaynak olarak gösterildiği 

xml dökümanı üzerinde dönüştürme işlemi yapabilmesi için burada bir şablon (template) 

eşleştirilmesinde bulunması gerekir. Bu eşleştirme işleminde ilgili kümeyi seçebilmek için XPath 

ifadeleri kullanılır. Dikkat ederseniz template elemanında (element) match değeri / olarak 

belirlenmiştir. Bu, Xslt' yi uygulanan Xml dökümanındaki tüm boğumların (nodes) dönüştürme 

işleminde ele alınacağını belirtir. Dönüştürme işleminin hangi üyelere, nasıl uygulanacağı ve / 

şablonuna uyan parçaların çıktıda nasıl gözükeceğine dair gerekli format ayarları 
ise template elemanına ait boğum içerisinde yapılmaktadır. 

Xslt dökümanımızda yer alan bir diğer önemli eleman (element) <xsl:for-each 

select="Muzikler/Muzik">  boğumunda geçen for-each ' tir. for-each elemanı sayesinde select 

niteliğinde (attribute) belirtilen küme üzerinde ileri yönlü hareket edebiliriz. Dikkat ederseniz select 

niteliğinin değeri Muzikler/Muzik olarak belirlenmiştir. Bu da tipik bir XPath ifadesidir. for-each 

elemanı programlamada kullandığımız foreach döngüsünden farksızdır. Bu eleman sayesinde 

Muzikler isimli ana boğum (root node) içerisindeki tüm Muzik alt boğumlarını (child nodes) 
dolaşacak bir ifade elde etmiş oluruz. 

Dikkat ederseniz Xslt dökümanı içerisinde yer yer Html takıları geçmektedir. Eğer Html' e aşina 

iseniz, burada bir tablo oluşturulduğunu, başlıklarının, arka plan renginin vb. belirlendiğini 

görebilirsiniz. Peki ilgili Html tablosunun satırlarında (TR) yer alan sütunlar (TD) içerisine gelecek 

olan değerleri bir Xml dökümanı içerisinden nasıl almaktayız? Yani Xml içeriğindeki hangi alanların 

nereye geleceğini nasıl belirtebiliriz? Bunun için Xslt' nin value-of elemanından yararlanmaktayız. 

Örneğin, <xsl:value-of select="Tip"/> boğumu, Xslt dökümanının uygulandığı Xml içeriğinde 

yer alan Muzikler/Muzik boğumu(node) altındaki Tip isimli alt boğumun (child nodes) içeriğini 

bulunduğu yere yazdıracak işlevselliği sağlamaktadır. Gelelim yazmış olduğumuz bu Xslt 

dökümanının ilgili Xml içeriğine nasıl uygulanacağına. Bunun için xml dökümanımızın başına xsl-
stylesheet işlemci direktifini (processing directive) uygulamamız gerekmektedir. 

 

Bu işlemin ardından MuzikDukkanim.xml dosyasını herhangibir tarayıcı penceresinde açarsak 
aşağıdakine benzer bir çıktı elde ederiz. 
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Görüldüğü üzere son kullanıcı için çok fazla anlam ifade etmeyen bir Xml içeriği, Xslt kullanılarak 

çok daha düzenli ve okunabilir bir Html formatına dönüştürülmüştür. Xslt dönüştürme işlemi 

sırasında kullanabileceğimiz başka fonksiyonelliklerde vardır. Örneğin, sonuç olarak elde ettiğimiz 

kümede sıralama işlemleri yaptırabilir veya çeşitli koşullar uygulatabiliriz. Örneğin, 

MuzikDukkanim.xml dosyasının içeriğinde AlbumAdi alanına göre tersten sıralatma yapmak için Xslt 
dökümanımızda sort elemanını aşağıdaki gibi kullanmamız yeterli olacaktır. 

<xsl:for-each select="Muzikler/Muzik"> 

    <xsl:sort select="AlbumAdi" order="descending" data-type="text"/> 

Sort elemanı (element) select niteliği(attribute) ile hangi alana göre sıralama yapılacağını 

belirtmektedir. order niteliğinde sırlamanın yönünü belirtiyoruz (ki buradadescending ile tersten 

sıralama yapacağımızı belirttik). data-type niteliği ise sıralama kriteri için ele alınacak veri tipini 

belirtiyor. AlbumAdi alanı string bazlı bir içeriğe sahip olduğundan sıralamanında karakter bazlı 

olması, bir başka deyişle text tipinde olması gerekiyor. Eğer sayısal bir sıralama söz konusu ise 

data-type değerini number olarak belirtmemiz gerekecektir. Bu değişikliklerden sonra xml 

dökümanımızı yeniden bir tarayıcı penceresinde açarsak aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü 
elde ederiz. 
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Sıralama dışında karşılaştırma ifadelerinide ele alabiliriz. Bunun için çoğunlukla Xslt' 

nin if yada choose elemanlarından faydalanılır. If elemanını özellikle filtreleme yaparken 

kullanabiliriz. Bu eleman içerisine dahil edilen value-of elemanları belirtilen koşula uyuyorsa çıktı 

olarak elde edilebilir. Örneğin Xml içeriğimizde Tip alanının değeri DVD olanları listelemek 

istediğimizi düşünelim. Bu durumda Xslt dökümanımızda for-each elemanı içerisinde yer alan 
value-of elemanlarını if elemanına ait boğumlar (nodes) arasına almamız gerekecektir. 

<xsl:for-each select="Muzikler/Muzik"> 

    <xsl:sort select="AlbumAdi" order="descending" data-type="text"/>  

        <xsl:if test="Tip='DVD'"> 

            <tr> 

                <td><xsl:value-of select="@ID"/></td> 

                <td><font size="2" color="Blue"><xsl:value-of select="Soyleyen"/></font></td> 

                <td><b><xsl:value-of select="AlbumAdi"/></b></td> 

                <td align="right"><xsl:value-of select="CikisTarihi"/></td> 

                <td><b><xsl:value-of select="Fiyat * 1.5"/> Ytl</b></td> 

                <td><xsl:value-of select="Tip"/></td> 

            </tr> 

        </xsl:if> 

</xsl:for-each> 
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Dikkat ederseniz Tip alanında DVD yazan elemanları elde ettik. If elemanı bunu gerçekleştirebilmek 

için test isimli niteliğini kullanmaktadır. Elbette burada mantıksal operatorleri kullanarak çoklu 

karşılaştırmalarda yapabiliriz. Örneğin tipi Dvd veya Cd olanları elde etmek istediğimizde if 
elemanını şu şekilde kullanabiliriz. 

<xsl:if test="Tip='DVD' or Tip='CD' "> 

If dışında kullanılabilecek karşılaştırma komutlarından biriside choose elemanıdır. Choose aslında 

swicth-case' e benzeyen bir yapıdadır. Örneğin Xml içeriğimizde Satış Fiyatı 35 Ytl' den küçük 

olanların arka plan rengini yeşil, 35 Ytl ile 55 Ytl arasında olanların arka plan rengini mavi ve kalan 

kısıma ait arka plan renklerinide kırmızı yapmak istediğimizi düşünelim. Üstelik bu işlemde sadece 

Dvd ve Cd tiplerini ele almak istediğimizi varsayalım. Bu durumda Xslt içeriğimizde aşağıdaki 

değişiklikleri yapmamız yeterli olacaktır. 

<xsl:for-each select="Muzikler/Muzik"> 

    <xsl:sort select="AlbumAdi" order="descending" data-type="text"/>  

        <xsl:if test="Tip='DVD' or Tip='CD' "> 

            <tr> 

            <td><xsl:value-of select="@ID"/></td> 

            <td><font size="2" color="Blue"><xsl:value-of select="Soyleyen"/></font></td> 

            <td><b><xsl:value-of select="AlbumAdi"/></b></td> 

            <td align="right"><xsl:value-of select="CikisTarihi"/></td> 

            <xsl:choose> 

                <xsl:when test="Fiyat &gt;35 and Fiyat &lt;55"> 

                    <td bgColor="Blue"><font color="White" size="3"><b><xsl:value-of 

select="Fiyat"/> ytl</b></font></td> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="Fiyat &lt;35"> 

                    <td bgColor="Green"><font color="White" size="3"><b><xsl:value-of 

select="Fiyat"/> ytl</b></font></td> 

                </xsl:when> 

                <xsl:otherwise> 

                    <td bgColor="Red"><font color="White" size="3"><b><xsl:value-of 

select="Fiyat"/> ytl</b></font></td> 

                </xsl:otherwise> 

            </xsl:choose> 

            <td><xsl:value-of select="Tip"/></td> 

            </tr> 

        </xsl:if> 

</xsl:for-each> 
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Dikkat ederseniz choose elemanı içerisinde when ve otherwise isimli iki alt eleman kullanılmıştır. 

When elemanı if elemanı gibi test isimli bir niteliğe sahiptir ki buraya koşulumuzu yazarız. (Choose 

elemanı içerisinde birden fazla when ifadesi kullanılabilir.) otherwise ise when elemanında belirtilen 
koşullara uymayan durumlarda devreye girmektedir. 

Şu ana kadar geliştirdiğimiz örneklerde Xslt uyguladığımız Xml içeriğini görmek için, tarayıcı 

pencersinde ilgili xml dosyasını açma yolunu seçtik. Lakin Asp.Net uygulamalarında çok sık Xml 

verileri ile çalışmaktayız. Bu nedenle bir Xslt dökümanını herhangibir Xml içeriğine, yönetimli 

kod(managed code) tarafında da uyarlayabilmeliyiz. Framework bir Xml dökümanını bir Xslt 

dökümanı ile çarpıştırmak için pek çok kullanışlı tip içermektedir. Framework 1.1' de transform 

işlemleri için XslTransform tipi kullanılmaktaydı. Bu tip Framework 2.0 içinde geçerlidir. Ancak 

modası geçmiş (obsolute) olarak kabul ediliyor ve yerine gelen 

yeni XslCompiledTransform tipinin kullanılması öneriliyor. Kaynaklarda yeni gelen 

XslCompiledTransform tipinin eskisine göre çok daha iyi bir performans sağladığı söylenmekte. 

Aşağıdaki kod parçası tipik olarak yukarıda gerçekleştirdiğimiz işlemlerin yönetimli (managed) 

tarafta nasıl yapılabileceğini içeren basit bir kod parçası sunmaktadır. 

XslCompiledTransform xsltran = new XslCompiledTransform(); 

xsltran.Load(Server.MapPath("XsltForHtml.xsl")); 

xsltran.Transform(Server.MapPath("MuzikDukkanim.xml"), null, Response.Output); 

XslCompiledTransform tipinin iki önemli üyesi Load ve Transform metodlarıdır. Load metodu 

ile dönüştürme işleminde kullanılacak olan kaynak Xslt dökümanı belirtilir. Loadmetodunun altı 

adet aşırı yüklenmiş (overload) versiyonu vardır. Yukarıdaki örnek kod parçasında Xsl dosyasının 

bulunduğu yol(path) bilgisi kullanılmıştır. Transform işlemleri sırasında eğer performans önemli ise 

Load ve Transform medorlarında IXPathNavigable arayüzü (interface) tipinden parametre alan 

versiyonlarının kullanılması önerilmektedir. Aşağıdaki kod parçasında IXPathNavigable tipine 
atanabilen XPathDocument referansları kullanılmıştır. 

XslCompiledTransform xsltran = new XslCompiledTransform(); 

XPathDocument doc = new XPathDocument(Server.MapPath("MuzikDukkanim.xml")); 

XPathDocument xslDoc = new XPathDocument(Server.MapPath("XsltForHtml.xsl")); 

xsltran.Load(xslDoc); 

xsltran.Transform(doc, null, Response.Output); 
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Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, dönüştürme işlemini Transform isimli metod 

gerçekleştirmektedir. Transform metodunun ondört farklı versiyonu bulunmaktadır. Bizim 

kullandığımız örneklerdeki versiyonlarda ilk parametre olarak dönüştürme işleminin uygulanacağı 

Xml dökümanı belirtilmektedir. İkinci parametrede ise, ortamdan Xslt dökümanına göndereceğimiz 

çeşitli parametreler varsa bunlara ait bilgilere yer verilir. Biz şu anki kod parçamızda parametre 

göndermediğimizden burayı null olarak belirttik. Son parametre ise dönüştürülen çıktının nereye 

yapılacağını belirtmektedir. Bizim örneğimizde bu çıktı web sayfasının html içeriğine doğru 

yapılmaktadır ki bu parametre bir stream de alabilir. Bu da çıktının fiziki bir kaynağa doğru 

yapılabileceğini gösterir. Yukarıdaki kod parçalarından herhangibirini örnek bir web uygulamasında 
kullandığımızda aşağıdakine benzer bir çıktıyı o anki güncel aspx sayfası üzerinde elde edebiliriz. 

 

Bazı durumlarda Xslt dökümanı içerisinde değerini dış ortamdan alacak parametreler kullanmak 

isteyebiliriz. Örneğin geliştirdiğimiz Xslt dosyasında fiyatı dış ortamdan gelen değerden büyük 

olanların üzerinde bir koşul çalıştırmak istediğimizi düşünelim. Öncelikli olarak dış ortamdan 

gelecek olan parametreyi Xslt dökümanımıza bildirmeli, onu içeride kullanmalı ve daha sonra 

yönetimli taraftan bu parametre değerini aktarmalıyız. İlk olarak içeride kullanacağımız 

parametreyi ekleyerek işe başlayalım. Bunun içinparam elemanından aşağıdaki gibi 

faydalanabiliriz. 

 

Param elemanına ait name niteliği parametre adını belirtir. select niteliğinde ise bu parametre için 

varsayılan bir değer kullanılır. Bu parametreyi örnek olarak when elemanı içerisinde kullanabiliriz. 
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Peki bu parametreye yönetimli kod içerisinden nasıl değer göndereceğiz? Söz konusu parametre 

XslCompiledTransform sınıfının Transform metodu için aslında bir argümandır. Xslt dökümanı 

içerisinde birden fazla parametre tanımlanmış olabilir. Tüm bu parametreler ve 

değerleri XsltArgumentList isimli bir tip ile saklanırlar. Aşağıdaki kod parçasında web sayfasındaki 

bir TextBox kontrolünden alınan sayısal değer, yukarıda tanımlamış olduğumuz Price isimli 

parametreye değer olarak aktarılmaktadır. Dikkat ederseniz XsltArgumentList tipine ait nesne 

örneğimize AddParam metodu ile Price parametresi eklenmiş ve değeri verilmiştir. Sonrasında ise 
Transform metodunun ikinci parametresine argList isimli nesnemiz bildirilmiştir. 

private void Parametric(decimal price) 

{ 

    XslCompiledTransform xsltran = new XslCompiledTransform(); 

    xsltran.Load(Server.MapPath("XsltForHtml.xsl")); 

    XsltArgumentList argList = new XsltArgumentList(); 

    argList.AddParam("Price", "", price); 

    xsltran.Transform(Server.MapPath("MuzikDukkanim.xml"), argList, Response.Output); 

} 

 

Bazı durumlarda Xslt içerisinden dış ortama parametre aktarıp bir takım hesaplamalar yaptırmak 

isteyebiliriz. Bu tipik olarak, Xslt dökümanı içerisinden dışarıdaki bir metodu çağırmak anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla, Xslt dökümanı içerisinde kapsülleyemiyeceğimiz bir takım kodları, dış 

ortamda ele alabilir ve Xslt dökümanı içerisinden buraya parametre gönderebiliriz. İlk olarak 
aşağıdaki gibi basit bir sınıf tasarlayalım. 

public class PriceManager 

{ 

    public decimal LastPrice(string fiyat) 

    { 

        decimal fyt = Convert.ToDecimal(fiyat); 

        return fyt - 1; 
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    } 

} 

Bu sınıf içerisinde yer alan LastPrice isimli metod bir parametre almaktadır. İşte biz bu 

parametrenin değerini Xslt dökümanımız içerisinden göndereceğiz. Böylece Xslt dökümanının ele 

aldığı alan değerini ele alacak iş mantığını kendi yazdığımız bir tip içerisine almış bulunuyoruz. 

Metodun dönüş değeri ise, Xslt dökümanında bu metodu çağırdığımız yerde kullanılabilecektir. Bu 
aşamadan sonra kodlarımızıda aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekiyor. 

XslCompiledTransform xsltran = new XslCompiledTransform(); 

XPathDocument doc = new XPathDocument(Server.MapPath("MuzikDukkanim.xml")); 

XPathDocument xslDoc = new XPathDocument(Server.MapPath("XsltForHtml.xsl")); 

XsltArgumentList argLst = new XsltArgumentList(); 

PriceManager tip = new PriceManager(); 

argLst.AddExtensionObject("urn:MyType", tip); 

xsltran.Load(xslDoc); 

xsltran.Transform(doc, argLst, Response.Output); 

Burada yine başrol oyuncumuz XsltArgumentList tipidir. Ancak bu sefer, Xslt dökümanının dış 

ortama gönderdiği parametreyi işleyecek ve kullanacak bir nesne söz konusudur. Bu 

sebepten AddExtensionObject metodu kullanılmıştır. Bu metod ilk parametre olarak bir xml 

namespace (isim alanı) bilgisi almaktadır. İkinci parametre ise, Xslt dökümanının kullanacağı 

tipe ait nesne örneği referansıdır. Gelelim Xslt dökümanımıza. Burada herşeyden 

önce urn:MyType isim alanının belirtilmesi gereklidir. Bunun için stylesheet elemanına bir isim 
alanı bildirimini aşağıdaki gibi eklememiz gerekecektir. 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:MyType="urn:MyType"> 

Artık isim alanını tanımladığımıza göre, Xslt dökümanımız içerisinde PriceManager tipine ait nesne 

örneğini ve üye metodunu çağırabilir ve parametre gönderebiliriz. Aşağıdaki örnek kullanım bu işin 

nasıl yapılabileceğini göstermektedir. 

<xsl:when test="Fiyat &lt;=$Price"> 

    <td bgColor="Green"> 

        <font color="White" size="3"><b> <xsl:value-of select="MyType:LastPrice(Fiyat)"/> 

ytl</b></font> 

    </td> 

</xsl:when> 

Dikkat ederseniz value-of elemanı içerisinde yer alan select niteliğinde metod çağırısı yapılmıştır. 

MyType isim alanı kod tarafında tip isimli PriceManager sınıfına ait nesne örneğini işaret 

etmektedir. Dolayısıya bu bilgi üzerinden kolayca LastPrice metoduna erişilmiş ve Fiyat isimli Xml 

alanının değeri parametre olarak gönderilebilmiştir. Elbetteki metodun dönüş değeri, select 
elemanının bulunduğu hücreye yazılacaktır. 
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Bu makalemizde kısaca Xslt' nin ne olduğunu, ne işe yaradığını, .Net Framework içerisinden nasıl 

kullanılabileceğini kısaca incelemeye çalıştık. Aslında Xslt başlı başına bir konudur ve ayrıca zaman 

ayrılması gerekmektedir. Xml, Xslt, Xpath gibi popüler konuların .Net ile olan ilişkilerini daha iyi 

anlayabilmek için size Wrox' un Professional ASP.NET 2.0 XML (Programmer to 

Programmer) kitabını tavsiye ederim. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Büyük Nesneler(Large Objects) ile Çalışmak ( 

11.07.2006 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Veritabanı programcılığında zaman zaman büyük nesneler (large objects) ile çalışmak zorunda 

kalabiliriz. Görüntü, ses, resim, text dökümanı, çalıştırılabilir uygulamalar gibi dosyalar bir 

veritabanı için büyük nesne (large objects) olabilecek kaynaklardır. Bu gibi dosyaların veritabanı 

üzerinde alanlar (fields) içerisinde saklanabilmesi bazı özel veritabanı türleri ile mümkün 

olabilmektedir. Sql Server temel olarak büyük nesneleri iki kategoriye ayırmaktadır. BLOBs adı 

verilen ikili formatta büyük nesneler (Binary Large Objects - BLOBs) ve karakter tabanlı büyük 

nesneler (Character Large Objects - CLOBs). Bununla birlikte Sql Server 2005 ile büyük 

nesneleri saklamak için gelen yeni veri türleride vardır. Bunlarıda genel olarak değer türünden 

büyük nesneler (Value Types Large Objects - VTLOs) olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki 

tabloda Sql Server 2000 ve 2005 sürümlerinde geçerli olan büyük nesne türleri (Large Objects 

Types) listelenmektedir. 

Nesne Çeşidi Sql Server 2000 Veri Türü Sql Server 2005 Veri Türü 

BLOBs (Binary Large Objects) image ( maksimum 2 Gb) 
image ( maksimum 2 Gb) 

varbinary(max) 

http://www.amazon.com/gp/product/0764596772/sr=8-5/qid=1153400205/ref=sr_1_5/103-4704336-3222215?ie=UTF8
http://www.amazon.com/gp/product/0764596772/sr=8-5/qid=1153400205/ref=sr_1_5/103-4704336-3222215?ie=UTF8
http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingXSLT.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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CLOBs (Character Large 

Objects) 

text (maksimum 2 Gb, non-

unicode) 

ntext (maksimum 1 Gb, 

unicode) 

text (maksimum 2 Gb, non-

unicode) 

varchar(max) 

ntext (maksimum 1 Gb, unicode) 

nvarchar(max) 

xml 

Tablodan görebileceğiniz gibi Sql Server 2005 ile birlikte gelen üç yeni büyük nesne (large object) 

türü vardır. Varbinary(max) türü Sql Server 2000' deki image türünün benzeridir. Benzer 

şekilde varchar(max) ve nvarchar(max) türleride sırasıyla text ve ntext veri türlerinin yeni 

karşılıklarıdır. Sql Server 2005' in image, text, ntext gibi veri türlerini desteklemeye devam edeceği 

ancak yeni Sql sürümlerinde artık bunları kaldıracağına dair bir takım bilgiler mevcuttur. Bu 

nedenle Sql Server 2005 üzerinde yer verilen image, text ve ntext veri türlerinin geriye doğru 

uyumluluğu sağlamak amacıyla tutulduğunu düşünebiliriz. Yeni eklenen VTLOs' ların en büyük 

özelliklerinden birisi, büyük nesne için belirli bir boyut bildirilebilmesidir. Dolayısıyla 

varbinary(3000) gibi bir tanımlama yapabiliriz. Söz konusu yeni türleri birleştirebilir (concatenate), 

sorgulayabilir, hatta sp' lere parametre olarak geçirebiliriz. Bu imkanlar düşünüldüğünde, VLTOs 
eski büyük nesne türlerine nazaran önemli avantajlar içermektedir. 

Dikkat edersek, büyük nesnelerin (large objects) kapladığı alanlar 2 Gb seviyesine kadar 

çıkmaktadır. Acaba bir veritabanı sistemi içerisinde bu denli büyük alanlar için yer ayrılabilmesinin 

avantajları ve dezavantajları neler olabilir? Örneğin bir elektronik ticaret sitesini göz önüne alalım. 

Kullanıcının etkileşimde bulunduğu ürünlere ait resim bilgileri çoğunlukla web sunucusu üzerindeki 

fiziki bir adreste tutulur. Sayfada resmin görünebilmesi ve en önemlisi bulunduğu tablo satırı ile 

ilişkilendirilmesi için çoğunlukla resmin sanal yolu (virtual path) bir field içerisinde saklanır. Bu son 

derece mantıklıdır. Nitekim bu tip sitelerde yer alan resimlerin boyutları genellikle çok yer 

tutmayacak ve tarayıcı pencerelerine hızla yüklenebilecek seviyede olurlar. Bu açıdan bakıldığında 
resimleri bu şekilde yol bilgileri ile tutmak son derece mantıklıdır. 

Lakin bazı sistemlerde tutulan resim bilgileri çok yüksek boyutlu olabilir ve aynı zamanda tutulan 

içeriğin güvenliği önem arz edebilir. Örneğin, yüksek boyutlu ve sıkça değişebilen CAD çizimlerinin 

tutulduğu bir sistem olduğunu düşünelim. Bu çizimler sıklıkla güncelenebileceği gibi belirli kişisel 

dışında görülmemesi istenebilir. Ayrıca veritabanın yedeğinin alındığı durumlarda CAD 

çizimlerininde veritabanı ile birlikte taşınması zor olacağından, bu çizimlerin satır dahilinde 

tutulması ve söz konusu tablo satırları içerisinde taşınabilir olması önemli bir avantaj sağlayacaktır. 

Her iki örnek senaryo göz önüne alındığında dikkat edilmesi gereken bir takım ortak noktalar 

oluştuğu açıkça gözlemlenebilir. Önemli olan hususlar verinin taşınma 
kolaylığı, güvenliği ve nesnel olarak kapladığı alanı dır. 

Örneğin belirli kullanıcıların asla görmemesi gereken büyük nesneler olduğunu düşünecek olursak, 

bunları veritabanı sisteminin güvenliğine emanet etmek son derece mantıklı bir seçim olacaktır. 

Diğer yandan büyük nesneler veritabanının boyutunu arttıracak ve erişim hızlarını eğer kodlamada 

çeşitli taktikler uygulamassak yavaşlatacaktır. Genellike 8000 byte' ın üzerine çıkılması halinde 

büyük nesneleri okurken veya veritabanına doğru yazarken parça parça işlemek uygulama 

performansını doğrudan olumlu yönde etkileyecek bir çözümdür. Öyleki çoğu istemci, çok yüksek 
kapasiteli nesneleri belleğe almakta sorunlar ile karşılaşabilir. 

 

Özellikle boyutu 8000 byte' ın üzerinde olan büyük nesneleri okurken veya yazarken 

parçalı olarak ele almak uygulama performansını arttırıcı bir etkendir. Nitekim 

uygulamanın çalıştığı sistem her zaman çok yüksek boyuta sahip nesneleri taşıyabilecek 

kapasitede donanıma sahip olamayabilir. Bu konu ile ilgili olarak resim dosyalarının sql 

server 2000 sisteminde nasıl okunacağı ve nasıl yazılacağına dair bilgi veren 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=45
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=44
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makaleleri takip etmenizi öneririm. 

Microsoft.Net 2.0, Sql Server tabloları üzerindeki büyük nesneleri (large objects) ele alabilmek 

için SqlDataReader tipine iki yeni metod daha ilave etmiştir. GetSqlBytes ve GetSqlCharsisimli 

metodlar, bir tablo satırındaki herhangibir büyük nesne (large object) alanını okumak için 

gerekli stream' leri kolayca elde etmemizi sağlarlar. Biz bu makalemizde bir örnek üzerinden 

giderek Sql Server 2005 üzerinde yeni veri türleri ile büyük nesnelerin nasıl saklanabileceğini ve 

okunabileceğini kısaca incemeleye çalışacağız. 

Okuma işlemlerini gerçekleştirirken SqlDataReader nesnesi bize etkin bir performans ve verim 

sunmaktadır. SqlDataReader nesnesinin okuma işlemlerinde hızlı olduğunu zaten biliyoruz. Bununla 

birlikte SqlCommand sınıfının CommandBehaviour numaralandırıcısının (enum) 

değerinin SequentialAccess olması halinde, okunan satır içerisindeki büyük nesnelerin (large 

objects) bir akım (stream) üzerinden ister parça parça ister tamamen okunabilmesi sağlanmaktadır 

ki buda büyük nesnelerin okunabilmesinin en hızlı yoludur. Normal şartlarda bir satırdan veri 

okurken SequentialAccess davranışının verilmesi, büyük nesne alanları söz konusu olduğunda çok 

önemlidir. Çünkü bir SqlDataReader nesne örneği çalışma zamanında genellikle select sorgusundan 

dönen satırları uygulamanın çalıştığı sistemdeki belleğe anlık olarak okur ve sonraki satırdan devam 

eder. Dolayısıyla büyük nesne(large object) içeren bir satırın tamamını belleğe almak performans 

kaybına neden olabilir. SequentialAccess davranışı sayesinde, satırın tamamının belleğe alınmasının 

önüne geçilebilir. Çünkü alanların içeriğinin ardışıl olarak (sequential) okunabilmesine imkan 
sağlanır. 

Gelelim Framework 2.0 ile gelen yeni metodları nasıl kullanacağımıza. Aşağıdaki akış şeması tipik 
olarak büyük nesne (large object) içeren bir alanın nasıl okunabileceğini özetlemektedir. 
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İlk olarak yukarıdaki akış şemasında belirtilen büyük nesne (large object) okuma işlemini basit bir 

örnek kod üzerinden incelemeye çalışalım. Senaryo olarak Sql Server 2005 ile birlikte gelen 

Production isim alanında yer alan Product ve ProductPhoto tablolarını ele alacağız. Product 

tablosunda ürün bilgileri yer almaktadır. ProductPhoto tablosunda ise bu ürünlere ilişkin resim 

bilgileri varbinary(Max) tipinden alanlarda saklanmaktadır. 

 

Geliştireceğimiz örnek bir windows uygulaması olacak. Uygulamamızın kodlarını aşağıda 
bulabilirsiniz. 

Form1.cs için önemli kod satırları; 

private LobsWorker wrk; 

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    wrk = new LobsWorker(); 

    wrk.LoadProductInfos(grdProducts); 

} 

 

private void btnShowPicture_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (grdProducts.SelectedRows.Count > 0) 

    { 

        int photoId = Convert.ToInt32(grdProducts["ProductPhotoID", 

grdProducts.CurrentCell.RowIndex].Value); 

        wrk.ShowPicture(pcbProductPhoto, photoId); 

    } 

} 

İşleri yüklenen LobsWorker sınıfımız; 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Windows.Forms; 

using System.IO; 

 

namespace LOBs 
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{ 

    class LobsWorker 

    { 

        SqlConnection _con; 

        SqlCommand _cmd; 

        SqlDataReader _dr; 

        SqlDataAdapter _da; 

 

        public void LoadProductInfos(DataGridView grid) 

        { 

            using (_con = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["AdvConStr"].ConnectionString)) 

            { 

                _cmd=new SqlCommand("SELECT Production.Product.ProductID, 

Production.Product.Name,     Production.Product.ListPrice, 

Production.Product.StandardCost,Production.ProductProductPhoto.ProductPhotoID FROM 

Production.Product INNER JOIN Production.ProductProductPhoto ON Production.Product.ProductID 

= Production.ProductProductPhoto.ProductID Where Production.Product.Size is not Null",_con); 

                _da = new SqlDataAdapter(_cmd); 

                DataTable dt = new DataTable(); 

                _da.Fill(dt); 

                grid.DataSource = dt; 

            } 

        } 

        public void ShowPicture(PictureBox pb, int photoId) 

        { 

            using (_con = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["AdvConStr"].ConnectionString)) 

            { 

                using (_cmd = new SqlCommand("Select 

ProductPhotoID,LargePhotoFileName,LargePhoto From         Production.ProductPhoto Where 

ProductPhotoID=@PhotoID", _con)) 

                { 

                    _cmd.Parameters.AddWithValue("@PhotoID", photoId); 

                    _con.Open(); 

                    _dr = _cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection | 

CommandBehavior.SequentialAccess); 

                    if (_dr.Read()) 

                    { 

                        pb.Image = 

System.Drawing.Image.FromStream(_dr.GetSqlBytes(2).Stream); 

                    } 

                    _dr.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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Kullanıcı DataGridView kontrolüden bir satır seçip Resim Göster isimli düğmeye tıkladığında, seçilen 

satırdaki ProductPhotoID alanının değeri ele alınaraktan ürün resmi bir PictureBox kontrolünde 

gösterilmektedir. Yardımcı sınıfımız olan LobsWorker içerisindeki en önemli üye ShowPicture isimli 

metoddur. Bu metod parametre olarak resmin gösterileceği PictureBox bileşeninin referansını ve 

DataGridView kontrolünde seçilen satırdaki ProductPhotoID alanının değerini almaktadır. Metod 

içerisinde SqlDataReader sınıfına ait nesne örneğinin ExecuteReader metodu çalıştırıldıktan sonra 

elde edilen satırdaki LargePhoto isimli alanın değeri GetSqlBytes metodu ile alınmaktadır. 

GetSqlBytes isimli metodun döndürüğü referans tipinin Stream isimli bir özelliği vardır. Dolayısıyla 

ürün resmini göstermek için tek yapmamız gereken elde edilen Stream' i PictureBox 

kontrolünün Image isimli özelliğine atamak olacaktır. Uygulamanın bu haliyle örnek çıktısını 
aşağıda görebilirsiniz. 

 

Benzer süreç döküman tipindeki kaynaklar içinde geçerlidir. Tek fark GetSqlBytes metodu 

yerine GetSqlChars metodunu kullanmak olacaktır. Ancak GetSqlChars' ın Stream isimli bir özelliği 

yoktur. Bunun yerine doğrudan string olarak içeriği elde edebiliriz. Bununla birlikte GetSqlChars 

metodu ile elde edilen içeriği karakter dizisi şeklinde ele almakta mümkün olabilir. Böylece okuma 

işlemlerinin örnek olarak bir resim formatı için nasıl yapılabileceğini kısaca incelemiş olduk. Benzer 

işlemleri ikili formatta kaydedilebilecek pek çok dosya için yapabilirsiniz. 

Gelelim yazma işlemlerine. Tipik olarak görüntü, resim, ses veya döküman formatındaki kaynakları 

tablolar üzerindeki ilgili alanlara yazmak için aşağıdaki akış şemasındakine benzer bir yol 
izleyebiliriz. 
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Yazma işleminide inceleyeceğimiz basit bir örnek ile makalemize devam ediyoruz. İçerisinde bir 

şehire ait resim ve tarihçe bilgilerini içeren bir tablomuz olduğunu düşünelim. Tablomuzun yapısı 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi olacaktır. Dikkat ederseniz Resim, Tarihce alanlarının veri tipleri 
sırasıyla varbinary(Max) ve nvarchar(Max) olarak seçilmiştir. 

 

Örnek uygulamamızda LobsWorker sınıfı içerisinde yer alan aşağıdaki InsertCity isimli metodumuz, 

seçilen resim dosyası ve döküman bilgilerini (örnek olarak text formatı baz alınmıştır) ele alarak 
Sehirlerimiz isimli tabloya satır ekleme işlemini gerçekleştirmektedir. 

public void InsertSehir(string sehir,string imagePath, string docPath) 

{ 

    using (_con = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["AdvConStr"].ConnectionString)) 

    { 

        using(_cmd=new SqlCommand("Insert into Sehirlerimiz (Sehir,Resim,Tarihce) Values 

(@Sehir,@Resim,@Tarihce)",_con)) 

        { 
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            _cmd.Parameters.AddWithValue("@Sehir", sehir); 

            _cmd.Parameters.Add("@Resim", SqlDbType.VarBinary); 

            _cmd.Parameters.Add("@Tarihce", SqlDbType.NVarChar); 

             

            FileStream fsPic = new FileStream(imagePath,FileMode.Open,FileAccess.Read); 

            BinaryReader br = new BinaryReader(fsPic); 

            _cmd.Parameters["@Resim"].Value=br.ReadBytes((int)fsPic.Length); 

             

            FileStream fsDoc = new FileStream(docPath, FileMode.Open, FileAccess.Read); 

            StreamReader sr = new StreamReader(fsDoc); 

            _cmd.Parameters["@Tarihce"].Value = sr.ReadToEnd(); 

             

            _con.Open(); 

            _cmd.ExecuteNonQuery(); 

        } 

    } 

} 

 

InsertCity metodunu inceleyecek olursak jpg uzantılı resim dosyalarını varbinary(max) tipinden 

olan @Resim isimli parametreye aktarırken bir BinaryReader sınıfı nesne örneğinden 

yararlanıyoruz. Nitekim varbinary(max) tipinin beklediği verinin byte dizisi şeklinde olması 

gerekmektedir. Diğer taraftan txt uzantılı döküman dosyamızı nvarchar(max) tipinden alana 

eklemek içinse bu kez bir StreamReader sınıfı nesne örneğinden yararlanıyoruz. Bu kez 

aktarmamız gereken verinin string tipinden olması yeterlidir. Örneğimizi denediğimizde seçilen 

verilerin tabloya başarılı bir şekilde eklenmiş olduklarını görebiliriz. 
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Görüldüğü gibi yeni gelen metodlar, büyük nesneler ile çalışırken oldukça büyük kolaylıklar 

getirmiştir. Buna rağmen 8000 byte sınırını bizim için önemli bir çizgidir. Genellikle bu değeri aşan 

kaynakları saklarken parça parça okuma ve yazma yöntemleri tercih edilmelidir. Bu yöntemlerden 

biriside Sql Server üzerinde UpdateText ve TextPtr anahtar sözcüklerinin kullanıldığı tekniktir. Bu 

tekniği ilerleyen yazılarımızda (yada bir görsel dersimizde) incelemeye çalışacağız. Son olarak, 

büyük nesnelerin veritabanında saklanmasının güvenlik, kontrol edilebilirlik ve 

taşınabilirlik açısından büyük avantajlar sağladığını ancak optimum performans için ekstra çaba 

gerektirdiğinide göz ardı etmemekte fayda olacağını söyleyelim. Böylece geldik bir makalemizin 
daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

İlk Bakışta .Net Process Yönetimi ( 07.07.2006 ) - 

Framework 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir Windows uygulamasını çalıştırdığımızda işletim sistemi bellek üzerinde söz konusu programın 

çalışabilmesi için bir Process açar. Bu Process içerisinde, uygulamanın çalışması için gerekli bellek 

ayırma işlemleri, harici olarak kullanılan Module' ler (örneğin başka Com nesneleri veya .net 

assembly' ları gibi) ve process içi Thread' ler bulunur. Çoğunlukla bir Process açıldığında bu Process 

içerisinde mutlaka bir main thread bulunur. Hatta basit bir Console uygulamasını çalıştırdığınızda 

Main Thread dışında başka aynı Proces' e dahil başka Thread' ler ile de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla 

uygulama için açılan Process' in birden fazla Thread içereceği durumlar söz konusu olabilir. 

Literatürde multi-threading olarak geçen bu olay, bir Process' in içerisinde iş yapan eş zamanlı 
parçaların olması anlamına gelmektedir. 
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Yukarıdaki şekilde bir Process' in çalışma zamanında sahip olabileceği içerik ifade edilmeye 

çalışmaktadır. Buradaki bilgilerden yola çıkarak bir Process' in en azından bir Thread içerdiğini, 

bellek üzerinde kullandığı ve ihtiyaç duyduğu bilgileri veri olarak paylaşımlı bir alanda tuttuğunu ve 

belleğe yüklenirken beraberinde ihtiyaç duyabileceği başka modulleride içerebileceğini 

söyleyebiliriz. Burada yer alan TLS (Thread Local Storage) kısmını, bir Thread' in kendisi için 

sonradan hatırlaması gereken bilgileri tuttuğu yer olarak düşünebiliriz. Bu saklama alanları 

sayesinde Thread' lerin bir önceki konumlarında sahip oldukları içeriğe erişebilmeleri ve kaldıkları 

yerden devam edebilmeleri mümkün olabilmektedir. İşte bu nedenle bu bilgiler özel olarak TLS 

(Thread Local Storage) alanında tutulurlar. Tek işlemcili bir sistem göz önüne alındığında TLS 

alanları son derece önemlidir. Ancak HyperThreading teknolojili veya birden fazla işlemciye sahip 

sistemlerde durum daha farklı olabilir. Konumuz Thread' lerin çalışmasını incelemek olmadığı için 
bu konuda çok fazla detaya girmeyeceğiz. 

.Net Framework yukarıdaki şekilde görülen yapıdaki bilgileri çalışma zamanında elde edebilmemizi 

sağlayan bazı tipler (types) içerir. System.Diagnostics isim alanında bulunan bu tipler yardımıyla 

çalışma zamanda bir Process' e ait çeşitli bilgilerini elde edebiliriz. Diğer taraftan dilersek çalışma 

zamanında başka Process' leri çalıştırabilir, var olanları yok edebilir, bazı Process' lere parametrik 

bilgi aktarabilir ve hatta Process' lerden dış ortama sunulan bir takım stream' leri okuyabiliriz. 

Aşağıdaki tabloda Process API' sini kullanarak yapabileceklerimizin bazıları maddeler halinde 
belirtilmektedir. 

  
Process ' ler ile ilgili Managed Code (Yönetimli Kod) Tarafında Yapabileceklerimizden 

Bazıları 

1 
Sistemde var olan Process' lerin bilgilerini alabiliriz. Örneğin Process' lerin adlarını, başladıkları 

süreleri, sistem tarafından kendilerine verilen Identity değerlerini vb. gibi. 

2 
Bir Process' i kod içerisinden çalıştırabiliriz. Bu işlemi yaparken çalıştırılacak Process için gerekli 

başlangıç bilgilerini söyleyebilir. (Start işlemi) 

3 
Bir Process' i çalıştırıp kendi içinden dış ortama sunduğu verileri başka Process' ler içerisinde 

yakalayabiliriz. Özellike Main metodu içerisinden dış ortama atılan stream' leri diğer Process' ler 

içerisinde yakalayabilmemiz mümkündür. (Yada tam dersi durumda söz konusudur.) 

4 
Bir Process' i çalıştırmadan önce söz konusu Process için gerekli parametreleri kod içerisinden 

gönderebiliriz. Örneğin internet explorer için bir Process açarken gezilecek URL bilgisini de 

parametre olarak verebiliriz. 

5 
Bir Process' in , çalışma zamanında içerdiği Thread' leri yakalayabilir ve bir takım bilgilerine 

ulaşabiliriz. 

6 
Bir Process' in belleğe açılması ile birlikte, söz konusu Process' e ilave olan ve çalışması sırasında 

kullanılan module bilgilerini elde edebiliriz. 

7 Bir Process' i istersek çalışma zamanında sonlandırabiliriz. (Kill işlemi) 

Burada bahsedilenleri dahada genişletebiliriz. Bizim için en önemli yardımcı tip Process isimli 

sınıftır. Process sınıfının çeşitli static metodları sayesinde o an çalışmakta olan tüm Process' leri 

elde edebiliriz ; ayrıca belirli bir Process' i sistem tarafından verilen Identity değeri ile 
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veya Process adı ile başlatabiliriz. Dilerseniz ilk örneğimiz ile işe başlayalım ve Process API' sini 

daha detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışalım. İlk olarak sistem de yer alan Process' leri ve bunlara 

ait bir takım bilgileri nasıl elde edebileceğimize bakacağız. Bunun için aşağıdaki kod parçasını 
herhangibir Console uygulamasında denememiz yeterli olacaktır. 

private static void ProcessInfos() 

{ 

    Process[] currentProcesses = Process.GetProcesses("manchester"); 

    Console.WriteLine("Process Count {0}", currentProcesses.Length.ToString()); 

    foreach (Process pro in currentProcesses) 

    { 

        try 

        { 

            Console.WriteLine("{0,6}, {1,20}, Başlangıç : {2,6}, Thread Sayısı {3,5}", 

pro.Id.ToString(), pro.ProcessName, pro.StartTime.ToShortTimeString(), 

pro.Threads.Count.ToString()); 

        } 

        catch  

        { 

            continue; 

        } 

    } 

} 

Herhangibir sistemde o anda çalışan Process' leri elde edebilmek için Process sınıfının 

static GetProcesses metodunu kullanırız. Örneğimizde bu metoda parametre olarak yerel makine 

adını (local machine name) vermekteyiz. GetProcesses metodu geriye Process tipinden bir dizi 

döndürmektedir. Bu dizinin herbir elemanı Process tipinden olduğu için güncel Process' lere ait 

çeşitli bilgileri elde edebiliriz. Tabi elde ettiğimiz bu bilgiler ilgili Process' lere ait anlık verilerdir. 

Dolayısıyla Process' lerin son durumu hakkındaki bilgileri elde edebilmek için sürekli kontrol işlemi 

gerektirecek kodlar yazılması gerekebilir.(Bu tip bir düzenlemede Polling benzeri bir mantık söz 

konusudur.) Biz örneğimizde basit olarak her bir Process' in sistem tarafından verilen Identity 

değerini, adını, başladığı zamanı ve içerdiği Thread sayısını ekrana yazdırmaktayız. ( Process sınıfını 

ve üyelerini kullanırken System.Diagnostics isim alanını uygulamamıza eklemeyi unutmamamlıyız. 
) Metodumuzu test ettiğimiz örnek bir Console uygulamasının çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır. 
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Process sınıfının başka static metodlarıda vardır. Örneğin GetCurrentProcess metodu o an 

çalışmakta olan uygulamaya ait Process bilgisini elde etmenizi sağlar.GetProcessById static 

metodu sistemdeki Identity değerine göre bir Process nesne örneği 

üretir. GetProcessesByName static metodu bir Process adını parametre olarak alarak, o anda bu 

isim ile açık olan kaç tane Process varsa bunların hepsini Process sınıfı tipinden bir dizi olarak geri 

döndürür. Son olarak static Start metodu ile, çalışma zamanında bir Process içerisinden başka 
Process' leri çalıştırabiliriz. 

Process current = Process.GetCurrentProcess(); 

Console.WriteLine("{0,15} {1,15}","Id : ",current.Id.ToString()); 

Console.WriteLine("{0,15} {1,15}", "Start Time : ", current.StartTime.ToShortTimeString()); 

Console.WriteLine("{0,15} {1,15}","Process Name : ", current.ProcessName); 

Console.WriteLine("{0,15} {1,15}", "Machine Name : ", current.MachineName); 

 

Yukarıdaki kod parçasında o anda çalışmakta olan uygulamaya ait Process bilgilerinden bazıları 

ekrana yazdırılmaktadır. Burada örnek olarak bir kaç Process bilgisini okuyoruz. Bazı durumlarda 

çalışma zamanında herhangibir uygulama adını ele alaraktan söz konusu program için açık olan 

Process' ler hakkında bilgi almak isteyebiliriz. ( Örneğin sistemde açık olan Visual Studio.Net IDE' 

lerinin tamamı hakkında bilgi almak gibi. ) Bu durumda Process sınıfının 

static GetProcessesByName metodunu kullanırız. Bu metod geriye Process sınıfı tipinden bir dizi 

döndürür. Metodun geriye dizi döndürmesinin sebebi, çalışma zamanında bir uygulamaya ait birden 

fazla Process' in açılmış olabileceğidir. Aşağıdaki kod parçası basit olarak çalışma zamanında 

Windows işletim sisteminin bilinen programlarından olan Notepad uygulamasına ait Process 

bilgilerini vermektedir. Kod içerisinde, elde edilen dizinin uzunluğuna bakılarak söz konusu 

uygulamaya ait açık Process' lerin olup olmadığının tespiti kolayca yapılabilir. Bu kontrolün 

yapılmasının sebebi açık Process olmaması halinde, null referans olacağından uygulamanın istem 
dışı bir biçimde sonlanabilecek olmasıdır. 

Process[] prcNotePad = Process.GetProcessesByName("Notepad"); 

if (prcNotePad.Length > 0) 

{ 

    for (int i = 0; i < prcNotePad.Length; i++) 

    { 

        Console.WriteLine("{0,15} {1,15}", "Id : ", prcNotePad[i].Id.ToString()); 

        Console.WriteLine("{0,15} {1,15}", "Start Time : 

", prcNotePad[i].StartTime.ToShortTimeString()); 

        Console.WriteLine("{0,15} {1,15}", "Process Name : ", prcNotePad[i].ProcessName); 

        Console.WriteLine("{0,15} {1,15}", "Machine Name : ", prcNotePad[i].MachineName); 

        Console.WriteLine("----------------"); 

    } 

} 
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Sıradaki örneğimizde her hangibir .Net kodu içerisinden başka Process' leri nasıl 

çalıştırabileceğimizi göreceğimiz aşağıdaki kod parçasını ele alacağız. Kod içerisinden başka 

Process' ler başlatabilmek için Process sınıfının static Start metodunu kullanırız. 

// Bilinen bir Windows uygulaması için parametre destekli Process başlatılır. Bir internet 

explorer uygulamasının alabileceği parametrelerden birisi Url bilgisidir. 

Process.Start("iexplore", "http://www.bsenyurt.com"); 

 

// Start metodu parametre olarak ProcessStartInfo tipinden bir nesne örneğide alabilir. 

Aşağıdaki kod satırı Windows ' un Calculator uygulamasını çalıştırmakta ve bir Process 

açmaktadır. 

ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("calc"); 

Process.Start(startInfo); 

 

// Herhangibir uygulamanın path bilgisinden yararlanarak, söz konusu uygulama için bir 

Process başlatılabilir. 

Process.Start(@"D:\HaftaIci\ExceptionHandling\ExceptionHandling\bin\Debug\ExceptionHandling.e

xe"); 

Dikkat ederseniz bu kod parçasındaki örneklerde farklı şekillerde Process başlatma işlemleri ele 

alınmıştır. Çoğunlukla Windows işletim sistemini göz önüne aldığınızda komut satırından veya Start 

menüsünde yer alan Run seçeneği ile doğrudan çalıştırabileceğiniz uygulamalar vardır. Bu nedenle 

aynı uygulama adlarını exe uzantılı veya uzantısız olabilecek şekilde kod içerisinde yazabilir ve ayrı 

Process' leri başlatabiliriz. Start metodunun yukarıda kullanılan versiyonları dışında ele 

alabileceğiniz farklı aşırı yüklenmiş versiyonlarıda vardır. Örneğin aşağıdaki versiyonda dikkat 

ederseniz Process' i açmak için UserName, Domain ve Password bilgileri gerekmektedir. Buna 

göre bir uygulamayı gerekli yetkileri bildirerektende başlatabiliriz. 

 

Makalemizin giriş kısmında çalışma zamanındaki Process' lerin beraberlerinde yükledikleri module' 

ler olabileceğinden bahsetmiştik. Sonuç itibariye bir .Net uygulamasının varsayılan hali belleğe 

yüklendiği zaman, işletim sistemi tarafından ilgili Process' e dahil edilen bazı ek module' ler söz 

konusu olabilir. Bu Module' ler çoğunlukla Com nesneleri, C tabanlı sistem kütüphaneleri 

olabileceği gib başka .Net kütüphaneleride (dll' ler) olabilir. Aşağıdaki kod parçası parametre olarak 

verilen herhangibir uygulamanın, işletim sistemi tarafından açılan Process' ine dahil olan Module' 
lerine ilişkin bir takım bilgiler vermektedir. 
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 private static void LookingModules(Process currentProc) 

{ 

    ProcessModuleCollection modules = currentProc.Modules; 

    int totalSize = 0; 

    foreach (ProcessModule mdl in modules) 

    { 

        Console.WriteLine("{0,25} : {1,15} bytes", mdl.ModuleName, 

mdl.ModuleMemorySize.ToString()); 

        totalSize += mdl.ModuleMemorySize; 

    } 

    Console.WriteLine(totalSize.ToString() + " bytes"); 

    Console.ReadLine(); 

} 

 

Biz örneğimizde, var olan uygulamaya ait Process nesne örneğini ele aldık. Buna göre Process' 

imize dahil olan diğer Module' lerin isimlerini ve bellekte kapladıkları alanları görebiliriz. Dikkat 

ederseniz Process sınıfının Modules isimli özelliği geriye her bir elemanı ProcessModule sınıfı 

tipinden olan ProcessModuleCollection türünden bir koleksiyon örneği döndürmektedir. 

ProcessModule tipini kullanarak bir Process içerisine dahil olan herhangibir Module hakkında 
çalışma zamanı bilgilerine ulaşabiliriz. 

Çalışma zamanında Process' leri başlatabileceğimiz gibi onları yok etmek isteyebiliriz de. Bunun için 

tek yapmamız gereken Process sınıfına ait Kill metodunu kullanmak olacaktır. Aşağıdaki kod 

parçası ile çalışma zamanında sistemde var olan tüm Internet Explorer uygulamaları (doğal olarak 

Process' leri) sonlandırılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için iexplore adını içeren Process' lerin 

listesi GetProcessesByName metodu ile çekilmiş ve elde edilen dizideki her bir Process tipi nesne 

örneği için Kill metodu çağırılmıştır. Her zamanki gibi söz konusu uygulama için sistemde açık 

Process' ler olup olmadığını kontrol etmek ve Kill işlemini bir try...catch bloğu altında güvenli olarak 

gerçekleştirmek çalışma zamanında oluşabilecek istenmeyen hataların önüne geçilmesinde önemli 
bir rol oynayacaktır. 

Process[] prcs = Process.GetProcessesByName("iexplore"); 
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if (prcs.Length > 0) 

{ 

    for (int i = 0; i < prcs.Length; i++) 

    { 

        try 

        { 

            prcs[i].Kill(); 

        } 

        catch{} 

    } 

} 

Bazen bir Process içerisinden, başka Process' lerce dış ortama aktarılan verileri okumak 

isteyebiliriz. Çoğunlukla string bazlı stream' lerin bu şekilde dış ortama aktarılması halinde, Process 

API' sini kullanarak her hangibir uygulama içerisinden bu çıktıları yakalayabiliriz. Tabiki böyle bir 

ihtiyacın hangi durumlarda doğabileceğinide düşünmek lazım. Aşağıdaki örnekte, Support.exe adlı 

Console uygulaması dış ortama bir string mesaj vermektedir. Bunun için tipik olarak Console 

sınıfının WriteLine metodu kullanılmıştır.(Consolo.out' ta kullanılabilinir.) Örnek kod parçamız ise, 

Support.exe adlı Console uygulamasını çalıştırıp bir Process içerisine dahil etmekte ve Support.exe 

uygulamasının dış ortama verdiği sonuçları bir Stream dahilinde kendi Process' i içerisine 
almaktadır. 

ProcessStartInfo strInfo = new ProcessStartInfo(@"D:\Vs2005Projects\C# 

2.0\Support\Support\bin\Debug\Support.exe"); 

strInfo.UseShellExecute = false; 

strInfo.RedirectStandardOutput = true; 

Process pro=Process.Start(strInfo); 

StreamReader reader = pro.StandardOutput; 

 

//string okunan; 

//while((okunan=reader.ReadLine())!=null) 

//{ 

// Console.WriteLine(okunan); 

//} 

 

Console.WriteLine(reader.ReadToEnd()); 

 

Console.ReadLine(); 

pro.WaitForExit(); 

Kodumuzda ilk olarak ProcessStartInfo tipinden bir nesne örneği oluşturuyor ve ilgili Process için 

bir takım özellikleri belirliyoruz. Özellikle ProcessStartInfo' nun işaret ettiği Support.exe isimli 

uygulamadan dış ortama aktarılan stream' i okuyabilmek 

için RedirectStandartOutput özelliğine true değerini atamış olmamız gerekmektedir. Bundan 

sonrasında ise Process' i başlatıyor ve StandartOutput özelliğini kullanarak bir stream 

yakalıyoruz. Yakaladığımız stream üzerinden gelen veriyi kod içerisinde değişik şekillerde 

okuyabiliriz. Kodumuzda bu işin iki farklı yapılış yolunu görüyorsunuz. Bir tanesi satır satır okuma 

işlemini diğeri ise tüm string bilgiyi okuma işlemini gerçekleştiriyor. Kodumuzun sonunda dikkat 

ederseniz WaitForExit metodunu çağırıyoruz. Process sınıfının WaitForExit isimli metodunu 

kullanmamızın amacı ise; ilgili harici uygulamanın sonlanmasını beklemek. Böylece harici Process' 
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sonlandırılmadan, asıl uygulamamızın sonlandırılmamasını sağlamış oluyoruz. Diğer Process 

içerisinde çalışacak olan Console uygulamasına ait Main metodu kodu ise aşağıdaki gibidir. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine("Diğer Process' den Merhabalar.");  

} 

Uygulamanın çalıştırılması sonucu; 

 

Bir Process' den başka bir Process' e stream bazlı veri çekmek dışından istenirse çalıştırılacak 

Process' e uygulama içerisinde yine stream bazlı veri aktarımıda gerçekleştirilebiliriz. Bu durumda 

Process' in StandardInput özelliğini ele almamız gerekecektir. StandardInput özelliği, 

StandardOutput özelliğinin tersine stream içerisine veri yazabilmek için bir StreamWriter nesne 

örneğini döndürür. 

Son olarak bir Process' e dahil olan Thread' lerin nasıl ele alınabileceğini basit bir örnek ile 

incelemeye çalışacağız. Aşağıdaki kod parçasında Visual Studio.Net 2005 ortamına ait çalışma 

zamanı thread' lerine ilişkin bazı bilgilerin nasıl elde edilebileceğimizi gösteren örnek bir kod parçası 

bulunmaktadır. 

Process[] currProc = Process.GetProcessesByName("devenv"); 

if (currProc.Length > 0) 

{ 

    ProcessThreadCollection currThreads = currProc[0].Threads; 

    foreach (ProcessThread trd in currThreads) 

    { 

        Console.WriteLine("{0,7} {1,15} {2,10} {3,15} ", trd.Id.ToString(), 

trd.PriorityLevel.ToString(), trd.StartTime.ToString(),trd.ThreadState.ToString()); 

    } 

} 
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Bir Process' in içerisinde çalışan Thread' leri elde edebilmek için Process sınıfına ait nesne örneği 

üzerinden Threads özelliği çağırılır. Threads özelliği geriyeProcessThreadCollection tipinden (bu 

tip güvenli bir koleksiyondur) bir nesne örneği döndürür. Her bir elemanı ProcessThread sınıfı 

tipinden olan bu koleksiyon yardımıyla bir Process içerisinde yer alan tüm Thread' leri elde 

edebiliriz. Örnek kodumuzda, elde edilen her bir Thread' in Id (Sistem tarafından verilen 

identity değeri), PriorityLevel (öncelik seviyesi), StartTime (Başlangıç 

zamanı) ve ThreadState (Thread' in o anki durumu) bilgileri çekilmektedir. 

Görüldüğü gibi .Net uygulamaları çalıştırıldıklarında işletim sistemi tarafından açılan Process' ler söz 

konusudur. Biz bu Process' leri managed (yönetimli) taraftan kontrol edebiliriz. Gerekli Process 

bilgilerinin çalışma zamanında elde edilebilmesi, istendiğinde başka Process' lerin parametrik olarak 

başlatılabilmesi (ya da sonlandırılabilmesi) gibi imkanlara sahibiz. Hatta çok basit seviyede de olsa 

Process' ler arası veri transferide yapabilmekteyiz. Bu makalemizde çok kısada olsa Process' lerin 

ne olduğunu ve managed (yönetimli) tarafta nasıl ele alınabileceklerini incelemeye çalıştık ve 

böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ile Configuration Management 

(Konfigurasyon Yönetimi) ( 26.06.2006 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ProcessTest.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Asp.Net 2.0 özellikle Web.config dosyasını daha kolay yönetebilmek amacıyla beraberinde bir 

yönetim API' si ile birlikte gelmektedir. Configuration Management API olarak adlandırabileceğimiz 

bu yapı sayesinde, web.config gibi konfigurasyon dosyalarını ve içeriğini programatik olarak daha 

etkin bir şekilde yönetebiliriz. Bildiğiniz gibi web.config dosyası xml tabanlı bir içerik sunmakla 

birlikte entegre edildiği web uygulaması için gerekli temel bir takım ayaları içerir. (Elbette bir web 

uyguması içerisinde yer alan alt klasörler içinde ayrı web.config dosyalarının ele alınabileceğini 

hatırlatmakta fayda var.) AppSettings, ConnectionStrings, Authentication, Authorization, 

SessionState, Membership, Tracing, Pages gibi pek çok konu ile ilişkili kısımları bu ayarlar arasında 

düşünebiliriz. Burada saymış olduğumuz tüm kısımlar Configuration Management API içerisinde 

birer tipe karşılık gelmektedir. Örneğin Authentication ayarları için AuthenticationSection, 

SessionState ayaları için SessionStateSection gibi pek çok tip geliştirilmiştir. Bu, ilgili kısımların 

programatik olarak nesnel düzeyde kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. Yani, Configuration 

Management API' si sayesinde, web.config içerisinde yer alan herhangibir kısmı (Section) nesne 

örneği olarak kullanabilir, içeriğini düzenleyebilir ve tekrardan kayıt edebiliriz. İşte bu 

makalemizde, basit olarak web.config içeriğini programatik olarak nasıl ele alabileceğimizi 

incelemeye çalışacağız. 

Configuration Management API' si sadece web uygulamalarını esas almaz. Diğer uygulamalar 

(örneğin Desktop) için kullanılabilecek çeşitli uygulama düzeyindeki konfigurasyon dosyalarınıda ele 

alabiliriz. Temek olarak bir web.config dosyasını programatik seviyede Configuration sınıfına ait 

bir nesne örneği ile ele alabiliriz. Configuration Management API' si içerisinde, Configuration tipini 

elde edebilmemizi sağlayan iki temel sınıf vardır. 

Bunlar ConfigurationManager ve WebConfigurationManager sınıflarıdır. ConfigurationManager 

sadece web uygulamalarını değil diğer platformlarıda göz önüne alır. WebConfigurationManager 

sınıfı ise özellikle web tabanlı sistemler için tasarlanmış üyeler içerir. ConfigurationManager 

sınıfı System.Configuration isim alanında, WebConfigurationManager sınıfı 

ise System.Web.Configuration isim alanında yer almaktadır. WebConfigurationManager tipinin 

belkide en önemli üyesi static OpenWebConfiguration metodudur. Bu metod sayesinde, 

web.config dosyalarını herhangibir seviyede açabiliriz. Diğer taraftan WebConfigurationManager 

sınıfı OpenMachineConfiguration isimli static bir üye metod daha içerir. Bu metod sayesinde de 

tahmin edebileceğiniz gibi, machine.config dosyasına erişilebilmektedir. Bu bizim makine 

seviyesindeki bir takım ayarları programatik olarak ele almamızı sağlar. Aşağıdaki tabloda bu 

metodlara ilişkin örnek bir takım senaryolar verilmiştir. 

Örnek Metod İşlevi 

WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~/") 
Güncel uyulamadaki 

web.config dosyasını 

alır. 

WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("/ConfigMngAPI") 

ConfigMngAPI isimli 

Web uygulamasına ait 

olan web.config 

dosyasını açar. 

WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("/ConfigMngAPI/Admin") 

ConfigMngAPI isimli 

web uygulamasındaki 

Admin klasörü 

altındaki web.config 

dosyasını açar. 
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WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~/", "siteAdi") 

siteAdi ile belirtilen 

web uygulamasındaki 

web.config dosyasını 

açalar. Bu metodun 

diğer versiyonları 

kullanılarak ilgili 

siteye username ve 

password bilgiside 

iletilebilinir. 

WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~/", null, "/Admin") 

Var olan web 

uygulamasındaki 

Admin klasöründe için 

web.config' de 

yazılmış location 

boğumunu açar. 

WebConfigurationManager.OpenMachineConfiguration() 
Framework altındaki 

machine.config 

dosyasını açar. 

Tabloda belirtilen örnek kullanımlar çoğaltılabilir. Sonuç itibariyle OpenWebConfiguration 

metodunun altı farklı aşırı yüklenmiş versiyonu vardır. Buradaki önemli noktalardan biriside, 

OpenWebConfiguration ve OpenMachineConfiguration gibi static metodların 

geriye Configuration tipinden bir nesne örneği gönderiyor oluşlarıdır. Configuration sınıfına ait bu 

nesne örnekleri sayesinde açılan config uzantılı dosya üzerinde istediğimiz yönetimsel işlemleri 

(düzenleme, kaydetme, elde etme gibi) gerçekleştirebiliriz. Şimdi ilk olarak konfigurasyon 

dosyalarında sıkça kullandığımız appSettings ve connectionStrings kısımlarını nasıl 

yönetebileceğimizi göreceğiz. Bunun için web.config dosyasındaki appSettings ve connectionStrings 
kısımlarına aşağıda görüldüğü gibi örnek bir kaç veri gireceğiz. 

<appSettings> 

    <add key="mailGonderici" value="on"/> 

    <add key="varsayilanMail" value="admin@admin.com"/> 

    <add key="varsayilanHataSayfasi" value="hataSayfasi.aspx"/> 

</appSettings> 

<connectionStrings> 

    <add name="AdvConStr" connectionString="data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI" 

providerName="System.Data.SqlClient"/> 

    <add name="NorthConStr" connectionString="data 

source=localhost;database=Northwind;integrated security=SSPI" 

providerName="System.Data.OleDb"/> 

</connectionStrings> 

Uygulama kodlarımızı da aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi düzenleyelim. 
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using System; 

using System.Configuration; 

using System.Web.Configuration; 

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    // İlk olarak bizim için gerekli değişkenleri tanımlıyoruz. 

    private Configuration _config; 

    private AppSettingsSection _appSec; 

    private ConnectionStringsSection _conSec; 

 

    // Uygulamaya ait web.config dosyası içeriği _config isimli Configuration tipine ait nesne 

örneğine alınır. 

    private void GetConfig() 

    { 

        if(_config==null) 

        _config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("/ConfigMngAPI"); 

    } 

 

    // web.config dosyası içerisinden appSettings kısmı çekilerek AppSettingsSection tipinden 

_appSec isimli bir nesne örneğine atanır. 

    private void GetAppSettingsSection() 

    { 

        if(_appSec==null) 

        _appSec = _config.AppSettings; 

    } 

 

    // web.config dosyasından connectionStrings kısmı çekilerek ConnectionStringsSection tipinden 

_conSec isimli nesne örneğine atılır. 

    private void GetConnectionSection() 

    { 

        if (_conSec == null) 

            _conSec = _config.ConnectionStrings; 

    } 

    // appSettings kısmındaki key bilgileri Settings özelliği üzerinden gidilen AllKeys özelliği ile alınır 

ve DropDownList kontrolüne set edilir. 

    private void LoadAppSettings() 

    { 

        GetConfig(); 

        GetAppSettingsSection(); 

        ddlAppSettingsKeys.DataSource = _appSec.Settings.AllKeys; 

        ddlAppSettingsKeys.DataBind(); 

    } 

 

    // connectionString sekmesindeki bilgileri taşıyan _conSec nesnesi kullanılarak Name alanlarını 

içeren veri seti DropDownList kontrolüne bağlanır. 

    private void LoadConSettings() 

    { 

        GetConfig(); 
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        GetConnectionSection(); 

        ddlConnectionKeys.DataSource = _conSec.ConnectionStrings; 

        ddlConnectionKeys.DataTextField = "Name"; 

        ddlConnectionKeys.DataValueField = "Name"; 

        ddlConnectionKeys.DataBind(); 

    } 

    // AppSettings kısmındaki key değerlerini gösteren DropDownList kontrolünde seçilen anahtar 

bilgisine göre Value değeri elde     edilir. 

    private void GetAppSetInfo() 

    { 

        GetConfig(); 

        GetAppSettingsSection(); 

        txtAppSetValue.Text = _appSec.Settings[ddlAppSettingsKeys.SelectedValue].Value; 

    } 

 

    // DropDownList kontrolünden seçilen name değerine göre, web.config dosyasındaki 

connectionStrings sekmesinden ilgili connectionString, name ve providerName bilgileri çekilir. 

    private void GetConStrInfo() 

    { 

        GetConfig(); 

        GetConnectionSection(); 

        txtConStrValue.Text = 

_conSec.ConnectionStrings[ddlConnectionKeys.SelectedValue].ConnectionString; 

        lblConStrName.Text = 

_conSec.ConnectionStrings[ddlConnectionKeys.SelectedValue].Name; 

        lblProviderName.Text = 

_conSec.ConnectionStrings[ddlConnectionKeys.SelectedValue].ProviderName; 

    } 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (!Page.IsPostBack) 

        { 

            LoadAppSettings(); 

            LoadConSettings(); 

            GetAppSetInfo(); 

            GetConStrInfo(); 

        } 

    } 

    protected void ddlAppSettingsKeys_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        GetAppSetInfo(); 

    } 

    protected void ddlConnectionKeys_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        GetConStrInfo(); 

    }  

} 
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Dikkat ederseniz web.config dosyası içerisindeki kısımları ele almak için elde edilen Configuration' 

tipinden faydalanılmıştır. Özellikle appSettings ve connectionStrings sekmeleri çok sık 

kullanıldığından bunlara doğrudan erişimi sağlayan özellikler mevcuttur. Bu özelliklerin geri dönüş 

tiplerine dikkat ederseniz, AppSettingsSection veConfigurationStringsSection tipinden 

olduklarını görebiliriz. Dolayısıyla bu tipler üzerinden de bizim için gerekli temel bilgilere geçiş 

yapabiliriz. Örneğin seçilen bağlantıya ait connectionString bilgisi, sağlayıcı adı (providerName) 

vb... gibi. Uygulamamızı bu haliyle ilk çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir 
sonuç elde ederiz. 

 

Elbette Configuration API' si içerisinde var olan web.config sekmelerine karşılık gelen tipler 

tanımlanmıştır. Başka konfigurasyon bazlı dosyalara ekleyeceğimiz kendi sekmelerimizde elde 

edebileceğimiz teknikler mevcuttur. Bunun için örneğin GetSection metodundan yararlanabiliriz. 

Şu anki örneğimiz basit olarak web.config dosyası içerisinde yer alan bilinen kısımlardan, 

ConnectionStrings ve AppSettings parçalarına ait bilgileri okuyabilmemizi sağlamaktadır. Bir 

sonraki adımımızda ise bu bilgiler üzerinde değişiklik yaparak tekrardan web.config dosyasına 

yazma işlemini ele alacağız. Bunun için uygulamamıza aşağıdaki metodları eklememiz yeterli 
olacaktır. 

 // İlk olarak AppSettingsSection tipine ait nesne örneği üzerinden DropDownList' ten seçilen key 

bilgisinin value özelliğinin değeri TextBox' tan alınır. Burada kayıt işlemini web.config üzerinde 

gerçekleştirilmesi için mutlaka Configuration tipinen ait Save metodu çağırılmalıdır. 

protected void btnChangeAppSet_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    GetAppSettingsSection(); 

    _appSec.Settings[ddlAppSettingsKeys.SelectedValue].Value = txtAppSetNewValue.Text; 

    _config.Save(); 

    GetAppSetInfo(); 
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} 

 

// ConnectionString bilgisindede değişiklik yapmak için ConnectionStringsSection tipinden 

yararlanılır. Bu tipe ait nesne örneği yardımıyla DropDownListe' ten seçilen connectionString bilgisi 

yakalanır ve ConnectionString özelliğine yeni değeri atanır. Son olarak değişikliklerin web.config 

dosyasına yansıtılabilmesi için Configuration tipine ait Save metodu çalıştırılmalıdır. 

protected void btnChangeConStr_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    GetConnectionSection(); 

    _conSec.ConnectionStrings[ddlConnectionKeys.SelectedValue].ConnectionString = 

txtNewConStrValue.Text; 

    _config.Save(); 

    GetConStrInfo(); 

} 

Artık uygulamamızda yer alan web.config dosyası içerisindeki connectionStrings ve appSettings 

sekmelerindeki verilerde değişiklik yapabiliriz. Buradaki hassas nokta erişilen bilgini değişikliğe 

uğramasını takiben Configuration tipinin Save metodunun çağırılmış olmasıdır. Böylece, yapılan 

değişiklikler kesin olarak Configuration tipine ait nesne örneğinin o anda işaret ettiği konfigurasyon 

dosyasına (ki burada web.config dosyasıdır) yazılmaktadır. (Not : Aşağıdaki görüntüyü 

seyredebilmek için tarayıcınızda Flash Player' ın son sürümünün olması tavsiye edilir. Eğer 

sisteminizde XP Service Pack 2 yüklüyse ilgili uyarıyı dikkate alıp içeriğe izin vermelisiniz. (Allow 

Blocked Content). Videoyu yönetmek için sağ tıklayıp çıkan menüyü kullanabilirsiniz. Video Boyu 
130 kb.) 
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Yukarıdaki örneklerimizde çok bilinen appSettings ve connectionStrings kısımlarını ele aldık. 

Örneğin sessionState kısmınıda ele almak istediğimizi düşünelim. Böyle bir durumda Configuration 

tipi sessionState için bir özellik sunmaz. Bunun yerine konfigurasyon dosyasındaki herhangibir 

kısmın içeriğini ConfigurationSection tipinden elde etmemizi ve uygun tipe dönüştürmemizi 

sağlayan GetSection metodundan yararlanabiliriz. Aşağıdaki kod parçası bu işlemi nasıl 

yapacağımızı göstermektedir. 

SessionStateSection _sesSec = 

(SessionStateSection)_config.GetSection("system.web/sessionState"); 

lblSessionSecInfo.Text = "<b> Session Mode : </b> " + _sesSec.Mode.ToString() + "<br>" + 

"<b>Cookieless : </b>" + _sesSec.Cookieless.ToString(); 

Burada sessionState kısmını yönetmemizi sağlayan SessionStateSection tipi mevcuttur. Yanlız 

GetSection metodu geriye ConfigurationSection tipinden bir üye döndürdüğü için bunun ilgili 

tiplere dönüştürülmesi (casting) gerekir. Bu yüzden SessionStateSection tipine açıkça bir 

dönüştürme işlemi uygulanmıştır. Sonrasında ise elde edilen _sesSec isimli tip yardımıyla bir 

sessionState sekmesi için geçerli standart niteliklere kolayca erişebiliriz. Örneğin Cookiless 

özelliğine yada Mode özelliğine. Burada bir diğer önemli noktada sessionState sekmesine nasıl 

eriştiğimizdir. Bu kısım web.config içerisinde system.web boğumu içerisinde yer aldığından 
system.web/sessionState ifadesi ile yakalanmaktadır. 
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Dilersek web.config içerisindeki kısımları şifreli (encrypt) olarakta kayıt edebilir hatta şifrelenmiş 

veriyi çalışma zamanında düzgün bir biçimde okuyabiliriz. Bu işlemler için var olan section tiplerinin 

(AppSettingsSection, ConnectionStringsSection gibi) SectionInformation isimli 

özelliklerinin ProtectSection isimli bir üye metodu kullanılır. Şifrelenmiş verileri çözebilmek için ise 

SectionInformation isimli özelliğinin UnprotectSection isimli üye metodundan yararlanabiliriz. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örnek kod parçasını ele alalım. Bu kod parçasında 

web.config dosyası içerisindeki AppSettingsSection ve ConnectionStringsSection kısımlarının 
encrypt ve decrypt işlemleri için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. 

// ConnectionStrings sekmesini varsayılan RSA sistemine göre şifreler. Bunun için ilgili kısmın 

SectionInformation özelliğinin ProtectSection metodu kullanılır. 

protected void btnProtectConn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    GetConnectionSection(); 

    if (!_conSec.SectionInformation.IsProtected) 

    { 

        _conSec.SectionInformation.ProtectSection("RsaProtectedConfigurationProvider"); 

        _config.Save(); 

    } 

    else 

        Response.Write("ConnectionStrings zaten şifrelenmiştir..."); 

} 

 

// Bu kez şifrelenmiş olan ConnectionStrings sekmesi çözülerek web.config tekrar kaydedilir. 

protected void btnUnprotectConn_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    GetConnectionSection(); 

    if (_conSec.SectionInformation.IsProtected) 

    { 

        _conSec.SectionInformation.UnprotectSection(); 

        _config.Save(); 

    } 

    else 

    Response.Write("ConnectionStrings zaten şifresiz tutulmaktadır..."); 

} 

 

// AppSettings sekmesini varsayılan RSA sistemine göre şifreler. Bunun için ilgili kısmın 

SectionInformation özelliğinin ProtectSection metodu kullanılır. 

protected void btnProtectAppSet_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    GetAppSettingsSection(); 
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    if (!_appSec.SectionInformation.IsProtected) 

    { 

        _appSec.SectionInformation.ProtectSection("RsaProtectedConfigurationProvider"); 

        _config.Save(); 

    } 

    else 

        Response.Write("AppSettings zaten şifrelidir..."); 

} 

protected void btnUnprotectAppSet_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    GetAppSettingsSection(); 

    if (_appSec.SectionInformation.IsProtected) 

    { 

        _appSec.SectionInformation.UnprotectSection(); 

        _config.Save(); 

    } 

    else 

        Response.Write("AppSettings zaten şifreli değil..."); 

} 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırıp örneğin connectionStrings ve appSettings kısımlarını 

şifrelediğimizde web.config dosyasının aşağıdakine benzer bir yapıya büründüğünü görürüz. Burada 

Protect metodunda parametre olarak RsaProtectedConfigurationProvider kullanılmıştır. Bu 

provider seçimi ile RSA algoritmasını baz alarak şifreleme ve çözme işlemlerinin gerçekleştirileceği 

belirtilmektedir. Elbetteki burada kendi özel koruma sağlayıcılarımızı (Custom Protection Provider) 

da kullanabiliriz. 
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Görüldüğü gibi connectionStrings ve appSettings kısımları için şifreleme işlemleri yapılmış ve key, 

value, name, providerName, connectionString gibi niteliklerin (attributes) içeriği okunamaz hale 

getirilmiştir. Lakin, çalışma zamanında ConnectionStringsSection tipine ait nesne örneği 

üzerinden ilgili bağlantı bilgilerini kolayca okuyabiliriz. Aynı durum appSettings kısmı içinde 

geçerlidir. Dolayısıyla buradaki şifreleme işlemleri sadece ve sadece web.config dosyasının 

dışarıdan çıplak gözle okunması sırasında önem kazanmaktadır. Web.config dosyasını istemcilerin 

elde etmesi zaten pek mümkün değildir. Yine de web.config dosyasındaki bazı hassas bilgileri 

korumak adına yukarıdaki tekniklerden yararlanılabilinir. 

Bazen konfigurasyon dosylarında yer alan kısımların, Configuration API içerisinde karşılığı olan 

tipler olmayabilir. Bu çoğunlukla Asp.Net 1.1 den 2.0' a geçirilen projelerde rastlanabilecek bir 

durumdur. ( Dahası web.config dosyası dışarısında kullandığımız xml konfigurasyonları varsa daha 

geçerli bir durumdur. ) Dolayısıyla böyle hallerde ilgili kısımların ham XML içeriğini ele almak 

gerekebilir. Eğer ilgili kısmın Configuration API içerisinde yer alan bir karşılığı yok ise 

yine ConfigurationSection tipinden yararlanabiliriz. Temel olarak ConfigurationSection tipine ait 

nesne örneklerini Configuration tipinin GetSection metodu ile elde edebilmekteyiz. Aşağıdaki kod 
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parçaları bu işlemin nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Örnek olarak yine appSettings ve 

connectionStrings parçalarını ele alıyoruz. 

// AppSettings kısmının ham XML içeriğini elde etmek için SectionInformation özelliğinin 

GetRawXml metodu kullanılır. 

protected void btnGetAppSetRawXml_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    ConfigurationSection cfgSec = _config.GetSection("appSettings"); 

    lblAppSetRawXml.Text = Server.HtmlEncode(cfgSec.SectionInformation.GetRawXml()); 

} 

// ConnectionStrings kısmının ham XML içeriğini elde etmek için SectionInformation özelliğinin 

GetRawXml metodu kullanılır. 

protected void btnGetConStrRawXml_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    GetConfig(); 

    ConfigurationSection cfgSec = _config.GetSection("connectionStrings"); 

    lblConStrRawXml.Text = Server.HtmlEncode(cfgSec.SectionInformation.GetRawXml()); 

} 

Yanlız burada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. O da GetSection metodunun mutlaka ve 

mutlaka, ilgili kısmın web.config içerisindeki harf duyarlı (case-sensitive) bilgisini almak 

zorunda oluşudur. Örneğin connectionStrings yerine ConnectionStrings yazdığımızda çalışma 
zamanında aşağıdaki hata mesajını alırız. 

 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi appSettings ve 
connectionStrings sekmelerinin ham Xml içeriklerini elde edebileceğimizi görürüz. 
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IIS kendi içerisinde bir web uygulmasının ayarlarını değiştirmemizi sağlayacak bir yönetim konsolu 

(management Console) içerir. Asp.Net Microsoft Management Console Snap-In' i sayesinde 

web.config içerisindeki ayarları görsel arabirimi kullanarak IIS üzerinden de değiştirebiliriz. 



www.bsenyurt.com Page 1526 
 

 

Bu konsol sayesinde aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi hemen hemen tüm kısımlara 

(sections) ait değişiklikleri kolayca gerçekleştirebilmekteyiz. Bu elbette IIS üzerinde var olan bir 

yönetimsel ara birimdir ve zaman zaman tercih edebiliriz. Ama özellikle kendi web 

uygulamalarımızı uzaktan yönetmek istediğimiz durumlarda, yonetim (admin) sayfalarından 

web.config gibi dosyalara daha kolay ve güçlü bir şekilde de hükmedebilmeliyiz. Bu sebepten dolayı 
Configuration API' nin geliştirilmesi ve genişletilmesinin son derece isabetli olduğu kanısındayım. 
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Bu makalemizde temel olarak Asp.Net 2.0 ile gelen yeni konfigurasyon alt yapısını (Configuration 

API) incelemeye çalıştık. Eğer bu API içerisindeki tipleri ve üyelerini inceleyecek olursanız, aslında 

bir sistemin tüm konfigurasyon ayarlarını çok kolay ve etkin bir şekilde programatik olarak 

yapabileceğimizi görürsünüz. Özellikle xml tabanlı konfigurasyon içeriklerini her hangi bir ayrıştırma 

(parsing) işlemine gerek duymadan yönetebilecek tiplerle sahip olmak son derece etkili ve verimli 

bir geliştirme ortamı sağlayacaktır. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 

makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
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Remoting mimarisinde, istemci ve sunucu arasında uzak nesneleri paylaşmanın dört farklı yolu 

vardır. İstemcilerin tek amacı sunucu üzerinde yer alan uzak nesne referanslarını kullanabilmektir. 

Bu açıdan bakıldığında, istemci uygulamanın uzak sunucu üzerindeki nesne referanslarının yapısını 

bilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kullanılabilecek yollardan ilki uzak nesne sınıfının bulunduğu 

paylaşımlı bir assembly' ı tüm istemci uygulamalara dağıtmaktır. Bu istemci uygulamalar için ekstra 

kod yazmadan kolayca gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Lakin istemci uygulamalarda, uzak sınıfın 

tüm içeriğinin yer aldığı bir assembly' da mevcuttur. Bu da ILDASM (Intermediate Dis-Assembler 

Tool) ve başka üçüncü parti araçlar yardımıyla iş mantığının (business logic) istemci tarafından 

kolayca okunabileceği anlamına gelir. İşte bu dezavnataj nedeni ile özellikle güvenlik açısından 
çoğu zaman bu teknik tercih edilmez. 

İkinci yöntem ve belkide en popüler olanı, uzak sınıf modelinin türetildiği bir interface tipini istemci 

ve sunucu arasında paylaşıma sunmaktır. Yani istemci tarafında sadece ve sadece uzak nesne 

modelinin bilgisini tutan bir interface tipi yer alacaktır. Bu modele göre uzak sunucu üzerindeki 

uzak nesne referansına polimorfizm' in bir sonucu olarak interface tipi üzerinden erişebilinir. Ama 

daha da önemlisi istemci tarafında, uzak nesne içerisindeki kodların kesinlikle görünmüyor 

oluşudur. Bu da doğal olarak iş mantığını istemciden gizleyen etkili bir tekniktir. .Net Remoting 

uygulamalarını yazarken çoğunlukla interface kullanımı tercih edilmektedir. 

Üçüncü model abstract modeli ele alır ve özellikle nesne üretiminin istemciden soyutlanması söz 

konusu ise Fabrika Tasarım Desenini (Factory Design Pattern) uygular. Bu model içerisinde, 

interface modeline benzer olarak istemci tarafından iş mantığı ve özellikle uzak nesnenin üretiliş 

biçimi soyutlanmaktadır. Ne yazıkki bu modelin uygulanması çoğu zaman kolay değildir. Çünkü 

daha ileri seviye kod yazımını gerektirmektedir. Bu modelin kullanılabilmesi için abstract mimari, 
tasarım desenleri gibi kavramlara aşina olmak gerekir. 

Dördüncü ve son model ise istemci tarafındaki uygulamaların, kullanmak istedikleri uzak nesneye 

ait metadata bilgisini sağlayan SoapSuds aracını ele alır. Bu modelde, istemci tarafında uzak 

nesneye ait sadece tip ve üye bilgilerini içeren bir assembly söz konusudur. Yani istemci tarafında 

sadece uzak nesneye ait metadata bilgisi yer alır. Bu da elbetteki iş mantığını istemciden gizleyen 

bir modeldir. Ancak özellikle interface ve abstract modelinin etklinliği nedeni ile SoapSuds modeli 

değerini kaybetmektedir. Yinede SoapSuds modelini bilmekte yarar vardır. İşte bu makalemizde 

SoapSuds modelini incelemeye çalışacağız. Bu modeller arasında elbetteki bir takım avantaj ve 

dezavantajlar söz konusudur. Örneğin interface , abstract veya soapSuds modelleri bağlantısız 

çalışmaya izin vermezler. Bunun en büyük nedeni elbette iş yapacak nesnel kodların istemci 

tarafında bulunmayışıdır. Bu tip bir ihtiyaca ancak ve ancak Paylaşımlı Assembly modeli cevap 

verecektir. Ancak .Net Remoting uygulamalarının tasarım amacı düşünüldüğünde bu son derece uç 

bir örnektir. Bahsedilen dört model arasındaki temel farklılıkları ve birbirlerine olan üstünlüklerini 
aşağıdaki tabloda özet olarak bulabilirsiniz. 

Model Dezavantajları Avantajları 

Paylaşımlı Assembly 

(Shared Assembly) 
İstemci tarafından iş mantığının 

görülebilmesi. 
Geliştirme kolaylığı. Bağlantılı ve 

bağlantısız çalışma desteği. 

Interface 
Bağlantılı ve bağlantısız katman 

modeline cevap verememesi. 
İstemci tarafından iş mantığının 

gizlenmesi (security). 

Abstract 

Bağlantılı ve bağlantısız katman 

modeline cevap verememesi. 

 

Kodlamanın zor oluşu. 

İş mantığının gizlenmesi (security) ve 

uzak nesne üretim işlemlerinin 

soyutlanması. 
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SoapSuds 

Bağlantılı ve bağlantısız katman 

modeline cevap verememesi. 

 

Wrapped proxy seçeneğinde 

sadece HTTP desteği olması. 

İş mantığının istemci tarafından 

gizlenmesi. (security). 

SoapSuds modelinde, istemci tarafında uzak nesneye ait metadata' yı içeren bir assembly üretimi 

söz konusudur. Framework ile gelen SoapSuds aracının en temel amacı bu assembly' ı üretmektir. 

Burada üretilen assembly aslında fiziki bir proxy nesnesi görevini üstlenir. Proxy' nin iki farklı 

üretiliş şekli vardır. Wrapped Proxy yada Non-Wrapped Proxy. Wrapped Proxy tipinde, sadece SOAP 

ve HTTP protokolü desteklenmektedir. Bunun dışında bu modeli uygularken istemci tarafında 

channel, port gibi konfigurasyon ayarlarının yapılmasına gerek kalınmaz. Çünkü bu tip bilgiler 

WSDL talebi sonucu üretilen Proxy Assembly' ın içerisine kaydedilmektedir. Non-Wrapped Proxy 

modeli ise hem HTTP hem de TCP protokolüne destek verebilmektedir(Teorik Olarak). Non-

Wrapped Proxy modelinde,Wrapped Proxy Assembly' da yapılmayan konfigurasyon ayarlarının da 

yapılması gerekir. Hangi tip olursa olsun sonuç itibariyle SoapSuds modeli, istemcinin uzak nesneyi 

kullanabilmesi için gerekli bilgileri içeren bir metadata sağlar ve bunu kullanarak bir proxy 

assembly üretir. Şimdi dilerseniz SoapSuds modelini örnekler üzerinde incelemeye çalışalım. İlk 

olarak örneklerimizde kullanacağımız uzak nesneye ait sınıfımızı ve sunucu uygulamamızı 
tasarlayarak işe başlayacağız. 

Uzak nesne sınıfı kodları; 

 

namespace RemoteObjects 

{ 

    public class Matematik:MarshalByRefObject 

    { 

        public Matematik() 

        { 

            Console.WriteLine("Uzak nesne yapıcı metod çağırıldı..."); 

        } 

        public double Toplam(double deger1, double deger2) 

        { 

            return deger1 + deger2; 

        } 

    } 
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} 

Sunucu Uygulama; 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\App.config",false); 

        Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Sunucu Konfigurasyon bilgisi; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <channels> 

                <channel ref="Http Server" port="9800"/> 

            </channels> 

            <service> 

                <wellknown type="RemoteObjects.Matematik,RemoteObjects" 

objectUri="Matematik.soap" mode="Singleton"/> 

            </service> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Şimdi ilk olarak SopaSuds aracını sunucu üzerinde çalıştırıyor ve Wrapped Proxy' ımızı üretiyoruz. 

Bunun için Visual Studio.2005 Command Prompt' u kullanabiliriz. SoapSuds aracını kullanırken 

Proxy Assembly' ı üretebilmemiz için Sunucu uygulamanın mutlaka çalışıyor olması gerekmektedir. 

Bu arada yazdığımız komut satırındaki SOAP uzantısına ve WSDL (Web Service Description 
Language) talebine dikkat edelim. Burada oa anahtarı Output Assembly anlamına gelmektedir. 

Komut : SoapSuds -url:http://manchester:9800/Matematik.soap?wsdl -oa:MatMetaData.dll 
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Komutu uygularken dikkat ederseniz ?wsdl takısı kullanılıyor. Bunun sebebi Metadata' nın SOAP 

üzerinden elde edilen WSDL dökümanına bakılarak çıkartılmasıdır. Eğer tarayıcı penceresinden 

http://manchester:9800/Matematik.soap?wsdl yazarsanız aşağıdakine bezner bir ekran görüntüsü 
elde edersiniz. Bu web servislerinden aşina olduğumuz WSDL dökümanıdır. 

 

Bu işlemin ardından komutu çalıştırdığımız klasörde MatMetaData.dll isimli bir assembly 

oluşturulduğunu görebiliriz. Bu Wrapped Proxy türündendir. Şimdi ILDASM aracı yardımıyla 
MatMetaData.dll ve RemoteObjects.dll' lerini birbirleriyle karşılaştıralım. 
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İlk olarak çıktıların aynı olmadığı hemen göze çarpmaktadır. SoapSuds ürettiği assembly içerisine 

WSDL' i kullanarak uzak nesneye nasıl erişeceğine dair bilgiler içeren ek üyeler atmıştır. Dahası 

Matematik sınıfı içerisindeki Constructor ve Toplam metodlarının MsIL kodlarına bakacak olursak, 

üye içi kodların yansıtılmadığını kolayca görebiliriz. Buda istemcinin, uzak nesne iş mantığına ait 
kodları asla göremeyeceği anlamına gelmektedir. 

MatMetaData.dll' i içindeki Matematik sınıfı için Constructor içeriği; 

.method public hidebysig specialname rtspecialname  

instance void .ctor() cil managed 

{ 

// Code size 28 (0x1c) 

.maxstack 8 

IL_0000: ldarg.0 

IL_0001: call instance void 

[System.Runtime.Remoting]System.Runtime.Remoting.Services.RemotingClientProxy::.ctor() 

IL_0006: nop 

IL_0007: nop 

IL_0008: ldarg.0 
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IL_0009: ldarg.0 

IL_000a: call instance class [mscorlib]System.Type [mscorlib]System.Object::GetType() 

IL_000f: ldstr "http://manchester:9800/Matematik.soap" 

IL_0014: call instance void 

[System.Runtime.Remoting]System.Runtime.Remoting.Services.RemotingClientProxy::ConfigurePr

oxy(class [mscorlib]System.Type, 

string) 

IL_0019: nop 

IL_001a: nop 

IL_001b: ret 

} // end of method Matematik::.ctor 

RemoteObjects.dll içindeki Matematik sınıfı için Constructor içeriği 

.method public hidebysig specialname rtspecialname  

instance void .ctor() cil managed 

{ 

// Code size 21 (0x15) 

.maxstack 8 

IL_0000: ldarg.0 

IL_0001: call instance void [mscorlib]System.MarshalByRefObject::.ctor() 

IL_0006: nop 

IL_0007: nop 

IL_0008: ldstr bytearray (55 00 7A 00 61 00 6B 00 20 00 6E 00 65 00 73 00 // U.z.a.k. .n.e.s. 

6E 00 65 00 20 00 79 00 61 00 70 00 31 01 63 00 // n.e. .y.a.p.1.c. 

31 01 20 00 6D 00 65 00 74 00 6F 00 64 00 20 00 // 1. .m.e.t.o.d. . 

E7 00 61 00 1F 01 31 01 72 00 31 01 6C 00 64 00 // ..a...1.r.1.l.d. 

31 01 2E 00 2E 00 2E 00 ) // 1....... 

IL_000d: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

IL_0012: nop 

IL_0013: nop 

IL_0014: ret 

} // end of method Matematik::.ctor 

MatMetData.dll içindeki Matematik sınıfı için Toplam metodu içeriği; 

.method public hidebysig instance float64  

Toplam(float64 deger1, 

float64 deger2) cil managed 

{ 

.custom instance void [mscorlib]System.Runtime.Remoting.Metadata.SoapMethodAttribute::.ctor() 

= ( 01 00 01 00 54 0E 0A 53 6F 61 70 41 63 74 69 6F // ....T..SoapActio 

6E 55 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 // nUhttp://schemas 

2E 6D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 2E 63 6F 6D 2F 63 // .microsoft.com/c 

6C 72 2F 6E 73 61 73 73 65 6D 2F 52 65 6D 6F 74 // lr/nsassem/Remot 

65 4F 62 6A 65 63 74 73 2E 4D 61 74 65 6D 61 74 // eObjects.Matemat 

69 6B 2F 52 65 6D 6F 74 65 4F 62 6A 65 63 74 73 // ik/RemoteObjects 
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23 54 6F 70 6C 61 6D ) // #Toplam 

// Code size 24 (0x18) 

.maxstack 3 

.locals init ([0] float64 CS$1$0000) 

IL_0000: nop 

IL_0001: ldarg.0 

IL_0002: ldfld object 

[System.Runtime.Remoting]System.Runtime.Remoting.Services.RemotingClientProxy::_tp 

IL_0007: castclass RemoteObjects.Matematik 

IL_000c: ldarg.1 

IL_000d: ldarg.2 

IL_000e: callvirt instance float64 RemoteObjects.Matematik::Toplam(float64, 

float64) 

IL_0013: stloc.0 

IL_0014: br.s IL_0016 

IL_0016: ldloc.0 

IL_0017: ret 

} // end of method Matematik::Toplam 

RemoteObjects.dll içindeki Matematik sınıfı için Toplam metodu içeriği; 

.method public hidebysig instance float64  

Toplam(float64 deger1, 

float64 deger2) cil managed 

{ 

// Code size 9 (0x9) 

.maxstack 2 

.locals init ([0] float64 CS$1$0000) 

IL_0000: nop 

IL_0001: ldarg.1 

IL_0002: ldarg.2 

IL_0003: add 

IL_0004: stloc.0 

IL_0005: br.s IL_0007 

IL_0007: ldloc.0 

IL_0008: ret 

} // end of method Matematik::Toplam 

Dikkat ederseniz, üretilen Wrapped Proxy içerisinde SOAP üzerinden HTTP protokolünü kullanarak 

yapılacak üye çağrıları için gerekli bilgiler yer almaktadır. Şimdi üretilen bu Wrapped Proxy' ı örnek 

bir istemcide kullanalım. Öncelikle yapmamız gereken SoapSuds ile üretilen Wrapped Proxy' ı 
istemci uygulamamıza referans etmek olacaktır. 
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İstemci uygulama; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using RemoteObjects; 

 

namespace ClientApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Matematik mt = new Matematik(); 

            Console.WriteLine(mt.Toplam(3, 4).ToString()); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Burada dikkat ederseniz sıradan istemci uygulamalarındaki remoting için gerekli hiç bir 

konfigurasyon ayarı yoktur. Oysaki kanal bilgisinin (channel) ya da SAO(Server Activated Object) 

veya CAO (Client Activated Object) için gerekli kayıt işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. 

Bunların yapılmayışının nedeni, uzak nesneyi kullanabilmek için gerekli erişim bilgilerinin, 

SoapSuds ile üretilen Wrapped Proxy içerisinde olmasıdır. Şimdi remote uygulamamızı test 
edebiliriz. (Aşağıdaki videoyu izleyebilmek için Flash Player gereklidir.) 
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Görüldüğü gibi, istemci uygulama çalıştığında sunucu üzerinde Matematik sınıfına ait yapıcı metod 

çalıştırılmıştır. Bu, istemcinin gerçekten sunucu üzerindeki bir referansı kullandığının kanıtıdır. 

Dahası, sunucuyu çalıştırmadan istemci uygulamayı çalıştırmayı 

denerseniz, "System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made becaus 

e the target machine actively refused it" istisnasını alırsınız ki buda remote sistemin gerçekten 

tamalandığı anlamına gelir. 

Gelelim Non-Wrapped Proxy modeline. Bu modelde, üretilen assembly içerisinde sadece sınıfa ait 

metadata bilgisi bulunur. Dolayısıyla, Wrapped Proxy' lerde olduğu gibi sadece HTTP protokolüne 

bağlı değildir. TCP protokolünüde ele alabiliriz. Non-Wrapped Proxy kullanırken istemci tarafında 

gerekli konfigurasyon ayaları da yapılmalıdır. Bu sayede sunucu üzerinde meydana gelecek kanal 

ve port değişikliklerini istemci tarafınada yansıtabiliriz. Oysaki Wrapped proxy tipine göre SoapSuds 

aracı ile metadata' yı içeren assembly' ı yeniden üretmemiz ve dağıtmamız gerekecektir. Yukarıdaki 

örneğimizi ele aldığımızda, Non-Wrapped Proxy' imizi oluşturmak için SoapSuds aracını aşağıdaki 

şekilde kullanmamız yeterlidir. SoapSuds aracı yardımıyla Assembly' ın üretilebilmesi için önceden 

sunucu uygulamanın çalışıyor olması gerektiğini lütfen unutmayınız. Non-Wrapped Proxy üretimi 
için SoapSuds aracında -nowp anahtarı kullanılır. 

Komut : SoapSuds -nowp -url:http://localhost:9800/Matematik.soap?wsdl -
oa:MatMetaDataNoWp.dll 



www.bsenyurt.com Page 1537 
 

 

Şimdi oluşan MatMetaDataNoWp.dll isimli assembly' ımızı yine ILDASM aracı yardımıyla inceleyelim. 

 

Görüldüğü gibi tek fark Wrapped Proxy' de yer alan get_RemotingReference metodu ile 

RemotingReference nesnesinin Non-Wrapped Proxy içerisinde olmayışıdır. Dolayısıyla, istemci 
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tarafındaki uygulamamızda gerekli konfigurasyon ayarlarını yapmamız gerekecektir. Bu amaçla 

istemci tarafına aşağıdaki konfigurasyon dosyasını ekleyelim. Elbette type parametresini belirtirken 
Assembly adı olarak oluşturulan Non-Wrapped Proxy Assembly' ının adını vermemiz gerekecektir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <channels> 

                <channel ref="Http Client"/> 

            </channels> 

            <client> 

                <wellknown type="RemoteObjects.Matematik,MatMetaDataNoWp" 

url="http://manchester:9800/Matematik.soap"/> 

            </client> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Daha sonra ise, yeni proxy assembly' ımızın dll dosyasını istemci uygulamamıza referans etmemiz 

gerekiyor. ( Önceki örneğimizde üretilen Assembly' da aynı isim alanını ve sınıfı içerdiğinden 

karşılık olmaması amacıyla MatMetaData.dll referansı bu örnek için kaldırılmıştır.) 

 

Şimdi istemcimize ait kodları aşağıdaki gibi değiştirelim. 

RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\App.config",false); 

Matematik mt = new Matematik(); 

Console.WriteLine(mt.Toplam(3, 4).ToString()); 

Uygulamamızı test ettiğimizde remoting sisteminin başarılı bir şekilde çalıştığını görebiliriz. Her 

zamanki gibi uzaktan erişimi ispat etmek için, sunucu uygulamayı çalıştırmadan istemci uygulamayı 

çalıştırmanızı öneririm. Görüldüğü gibi SoapSuds modelinde Wrapped Proxy ya da Non-Wrapped 

Proxy' lerin bir birlerine göre temel bazı farklılıkları bulunmaktadır. Son olarak SoapSuds aracı 

yardımıyla uzak nesne sınıfına ait bir kaynak kodun istemci tarafına taşınabileceğinide berlirtmek 

istiyorum. Bunun için -gc (Generate Class) anahtarını kullanmak yeterlidir. Örneğin sunucu 
uygulamamız çalışırken komut satırından aşağıdaki satırı çalıştıralım. 

Komut : SoapSuds -nowp -url:http://localhost:9800/Matematik.soap?wsdl -gc 
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Bunun sonucu olarak cs uzantılı bir kaynak kod dosyası oluşur. Dosyanın içeriği aşağıdakine benzer 

olacaktır. 

using System; 

using System.Runtime.Remoting.Messaging; 

using System.Runtime.Remoting.Metadata; 

using System.Runtime.Remoting.Metadata.W3cXsd2001; 

using System.Runtime.InteropServices; 

namespace RemoteObjects  

{ 

    [Serializable, 

SoapType(XmlNamespace=@"http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/RemoteObjects/Remote

Objects%2C%20Version%3D1.0.0.0%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull"

, 

XmlTypeNamespace=@"http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/RemoteObjects/RemoteObject

s%2C%20Version%3D1.0.0.0%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull")][Co

mVisible(true)] 

    public class Matematik : System.MarshalByRefObject 

    { 

        [SoapMethod(SoapAction=@"http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/Remote

Objects.Matematik/ 

RemoteObjects#Toplam")] 

        public Double Toplam(Double deger1, Double deger2) 

        { 

            return((Double) (Object) null); 

        } 

    } 

} 

Dolayısıyla istemci tarafından oluşan bu isim alanı ve içeriğini doğrudan kullanabilir yada bu kaynak 

kod dosyasında bir assembly üretip onu kullanmayı tercih edebiliriz. Tabi böyle bir durumda aynen 

Non-Wrapped Proxy modelinde olduğu gibi istemci tarafı için gerekli konfigurasyon ayarlarının 

bildirilmesi gerekmektedir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Profile API ile Personalization ( 02.06.2006 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Günümüz web uygulamalarında, kullanıcı bazlı kişiselleştirme (personalization) oldukça önemli ve 

popüler bir konudur. Örneğin, bir elektronik ticaret sitesini ziyaret ettiğimizi düşünelim. Bu site bir 

sonraki ziyaretimizde, daha önceden bakmış olduğumuz ürünler ile ilişkili yeni önerilerde 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Sample_13_SoapSuds.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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bulunabilir. Böylece siteye giren kullanıcıları başka ürünlere yönlendirebilir. Yeni önerilerin 

sunulabilmesi, sitenin bizim alışkanlıkarımızı takip etmesi ve kendisini buna göre değiştirmesi 

anlamına gelmektedir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse bu site, üyelerin özelliklerine göre 

kişiselleşmektedir. Buna örnek olabilecek en güzel sitelerden birisi amazon.com' dur. Bir sitenin, 

üyelerinin isteklerine göre davranış göstermesi için kullanılan çeşitli teknikler vardır. Bunlardan 

belkide en basiti ve ilkel olanı Cookie kullanımıdır. Cookie' ler istemci taraflı bilgi saklama amacıyla 

tercih edilirler. Ancak istemcilerin Cookie desteği olmadığı durumlarda kişiselleştirme 

(personalization) mümkün olmayacaktır. Alternatif ve daha sağlıklı bir yol olarak kullanıcıya ilişkin 

bilgilerin kişiselleştirme (personalization) amacıyla veritabanı sistemlerinde tutulması ve sayfalar 
arası geçişlerde de Session nesneleri yardımıyla taşınması çok daha profesyonel bir yaklaşımdır. 

Asp.Net 2.0, getirdiği MemberShip Management (Üyelik Yönetimi) sistemi içerisine kişiselleştirme 

(personalization) ile ilişkili bir takım yenilikler eklemiştir. Bunlardan belkide en önemlisi Profile API' 

dir. Diğer kişiselleştirme (personalization) şekli ise Web Part kullanımıdır. Profile API yardımıyla, 

kullanıcı bazlı kişiselleştirilmiş ayarlar MemberShip sistemine dahil edilip kullanılabilir. Böylece 

siteye giren her üye için farklı kişisel bilgiler tutulabilir ve sayfanını o kullanıcıya has olacak şekilde 

değiştirilmesi dinamik olarak sağlanabilir. Elbette kullanıcı için geçerli olan bu kişisel ayarlar üyelik 

sistemine ait tablolarda saklanmalıdır. Aksi halde siteye giren kullanıcı ile kişiselleştirilmiş verilerin 
entegrasyonu çok zor olacaktır. 

Profile sisteminde veritabanı tarafında Sql Server 7, 2000 ve 2005 sistemleri kullanılabileceği gibi, 

Custom Provider' lar yardımıyla farklı depolama ortamlarıda ele alınabilir. Profile API üye bazlı 

verileri sunucu üzerinde tutmaktadır. Biz bu makalemizde Profile API' sini kullanarak basit olarak 

kişiselleştirme (personalization) işlemlerinin nasıl yapılabileceğini incelemeye çalışacağız. Profile 

API' sini kullanırken, kişiselleştirilecek bilgiler birer özellik olarak Web.Config dosyasına eklenirler. 

Asp.Net 2.0 ' da Web.Config dosyasına eklenen yeni boğumlardan birisi olan Profile boğumu 

sayesinde o site için geçerli tüm kullanıcılara ait ortak profil deseneleri oluşturulabilir. Profile 

boğumu içerisinde herhangibir bir üye için kişsel ayarların tutulabileceği özellik tanımlamaları yer 

alır. Bu özellikler içinde Properties boğumundan faydalanılır. Aşağıdaki örnekte Web.config dosyası 
içerisine dahil edilmiş örnek Profile özelliklerini görebilirsiniz. 

<system.web> 

    <profile> 

        <properties> 

            <add name="Kategorim"/> 

            <add name="KarsilamaMesajim"/> 

            <add name="SonGirisZamanim"/> 

        </properties> 

    </profile> 

Bu profile bilgisine göre, sisteme giriş yapan her kullanıcı için Kategorim, KarsilamaMesajim ve 

SonGirisZamanim isimli özelliklerde kişiye göre farklı değerler tutulabilecektir. Profile içerisinde 

belirtilen özelliklerin kullanılabilmesi için en azından sitenin kullanıcı bazlı çalışacak şekilde organize 

edilmesi gerekir. Bu makale için geliştirdiğimiz örnekte, Sql Server 2005 Express Edition' ı kullanan 

MemberShip sistemi çalışmaktadır. Böylece, her bir kullanıcıya özel profil değerlerini saklayabiliriz. 

Bu değerler varsayılan olarak aspnet_Profile tablosunda saklanmaktadır. Profile için tutulacak 

özellikleri konfigurasyon dosyasına ekledikten sonra kod içerisinde Profile sınıfını kullanarak çeşitli 

işlemleri gerçekleştirebiliriz. Web.Config dosyasında, Profile boğumu içerisindeki Properties boğumu 

altına eklenen her bir elemana Profile sınıfı üzerinden erişebiliriz. 
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Şekildende görebileceğiniz gibi, kod tarafında Profile sınıfı ve intelli-sense yardımıyla, özellik olarak 

eklediğimiz tüm elemanlara ulaşabilmekteyiz. Şimdi basit olarak bu sınıfı nasıl kullanacağımıza bir 
bakalım. Örnek senaryo olarak default.aspx sayfamızı aşağıdaki gibi tasarlayalım. 

 

Öncelikli olarak sayfamızın çalışma şeklinden kısaca bahsedelim. Uygulamamızda Form tabanlı 

doğurlama kullandığımız için, default.aspx sayfasına gelinmeden önce isimsiz kullanıcılar 

UserLogin.aspx sayfasına bir kere uğramak zorundalar. Burada sisteme başarılı bir şekilde Login 

olan kullanıcılar default.aspx sayfasına geldiklerinde güncel profillerine ait özelliklere erişebilecek ve 

değiştirebilecekler. Böylece Web.Config dosyasındaProfile boğumu içerisinde belirttiğimiz 

özelliklerin her birinin değerlerini her kullanıcı için farklı şekillerde tutabileceğiz. Yani kişiye göre 

özelleştirme yapmış olacağız. Bunları gerçekleştirebilmek için kodumuzda aşağıdaki değişiklikleri 

yapalım. 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (User.Identity.IsAuthenticated) 

        { 

            ProfileBilgisi(); 

        } 

    } 
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    private void ProfileBilgisi() 

    { 

        lblKategorim.Text = Profile.Kategorim; 

        lblMesajim.Text = Profile.KarsilamaMesajim; 

        lblSonGirisZamanim.Text = Profile.SonGirisZamanim; 

    } 

    protected void btnSaveProfile_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Profile.SonGirisZamanim = DateTime.Now.ToString(); 

        Profile.KarsilamaMesajim = txtMesaj.Text; 

        Profile.Kategorim = ddlKategoriler.SelectedItem.Text; 

        Profile.Save(); 

        ProfileBilgisi(); 

    } 

} 

İlk olarak sayfa yüklenirken eğer kullanıcı sisteme giriş yapmış ise ona ait Profile özelliklerinin 

değerlerini alıyor ve ekrandaki label kontrollerine yazdırıyoruz. Button kontrolüne tıklandığında ise 

kullanıcının girdiği değerler, bu kullanıcıya özel profile bilgileri olarak veritabanındaki aspnet_profile 
tablosuna kaydediliyor. 

 

Profile içerisinde tutulan özellik değerleri örnek Burak isimli kullanıcı için aspnet_Profile isimli 
tabloda aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tutulur. 
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Kullanıcıya ait Profile bilgisini oluşturan özellikler ile bunlara karşılık gelen değerlerin nasıl 

tutulduğuna dikkat ediniz. Profile içerisinde tanımladığımız tüm özellikler PropertyNames alanı 

içerisinde tutulur. Bu özellikere karşılık gelen değerler ise PropertyValueString alanı içerisinde 

tutulmaktadır. Burada 3 farklı kullanıcı için 3 farklı Profile satırı yer almaktadır. Profile içerisinde 

tanımlamış olduğumuz özellikler şu anda varsayılan olarak String tipindendirler. İstersek burada 

tutulacak özelliklerin tiplerinide açıkça söyleyebilir ve hatta varsayılan değerlerinide ayarlayabiliriz. 

Özellikte tip güvenliğini sağlamak açısından type niteliğini kullanmakta fayda vardır. Örneğimizdeki 
Profile bilgisini buna uygun olacak şekilde aşağıdaki gibi düzenlediğimizi düşünelim. 

<profile> 

    <properties> 

        <add name="Kategorim" type="System.String" defaultValue="Dvd"/> 

        <add name="KarsilamaMesajim" type="System.String" defaultValue="Kişisel Mesajınız"/> 

        <add name="SonGirisZamanim" type="System.DateTime"/> 

        <add name="ButonFontBuyuklugu" type="System.Int32" defaultValue="12"/> 

    </properties> 

</profile> 

Burada dikkat ederseniz iki yeni özellike daha ekledik. Bununla birlikte her özelliğimiz için geçerli 

olabilecek primitive tipleri ve varsayılan değerleri tanımladık. Uygulamamızı bu haliyle 
derlediğimizde SonGirisZamanim özelliğinin kullanıldığı yerler için hata mesajları alırız. 

 

Sebep son derece açıktır. SonGirisZamanim isimli Profile özelliğinin tipini DateTime olarak 

belirttiğimizden, bu özelliğin kullanıldığı yerlerde uygun tür dönüşümlerini yapmamız 
gerekmektedir. Bu değişiklikler ışığında kodumuzu yeniden aşağıdaki gibi düzenleyelim. 
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (User.Identity.IsAuthenticated) 

    { 

        ProfileBilgisi(); 

    } 

} 

 

private void ProfileBilgisi() 

{ 

    lblKategorim.Text = Profile.Kategorim; 

    lblMesajim.Text = Profile.KarsilamaMesajim; 

    lblSonGirisZamanim.Text = Profile.SonGirisZamanim.ToLongDateString(); 

    btnSaveProfile.Font.Size = Profile.ButonFontBuyuklugu; 

} 

protected void btnSaveProfile_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Profile.SonGirisZamanim = DateTime.Now; 

    Profile.KarsilamaMesajim = txtMesaj.Text; 

    Profile.Kategorim = ddlKategoriler.SelectedItem.Text; 

    Profile.Save(); 

    ProfileBilgisi(); 

} 

Elbette primitive tipleri kullanabileceğimiz gibi, kendi yazmış olduğumuz tipleride kullanmak 

isteyebiliriz. Örnek olarak kullanıcının site içerisinde gezdiği sayfalara ilişkin bilgileri 
saklayabileceğimiz bir sınıfımız olduğunu düşünelim. 

 

public class UrlInfo 

{ 

    private string _sayfaAdi; 

    public string SayfaAdi 

    { 



www.bsenyurt.com Page 1545 
 

        get { return _sayfaAdi; } 

        set { _sayfaAdi = value; } 

    } 

    private string _url; 

    public string Url 

    { 

        get { return _url; } 

        set { _url = value; } 

    } 

    private DateTime _sonGirisTarihi; 

    public DateTime SonGirisTarihi 

    { 

        get { return _sonGirisTarihi; } 

        set { _sonGirisTarihi = value; } 

    } 

    public UrlInfo() 

    {    } 

    public UrlInfo(string ad, string url, DateTime giris) 

    { 

        SayfaAdi = ad; 

        Url = url; 

        SonGirisTarihi = giris; 

    } 

} 

Bu sınıfı Profile içerisinde bir özellik tipi olarak set etmek için aşağıdaki notasyonu kullanmamız 
gerekmektedir. 

<add name="SonSayfa" type="UrlInfo"/> 

Bu noktadan sonra SonSayfa isimli Profile özelliğini uygulamamız içerisinde istediğimiz şekilde 

kullanabiliriz. Özelliğin çalışacağı değer türü artık UrlInfo' dur. Örneğin o anki kullanıcının Profile 
bilgisine yeni bir UrlInfo örneği eklemek için aşağıdaki kod satırına benzer bir ifade yazabiliriz. 

Profile.SonSayfa = new UrlInfo("default", "default.aspx", DateTime.Now); 

Diğer taraftan SonSayfa özelliğinin içeriğini okurken, geri dönecek olan değerin tipi UrlInfo 

olacağından, aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi güncel kullanıcının geçerli olan UrlInfo üyelerine 
de erişebiliriz. 

lblSonSayfa.Text = Profile.SonSayfa.SayfaAdi + " " + 

Profile.SonSayfa.SonGirisTarihi.ToShortDateString(); 

Yanlız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Şu anda SonSayfa özelliğinin aspnet_Profile 

içerisinde nasıl tutulduğuna bakarsak Xml şeklinde tutulduğunu görürüz. 
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Dilerseniz özelliğin içeriğini Binary formatında tutarak daha az yer tutmasınıda sağlayabilirsiniz. 
Bunun için Properties boğumunda ilgili özellik için serializeAs niteliğini kullanmamız gerekmektedir. 

<add name="SonSayfa" type="UrlInfo" serializeAs="Binary"/> 

Lakin uygulamamızı bu şekilde çalıştırdığımızda ve bir kullanıcı ile sisteme giriş yaptığımızda 

aşağıdaki istisna mesajını alırız. 

 

Bunun sebebi ise, yazmış olduğumuz UrlInfo tipinin ikili formatta serileştirilebilir olarak 

işaretlenmemesidir. Serializable niteliğini (attribute) kullanarak bu hatanın önüne geçebilir ve 

tipimizi ikili formatta serileştirilerek ilgili alan içerisine alınmasını sağlayabiliriz. 

[Serializable] 

public class UrlInfo 

{ 

... 

Tipimizi serileştirilebilir olarak işaretledikten sonra uygulamamız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. 

Elbette UrlInfo tipinin güncel kullanıcı için geçerli olan içeriği artık tabloda, PropertyValuesString 

alanında değil, PropertyValueBinary alanında saklanacaktır. 

Profile API' si ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer hususda, siteye giren isimsiz kullanıcıların 

nasıl ele alınacağıdır. Siteye giren isimsiz kullanıcılar (anonymous users) içinde Profile bilgisi 

tanımlanabilir. Bazı alışveriş sitelerinde isimsiz kullanıcılar dahi sepete bir şeyler ekleyebilmektedir. 

Bu isimsiz kullanıcının bir sonraki girişinde daha önceden oluşturduğu sepeti kullanabilmeside 

kişiselleştirme ile alakalıdır. Aslında isimsiz bir kullanıcı sisteme girdiğinde onun için bir benzersiz 

bir id değeri üretilir. Bu id değeri varsayılan olarak oturum açan kullanıcının bilgisayarında cookie 

şeklinde saklanır. Elbette cookie desteği olmayan istemciler için aynı Session modelinde olduğu gibi 

cookieless çözümü vardır. Bu yöntemler sayesinde, bir siteye bağlanan her isimsiz kullanıcı için ayrı 

ayrı kişiselleştirmeler yapabiliriz. Başlamak için öncelikli olarak Web.Config idosyası çerisinden, 

isimsiz kullanıcılar için Profile kullanımını aktif hale getirmemiz gerekir. Varsayılan olarak bu özellik 

kapalıdır. Çünkü, isimsiz kullanıcılar için Profile kullanımı özellikle veritabanı kaynaklarını ve doğal 

olarakta web sunucusu kaynaklarını çok fazla harcayacaktır. 
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<anonymousIdentification enabled="True" cookieless="AutoDetect" /> 

Buradaki örnekte cookieless özelliğine AutoDetect değeri atanmıştır. Yani isimsiz kullanıcı için 

oluşturulan id değerinin istemci bilgisayarında Cookie şeklinde mi, yoksa url ile birlikte taşınacak 

şekilde mi tutulacağına Asp.Net karar verecektir. Cookieless niteliğinin alabileceği diğer değerler ise 

UseCookies, UseUri ve UseDeviceProfile ' dir. Böylece artık sistem içerisinde isimsiz kullanıcılar için 

Profile bilgisinin kullanılabileceğinide söylemiş oluyoruz. Lakin var olan Profile özellikleri içerisinde 

de hangilerinin isimsiz kullanıcılar için geçerli olacağına karar vermemiz ve bunu belirtmemiz 

gerekiyor. Bunun için tek yapmamız gereken istediğimiz özelliğin allowAnonymous niteliğine true 
değerini atamak olacaktır. 

<add name="SonSayfa" type="UrlInfo" serializeAs="Binary" allowAnonymous="true"/> 

Görüldüğü gibi Asp.Net 2.0 kişiselleştirme adına Framework Class Library içerisine oldukça güçlü 

bir tip atmıştır. Profile tipinin yukarıda değindiğimiz özellikleri dışında daha pek çok kabiliyetide 

elbette vardır. Bunların araştırılmasını siz değerli okurlarıma bırakıyorum. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Native Web Services ( 22.05.2006 ) - Sql 2005 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Sql Server 2005 ile gelen etkili özelliklerden biriside, doğal xml web servisi (native xml web 

services) desteğinin bulunmasıdır. Sql Server 2000 sürümünde, web servisi desteğini sunabilmek 

için SqlXml 3.0 ve IIS' in sunucu sistemde mutlaka yüklü olması gerekmektedir. Bununla birlikte 

istemciler MDAC desteğine sahip olmalıdır. Oysaki Sql Server 2005 istemcilerden Http protokolüne 

göre gelecek SOAP uyumlu talepleri doğrudan işletebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemde yer 

alan Http dinleyici (Http Listener), istemcilerden gelecek olan talepleri doğrudan Sql Server 2005 

üzerindeki EndPoint' lere iletmektedir. Dolayısıyla sunucu sistem üzerine IIS bulunma zorunluluğu 

ortadan kaldırılmıştır. 

Sql Server 2005, saklı yordamların (stored procedures) ve kullanıcı tanımlı fonksiyonların (User-

defined Functions) http üzerinden SOAP uyumlu taleplere cevap verebilecek halde sunulmasını 

sağlar. Bunun içinde Http veya Tcp protokolüne göre çalışan EndPoint nesnelerinden yararlanır. Sql 

Server 2005, http üzerinden gelecek olan talepleri yine SOAP mesajları şeklinde 

cevaplandırdığından, istemci her hangibir platform veya sistem olabilir. Örneğin bir Unix sistemi 

yada Linux sistemi de Sql Server 2005 tarafından sununlan bu servisleri kullanabilir. Biz bu 

makalemizde adım adım Sql Server 2005 üzerinden web servisi hizmetini nasıl verebileceğimizi 

incelemeye çalışacağız. Sql Server 2005 üzerinden herhangibir saklı yordamı yada kullanıcı tanımlı 

fonksiyonu web servisi kuralları içerisinde sunmanın ve kullanmanın yolu aşağıdaki şekilde kısaca 
tasvir edilmeye çalışılmaktadır. 

 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingProfilesAPI.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Buna göre ilk olarak web servisi üzerinden hizmet verecek saklı yordam yada fonksiyon hazırlanır. 

Hazırlanan bu fonksiyonun istemcilere cevap verebilmesi ve SOAP taleplerini uygun bir biçimde ele 

alabilmesi için bir EndPoint nesnesi hazırlanır. Daha sonra istemci uygulama ilgili EndPoint için 

proxy sınıfını oluşturur. Bildiğiniz gibi .Net ile geliştirilen web servislerini, isteci tarafındaki 

uygulamalarda kullanmanın yollarından birisi proxy nesnelerinden faydalanmaktır. Buna göre, 

tüketilmek (Consume) istenen web servisinin wsdl dökümanına göre istemci tarafında bir proxy 

sınıfı oluşturulur. Aynı durum, Sql Server 2005 üzerinden sunulan EndPoint nesneleri içinde 

geçerlidir. Tabi istenirse, proxy nesnesi yardımıyla değil SOAP taleplerini doğrudan oluşturacak ve 

cevapları değerlendirecek şekilde kodlama teknikleride kullanılabilir. Web servisinin kullanılabilmesi 

için gerekli adımların tamamlanmasının ardından son olarak Sql Server 2005 tarafındaki EndPoint 
tüketilerek kullanılır. 

Bu kadar teorik bilgiden sonra dilerseniz örnek bir senaryo üzerinen hareket edelim. İlk olarak işe 

yarar bir saklı yordam (Stored Procedure) geliştireceğiz. Örnek olarak Sql Server 2005 ile standart 

olarak yüklenen AdventureWorks veritabanını kullanacağız. Aşağıdaki sql script ile Production isim 

alanındaki Product tablosundan liste fiyatı belirli bir değerin üstünde olan ürünlerin elde edilebildiği 
bir saklı yordam (stored procedure) oluşturulmaktadır. 

USE AdventureWorks 

GO 

 

CREATE PROCEDURE ListeFiyatinaGoreUrunler 

    @ListPrice float 

AS 

BEGIN 

    SELECT 

          ProductID 

        , Name 

        , ProductNumber 

        , MakeFlag 

        , StandardCost 

        , ListPrice 

        , SafetyStockLevel 

    FROM Production.Product 

    WHERE (ListPrice > @ListPrice) 

END 

GO 

İstemcilerin bu saklı yordama http üzerinden talepte bulunup sonuçlarını alabilmelerini sağlamak 

için ise Sql Server 2005 üzerinde bir EndPoint oluşturmamız gerektiğinden daha öncesinde 

bahsetmiştik. Bu EndPoint nesnesini aşağıdaki scriptte görüldüğü gibi oluşturabiliriz. ( EndPoint 

nesneleride diğer çoğu veritabanı nesnesi gibi Drop ve Alter gibi komutlar ile birlikte 

kullanılabilmektedir. ) 

USE AdventureWorks 

GO 

 

CREATE ENDPOINT ListeFiyatinaGoreUrunlerEndPoint 

    STATE = STARTED 

    AS HTTP ( path = '/sql/ListeFiyatinaGoreUrunler', AUTHENTICATION = (INTEGRATED), PORTS = 

(CLEAR) ) 
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    FOR SOAP(  

                        WEBMETHOD 'ListeFiyatinaGoreUrunler' (NAME = 

'AdventureWorks.dbo.ListeFiyatinaGoreUrunler',SCHEMA = STANDARD), 

                        BATCHES = ENABLED, 

                        WSDL = DEFAULT, 

                        SCHEMA = STANDARD, 

                        DATABASE = 'AdventureWorks', 

                        NAMESPACE = 'http://tempUri.org/' 

                 ) 

GO 

Böylece sistemde http üzerinden ListeFiyatinaGoreUrunler saklı yordamına (stored procedure) 

gelecek talepleri karşılayacak bir EndPoint nesnesi oluşturmuş oluyoruz. Artık istemciler bu 
EndPoint' i http veya tcp üzerinden çağırıp sonuçlarını alabilirler. 

 

Windows XP Service Pack 2 yüklü bir sistemde çalışıyorsanız eğer, EndPoint nesnesini 

oluşturbilmek için World Wide Web Publishing servisini bu işlem sırasındadurdurmamız 

gerekebilir. Windows 2003 sistemlerinde ise buna gerek yoktur. 

Geliştirdiğimiz ListeFiyatinaGoreUrunlerEndPoint adlı nesneyi ve Sql Server 2005 üzerinde kayıtlı 

diğer EndPoint' leri görmek için http_endpoints tablosundan yararlanabiliriz. Bu sistem tablosu 
EndPoint' lere ait tüm bilgileri taşımaktadır. 

 

EndPoint nesnesi oluşturulurken pek çok anahtar kelime kullanılmaktadır. Temel amaç EndPoint 

nesnesinin hangi saklı yordamı yada fonksiyonu, hangi iletişim protokolüne göre sunacağını 

belirlemek ve diğer konfigurasyon ayarlarını yapmaktır. Bu anahtar kelimeler hakkında birazda olsa 

bilgi vermekte fayda olacağı kanısındayım. 

Anahtar 

Sözcük 
İşlevi 

State 

EndPoint için başlangıç durumunu belirtir. Started, Stoped veya Disabled olabilir. 

Eğer Stoped olarak ayarlanırsa, EndPoint' e erişmek isteyen istemciler bir çalışma 

zamanı istisnası alırlar. Disabled olması halinde ise EndPoint sistemde kalmaya 

ancak gelen taleplere cevap vermemeye başalayacaktır. 

Http / Tcp 
Bu kısımda iletişim protokolü tanımlanır ve bu protokol üzerinden gerekli 

konfigurasyon ayarları belirlenir. Http dışında tcp üzerindende servis 

verilebilmektedir. 
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Path EndPoint için gerekli URL bilgisini tanımlar. 

Authentication 
İstemciler için güvenlik doğrulama modelini belirler. Basic, Digets, Ntlm, Kerberos, 

Integrated modlarından birisi olabilir. 

Ports 
Clear olması halinde http portu üzerinden hizmet verilmesini sağlar. SSL olması 

halinde ise https üzerinden hizmet verilir. 

Site Servisin host edildiği bilgisayarın adıdır. 

Soap 
Bu kısımda SOAP mesajına yönelik tanımlamalar yapılır ve servisin SOAP 

protokolünü kullanacağı belirtilir. 

WebMethod 
Saklı yordamın yada kullanıcı tanımlı fonksiyonumuzun istemciler tarafından 

kullanılabilmesi için gerekli metod adı tanımlamasıdır. 

Wsdl Wsdl desteğini belirtir. 

Database EndPoint' in yer aldığı veritabanı adını belirtir. 

Namespace SOAP mesajları için gerekli xml isim alanını (xml namespace) tanımlar. 

Artık EndPoint' imiz hazır olduğuna göre bunu herhangibir istemci uygulama üzerinde test 

edebiliriz. Ancak teste başlamadan önce basit olarak EndPoint' in çalışıp çalışmadığını kontrol 

edebiliriz. Yazdığımız EndPoint' in kontrol işlemi için tarayıcı penceresinde, 

http://localhost/sql/ListeFiyatinaGoreUrunler?wsdl bilgisini yazmamız yeterlidir. Eğer aşağıdaki 

ekran görüntüsünde olduğu gibi wsdl dökümanına ulaşabiliyorsak EndPoint' imiz başarılı bir şekilde 

çalışıyor demektir. 
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Şimdi bu hizmeti gerçek bir .Net uygulamasında nasıl kullanacağımızı incelemeye çalışalım. Web 

servisi hizmetini hangi tip istemcide sunacağımıza bakmaksızın dikkat etmemiz gereken önemli bir 

nokta vardır. Yukarıdaki saklı yordamda (stored procedure) olduğu gibi geriye bir sonuç kümesi 

dönüyorsa, EndPoint bunu bir object dizisi şeklinde döndürecektir. Bu yüzden EndPoint üzerinden 

gelen veriyi taşıyan DataSet nesnesini bu object dizisi içerisinde yakalayıp almamız gerekmektedir. 

Biz örnek olarak bir Windows Uygulamasını ele alacağız. İlk olarak servisimizi uygulamamıza Add 

Web Reference tekniğine göre tanıtmamız gerekiyor. 

 

Bu işlemin ardından solution explorer' a bakacak olursak, web servisinin, proxy sınıfının ve wsdl 
dökümanının da eklenmiş olduğunu görürüz. 
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Uygulama kodumuz ise aşağıdaki gibidir. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    UrunServis.ListeFiyatinaGoreUrunlerEndPoint srv = new 

UrunServis.ListeFiyatinaGoreUrunlerEndPoint(); 

    srv.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; 

    object[] sonuclar = srv.ListeFiyatinaGoreUrunler(Convert.ToDouble(txtFiyat.Text)); 

 

    foreach (object guncelNesne in sonuclar) 

    { 

        if (guncelNesne.GetType().ToString() == "System.Data.DataSet") 

            grdUrunler.DataSource = ((DataSet)guncelNesne).Tables[0];  

    } 

} 

UrunServis referansı içerisinde yer alan ListeFiyatinaGoreUrunlerEndPoint servisine erişirken 

istemcinin aynı domain içerisinde olduğunu düşünerekten DefaultCredential uygulanmıştır. Nitekim 

EndPoint tanımlamamızda, authentication modu olaraktanda integrated seçeneğini kullanmıştık. 

Diğer taraftan normal web servislerinin kullanımında web metodlarının dönüş tipi ne ise, proxy 

nesneleri üzerinden de aynı tipi alabilmekteyiz. Oysaki burada geriye object tipinden bir dizi 

dönmektedir. Bu dizinin elemanlarına çalışma zamanında Visualizer yardımıyla bakacak olursak 
aşağıdaki şekildende görebileceğiniz gibi bir DataSet nesnesinin de var olduğunu görürüz. 
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Dolayısıyla kodumuz içerisinde object dizisinin elemanları arasında dolaşıp tipinin string karşılığı, 

DataSet' in Framework içerisindeki tam adına eş düşen System.Data.DataSet ile karşılaştırılması 

gerekmektedir. Bu tespit yapıldıktan sonra, güncel object dizi elemanı DataSet tipine 

dönüştürülerek veri kaynağı olarak kullanılmış ve form üzerindeki gridView kontrolüne bu veri 

kümesi içerisindeki 0 indeksli DataTable bağlanmıştır. Uygulamamızı çalıştırdığımızda , Sql Server 
2005 üzerinden EndPoint' imize başarılı bir şekilde erişebildiğimizi görürüz. 

 

Görüldüğü gibi artık Sql Server 2005 üzerinde saklı yordam (stored procedure) yada kullanıcı 

tanımlı fonksiyonları (user defined functions), http istemcilerine hizmet verecek şekilde web servisi 

olarak sunmak oldukça kolaydır. Tek yapmamız gereken EndPoint nesnelerini hazırlamak ve 

istemcilerde tüketmek olacaktır. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Custom Serialization ( 14.05.2006 ) - C# 2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Nesnelerin çalışma zamanındaki durumlarını alıp herhangi bir kaynağa doğru yazmak ve başka bir 

zaman dilimi içerisinde bu kaynaktan aynı nesne durumunu elde etmek amacıyla serileştirme 

tekniklerinden sıkça faydalanılmaktadır. Biz bu makalemizde özel serileştirmeyi (Custom 

Serialization), Framework 1.1' den itibaren incelemeye başlayacak ve 2.0' da getirilen yeniliklere 

değineceğiz. Bazen serileştirme (Serialization) veya ters-serileştirme (Deserialization) işlemleri 

sırasında, veriyi değiştirmek isteyebiliriz. Örneğin serileştirilecek olan veriyi ilgili stream üzerine 

şifrelemek isteyebiliriz. Söz konusu stream bir ağ ortamında, fiziki bir dosya veya bellek bölgesi 

olabilir. Özellikle ağ üzerinden harekete eden verilerin serileştirme işlemine tabi tutulduğu 

Remoting gibi mimarilerde şifreleme işlemi zaman zaman önem arz edebilir. Elbette şifreleme gibi 

amaçlar dışında da başka nedenlerden dolayı özel serileştirme işlemlerini gerçekleştirmek 

isteyebiliriz. 

Hangi nedenle olursa olsun özel serileştirme, kod tarafında bir takım özel işlemleri gerektirir. Özel 

serileştirmeyi kavrayabilmek ve uygulayabilmek için var olan serileştirme süreçlerini basitten 

detaya kadar incelemek gerekir. Dilerseniz ilk olarak bir nesnenin serileştirme sürecine kısaca bir 
göz atalım. 

 

Çoğunlukla, serileştirmek veya ters-serileştirmek istediğimiz verinin içeriği Formatter' lar tarafından 

kullanılırlar. Serileştirme işlemi sırasında bu bilgiden yararlanılarak veri bir stream' e doğru yazılır. 

Ters-serileştirme işleminde ise stream' den okunan veri yine formatter nesnesi yardımıyla orjinal 

nesne üzerine yüklenir. Serileştirme ve ters-serileştirme işlemleri için Framework 2.0' da getirilen 

en büyük yeniliklerden birisi, olayların ele alınabileceği metodların yazılabiliyor oluşudur. 

Framework 2.0 perspektifinden bakıldığında bir nesnenin serileştirilmesi veya ters-serileştirilmesi 

sırasında meydana gelen olaylar daha kolay ele alınabilmektedir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekilden de görebileceğiniz gibi serileştirme süreci gerçekleşirken meydana gelen iki olay vardır. 

Bunlardan ilki serileştirme işleminin gerçekleştiği sırada çalışan OnSerializing olayıdır. Serileştirme 

işlemi gerçekleştirildikten hemen sonra devreye giren olay ise OnSerialized' dir. Ters serileştirme 

(Deserialization) işleminde de benzer bir durum söz konusudur. Ters serileştirmenin gerçekleştiği 

sırada OnDeserializing olayı ele alınabilir. Bu işlem bittikten hemen sonrasında ise, eğer sınıf 

IDeserializationCallback arayüzünü uygulamış ise OnDeserialization olayı öncelikli olarak devreye 

girecektir. Son olarakta OnDeserialized olayı gerçekleşecektir. İşte Framework 2.0 bahsetmiş 
olduğumuz serileştirme olaylarını daha iyi ele alabileceğimiz yeni nitelikler sunmaktadır. 

 

OnSerializing, OnSerialized, OnDeserializing, OnDeserialized olayları sadece Binary 

serileştirmede gerçekleşir. Soap formatında yapılan serileştirmede sadece Serialization 

olayları meydana gelir. 

Peki bahsetmiş olduğumuz bu olayları nasıl ele alacağız? Bunun için Framework 2.0 ile birlikte 

gelen yeni attribute (nitelik) larımız mevcuttur. Bu attribute' ların listesini ve kısa açıklamalarını 
aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. 

Attribute Kısa Açıklama 

OnSerializing Serileştirme işlemi sırasındaki olay metodlarını niteler. 

OnSerialized Serileştirme işlemi tamamlandıktan sonraki olay metodlarını niteler. 

OnDeserializing Ters-Serileştirme işlemi yapıldığı sıradaki olay metodlarını niteler. 

OnDeserialized 
Ters-Serileştirme işlemi tamamlandıktan sonraki olay metodlarını 

niteler. 
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Bu attribute' lar yardımıyla bir metodu işaretlediğimizde, serileştirme (ters-serileştirme) sırasındaki 

süreci ele alabiliriz. Framework 2.0 ile özel serileştirmeye getirilen yenilikleri ele almadan önce 

Framework 1.1' de bu işi nasıl gerçekleştirebileceğimizi incelemekte fayda var. Eğer bir sınıfa özel 

serileştirme uygulamak istiyorsak öncelikle bu sınıfa ISerializable arayüzünü uygulamamız 

gerekmektedir. Tabiki bu sınıfın Serializable niteliği ile işaretlenmiş bir sınıf olması gerektiğide 

unutulmamalıdır. ISerializable arayüzünün sunduğu GetObjectData metodu yardımıyla, veri 

içeriğini özel serileştirme işlemine tabi tutabiliriz. Diğer taraftan ters-serileştirme işlemi için söz 

konusu sınıfın mutlaka özel bir yapıcı metodu (constructor) kullanılması şarttır. Bu yapıcı metodun 

parametrik yapısı, ISerializable arayüzünden uygulanan GetObject metodunun parametrik yapısı ile 
aynı olmak zorundadır. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için basit bir örnek geliştirerek makalemize devam edelim. 

Örneğimizde, Personel tipinden basit bir nesne örneğinin binary formatta serileştirmesi işlemi ele 

alınmaktadır. Lakin bu işlemde serileştirme yaparken nesnenin grafiğini oluşturan içerik Rijndael 

algoritmasına göre şifrelenmektedir. Ters-serileştirme işlemi sırasında ise, şifrelenmiş olan içerik 

tekrar Personel tipi nesne örneğine atanmaktadır. Uygulamamızda şifreleme işlemlerini ele alan 

SifrelemeYoneticisi isimli sınıfımız temel olarak bizim için gerekli encryption ve decryption 

metodlarını sağlamaktadır. Personel isimli sınıfımız ise bir personel için gerekli temel özellikleri 

taşıyıp özel serileştirme yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Dikkat edeceğimiz en 
önemli nokta, Personel isimli sınıfımızın uyguladığı GetObjectData metodu ve özel yapıcısıdır. 

 

using System; 

using System.IO; 
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using System.Text; 

using System.Runtime.Serialization; 

using System.Security.Cryptography; 

 

namespace OzelSerilestirme 

{ 

    // Personel sınıfımın ikili serileştirmeye destek verebilmesi ve özel serileştirmeyi kullanabilmesi 

için Serializable niteliğine mutlaka sahip olması gerekir. 

    [Serializable] 

    class Personel:ISerializable 

    { 

        private int _id; 

 

        public int Id 

        { 

            get { return _id; } 

            set { _id = value; } 

        } 

        private string _ad; 

     

        public string Ad 

        { 

            get { return _ad; } 

            set { _ad = value; } 

        } 

        private DateTime _dogum; 

 

        public DateTime Dogum 

        { 

            get { return _dogum; } 

            set { _dogum = value; } 

        } 

        private double _maas; 

         

        public double Maas 

        { 

            get { return _maas; } 

            set { _maas = value; } 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return Id.ToString() + " " + Ad + " " + Dogum.ToShortDateString() + " " + 

Maas.ToString(); 

        } 

 

        public Personel(int id, string ad, DateTime dogum, double maas) 

        { 

            Id = id; 
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            Ad = ad; 

            Dogum = dogum; 

            Maas = maas; 

        } 

 

        #region Deserialization için kullanılan özel constructor metodumuz 

     

        public Personel(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

        { 

            // Şifrelenmiş veriler info nesnesi üzerinden alınarak, çözücü nesnemize gönderilir. Elde 

edilen sonuçlar Personel nesnesinin çalışma zamanındaki örneğinin ilgili alanlarına setlenir. 

            Id = Convert.ToInt32(SifrelemeYoneticisi.SifreCoz((byte[])info.GetValue("Identity", 

typeof(object)))); 

            Ad = SifrelemeYoneticisi.SifreCoz((byte[])info.GetValue("Name", typeof(object))); 

            Dogum = 

Convert.ToDateTime(SifrelemeYoneticisi.SifreCoz((byte[])info.GetValue("BirthDate", 

typeof(object)))); 

            Maas = Convert.ToDouble(SifrelemeYoneticisi.SifreCoz((byte[])info.GetValue("Salary", 

typeof(object)))); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region ISerializable Members 

     

        public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

        { 

            // Öncelikle, Personel sınıfının çalışma zamanındaki nesne örneğinin sahip olduğu özellik 

değerleri şifreleme işleminden geçirilir. Elde edilen byte dizileri ise info nesnesinin AddValue 

metodu yardımıyla, binary serileştirilmenin yapıldığı stream' e doğru yazılır. 

            byte[] sifrelenmisId = SifrelemeYoneticisi.Sifrele(Id.ToString()); 

            byte[] sifrelenmisAd = SifrelemeYoneticisi.Sifrele(Ad); 

            byte[] sifrelenmisDogum = SifrelemeYoneticisi.Sifrele(Dogum.ToString()); 

            byte[] sifrelenmisMaas = SifrelemeYoneticisi.Sifrele(Maas.ToString()); 

     

            info.AddValue("Identity", sifrelenmisId); 

            info.AddValue("Name", sifrelenmisAd); 

            info.AddValue("BirthDate", sifrelenmisDogum); 

            info.AddValue("Salary", sifrelenmisMaas); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

 

    // Şifreleme ve çözme işlemleri için kullandığımız sınıfımız, Rijndael algoritmasını temel alır. 

    class SifrelemeYoneticisi 

    { 

        private static byte[] Key = { 0x01, 0x06, 0x03, 0x07, 0x05, 0x06, 0x07, 0x11, 0x09, 0x10, 

0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16 }; 
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        private static byte[] IV = { 0x01, 0x06, 0x03, 0x07, 0x05, 0x06, 0x07, 0x11, 0x09, 0x10, 

0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15,     0x16 }; 

 

        public static byte[] Sifrele(string sifrelenecekVeri) 

        { 

            MemoryStream ms = new MemoryStream(); 

            RijndaelManaged rm=new RijndaelManaged(); 

            CryptoStream cs; 

            byte[] veri = Encoding.UTF8.GetBytes(sifrelenecekVeri); 

            cs = new CryptoStream(ms, rm.CreateEncryptor(Key, IV), CryptoStreamMode.Write); 

            cs.Write(veri, 0, veri.Length); 

            cs.Close(); 

            ms.Close(); 

            return ms.ToArray();  

        } 

 

        public static string SifreCoz(byte[] sifrelenmisVeri) 

        { 

            MemoryStream ms = new MemoryStream(); 

            RijndaelManaged rm = new RijndaelManaged(); 

            CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, rm.CreateDecryptor(Key, IV), 

CryptoStreamMode.Write); 

            cs.Write(sifrelenmisVeri, 0, sifrelenmisVeri.Length); 

            cs.Close(); 

            ms.Close();  

            return Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());  

        } 

    } 

} 

Uygulama kodumuz ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.IO; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

using OzelSerilestirme; 

 

public class main 

{ 

    public static void Main(string[] args) 

    { 

        #region Binary serileştirme 

 

        BinaryFormatter bfYaz = new BinaryFormatter(); 

        FileStream fsYaz = new FileStream("Personel.txt", FileMode.Create); 

        Personel pers = new Personel(1000, "Burak Selim Şenyurt", new DateTime(1976, 12, 4), 
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2000); 

        bfYaz.Serialize(fsYaz, pers); 

        fsYaz.Close(); 

 

        #endregion 

 

        #region Binary ters-serileştirme 

 

        BinaryFormatter bfOku = new BinaryFormatter(); 

        FileStream fsOku = new FileStream("Personel.txt", FileMode.Open); 

        Personel persOkunan = (Personel)bfOku.Deserialize(fsOku); 

        Console.WriteLine(persOkunan.ToString()); 

        fsOku.Close(); 

 

        #endregion 

    } 

} 

Uygulamamızda ilk olarak bir Personel tipi nesne örneğini fiziki bir dosyaya ikili formatta 

serileştirmekteyiz. Sonrasında ise fiziki dosyadan okuduğumuz veriyi yeni bir Personel tipi nesne 

örneğine taşımaktayız. Buradaki işlemler aslında normal bir serileştirme işleminden farksız. Ancak 

Personel sınıfımız özel serileştirme işlemini uyguladığı için arka planda verilerin şifrelenmesi ve 
çözümlenmesi söz konusu. 

Uygulama çalıştıktan sonra serileştirilmiş verimizi tutan dosyamızın içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

Gördüğünüz gibi Id, Ad, Dogum ve Maas gibi bilgilerimiz şifrelenmiştir. Gerçi, normal bir 

serileştirme işlemi sırasında da binary formatını kullandığımız için veri içeriği çok kolay okunamaz 

haldedir. Ancak özellikle string bazlı veriler okunabilir formatta olacaktır. Yinede biz, kullandığımız 

şifreleme anahtarına sahip olmayanların, nesneyi o anki içeriği ile elde edememesini garanti altına 

almış oluyoruz. Aşağıdaki ilk ekran görüntüsünde Personel tipine ait nesne örneğimizin şifrelenmiş 

halini görmektesiniz. İkinci görüntüde ise normal ikili serileştirmenin etkisini görmekteyiz. 

 

Eğer şifreleme yapmassak; 

 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda şifrelediğimiz personel tipi nesne örneğinin başarılı bir şekilde 

çözülerek ters-serileştirilebildiğini de görmekteyiz. Elbette burada örnek olması açısından Rijndael 
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algoritmasını kullandık. Bunun yerine diğer şifreleme algoritmalarınıda kullanabiliriz. Sonuçta 

önemli olan serileştirme sürecinde nerede neyi kullanacağımızı bilmektir. 

 

Framework 2.0' da öncedende bahsettiğimiz gibi, serileştirme ve ters-serileştirme sürecindeki 

olayları ele alabilecek metodları, çeşitli nitelikler yardımıyla yazabilmekteyiz. Bununla ilgili 

olaraktan Personel sınıfımızın yeni versiyonunu aşağıdaki gibi yazacağız. Dikkat ederseniz bu sefer 

özel bir constructor yazmadık veya GetObjectData metodunu kullanmadık. Diğer taraftan sınıfımıza 

ISerializable arayüzünüde uygulamadık. Framework 2.0 getirdiği bu yeniliklerle birlikte, 

ISerializable arayüzüne destek vermeye devam etmektedir. Özellikle attribute' ların desteklediği 

metodların SerializationInfo tiplerini doğrudan almaması nedeniyle, yukarıda yazdığımız şifreleme 

örneğini Framework 2.0' daki nitelikleri kullanacağımız metodlar yardımıyla yazmak gerçekten 

zordur. 

 

[Serializable] 

class Personel2 

{ 

    private int _id; 

 

    public int Id 

    { 

        get { return _id; } 

        set { _id = value; } 

    } 

    private string _ad; 

 

    public string Ad 
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    { 

        get { return _ad; } 

        set { _ad = value; } 

    } 

    private DateTime _dogum; 

 

    public DateTime Dogum 

    { 

        get { return _dogum; } 

        set { _dogum = value; } 

    } 

    private double _maas; 

 

    public double Maas 

    { 

        get { return _maas; } 

        set { _maas = value; } 

    } 

 

    public override string ToString() 

    { 

        return Id.ToString() + " " + Ad + " " + Dogum.ToShortDateString() + " " + Maas.ToString(); 

    } 

 

    public Personel2(int id, string ad, DateTime dogum, double maas) 

    { 

        Id = id; 

        Ad = ad; 

        Dogum = dogum; 

        Maas = maas; 

    } 

 

    [OnSerializing()] 

    protected void Serilestiriliyor(StreamingContext ctx) 

    { 

        Console.WriteLine("Serileştiriliyor..."); 

    } 

 

    [OnSerialized()] 

    protected void Serilestirildi(StreamingContext ctx) 

    { 

        Console.WriteLine("Serileştirildi..."); 

    } 

 

    [OnDeserializing()] 

    protected void TersSerilesitiriliyor(StreamingContext ctx) 

    { 

        Console.WriteLine("Ters serileştiriliyor..."); 

    } 
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    [OnDeserialized()] 

    protected void TersSerilestirildi(StreamingContext ctx) 

    { 

        Console.WriteLine("Ters Serileştirildi..."); 

    } 

} 

Personel sınıfının ikinci versiyonuna dikkat ederseniz yeni attribute' larımızın kullanıldığı metodların 

hepsinin aynı parametrik yapıda olduğunu görebilirsiniz. Metodlarımızın hepsi değer dönürmeyen 

(void) ve sadece StreamingContext tipinden tek parametre alan modeldedir. Bu metodlar içerisinde 

şu an için sadece serileştirme sürecini takip etmekteyiz. Uygulamamızı Personel2 tipine göre 

güncellediğimizde aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü alırız. Dikkat ederseniz, tüm süreci 

yakalayabilmekteyiz. Buda bize seirleştirme süreci sırasında, dış kaynaklar ile ilgili işlemler 
yapabilmek için uygun bir zemin hazırlamaktadır. 

 

Framework 2.0 ile gelen belkide en önemli yenilik generic mimaridir. Özellikle generic modelin 

hemen her tipe uygulanabiliyor olması dikkatleri serileştirilebilir tipler üzerine de çekmektedir. 

Dolayısıyla özel serileştirme işlemini yaparken generic alanları ele alabileceğimizi söyleyebiliriz. 

Yanlız generic mimariyi kullandığımız sınıflarda eğer özel serileştirme yapıyorsak dikkat etmemiz 

gereken bir takım noktalar vardır. Örneğin aşağıdaki sınıfı ele alalım. 

 

[Serializable()] 

public class Personel3<G>:ISerializable 
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{ 

    private G _eleman; 

    private string _ad; 

 

    public string Ad 

    { 

        get { return _ad; } 

        set { _ad = value; } 

    } 

 

    public G Eleman 

    { 

        get { return _eleman; } 

        set { _eleman = value; } 

    } 

 

    #region ISerializable Members 

 

    public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

    { 

        info.AddValue("Eleman", _eleman); 

        info.AddValue("Ad", _ad); 

    } 

 

    #endregion 

 

    public Personel3(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

    {    

        Ad = info.GetString("Ad"); 

        Eleman = (G)info.GetValue("Eleman",typeof(G)); 

    } 

 

    public Personel3(G eleman,string ad) 

    { 

        _eleman = eleman; 

        _ad = ad; 

    } 

 

    public override string ToString() 

    { 

        return _eleman.ToString()+" "+_ad.ToString(); 

    } 

} 

Görüldüğü gibi özel serileştirmeye ihtiyacımız olduğunda ele alabileceğimiz teknikler ortadadır. 

Şifreleme işlemleri gibi, verinin doğrudan değiştirilmesi gerektiği durumlarda ISerializable 

arayüzüne ait üyelerin kullanılması çok daha doğru olacaktır. Nitekim böyle bir ihtiyaçta doğrudan 

süreç içerisinde yer alan nesne değerlerini yakalayabilmek adına ele alınabilecek en uygun yol 

budur. Bununla birlikte serileştirme süreci içerisinde farklı kaynaklara yönelik işlemler yapılması 
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düşünülüyorsa Framework 2.0 ile birlikte gelen attribute' lardan yararlanılabilir. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek kod için tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Data Access Application Block Nedir? (.Net 2.0 

için) ( 05.05.2006 ) - EA 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Microsoft tarafından serbest olarak dağıtılan Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama 

Bloğu) özellikle n katmanlı mimarilerde, Data Access Layer (veri erişim katmanı) için gerekli 

işlevselliği sağlayan, performans ve bellek yönetimi konusunda iyi sonuçlar veren bir Enterprise 

Solution Pattern' dir. Bu block sayesinde, özellikle Business Layer (iş katmanındaki)  katmanındaki 

işimiz oldukça kolaylaşmaktadır. Özellikle Sql sunucusu üzerinde uzmanlaşmış olan bu block' un 

.Net 2.0 için olan sürümü Ocak ayı içerisinde yayınlandı. Data Access Application Block (Veri Erişimi 

Uygulama Bloğu) ve diğer Enterprise Solution Pattern' lerini bu adresten indirebilirsiniz. Data 

Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu), diğer blocklar gibi bir solution olarak 

gelmektedir. Dolayısıyla ilk kullanımından önce mutlaka bu solution' ı açıp derlememiz gerekir. 

Böylece kullanılabilir assembly dosyalarımızı (dll' leri) elde etmiş oluruz. Bunun sonucu olarakta 

herhangibir projede, Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu) için oluşturulan 

assembly' ımızı referans edebilir ve kullanmaya başlayabiliriz. Aynı uygulama mantığı diğer block' 

lar içinde geçerlidir. 

Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' unu kısaca inceleyeceğimiz bu 

makalede örneklere geçmeden önce, Data Access Layer 'ın (veri erişim katmanı) sağladığı 

avantajlardan kısaca bahsetmekte fayda olacağı kanısındayım. Katlı mimariler, özellike Enterprise 

Solution' ların olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Temel olarak en basit mimari model üç 

katmandan oluşmaktadır. 

 

Bu modelde veri ile ilgili temel işlemleri üstlenen bir veri erişim katmanı (Data Access Layer), 

uygulamanın mantığını üstlenen bir iş katmanı (Business Layer) ve uygulama arabiriminin 

tutulduğu bir sunum katmanı (Presentation Layer) mevcuttur. Data Access Layer (veri erişim 

katmanı) genellikle bağlantı oluşturma, sql komutlarını çalıştırma gibi temel yapılar için gerekli 

kodları, diğer katmanlardan soyutlayan bir görev üstlenir. Net tarafından baktığımızda, DataSet, 

DataTable, Xml, DataReader gibi veri türlerini veya kendi veri türlerimizi geri döndüren işlemler ve 

daha bir çoğu Data Access Layer (veri erişim katmanı) içerisindeki metodlarda toplanmaktadır. 

Eğer elinizde hazır bulunan bir Data Access Layer (veri erişim katmanı) yoksa veya tembellik edip 

yazmaya üşeniyorsanız (ya da var olan bir tanesini inceleyip en azından vizyonunuzu geliştirmek 

istiyorsanız), Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu) gerçekten büyük bir 
fırsattır. Özelliklede ücretsiz olarak dağıtıldığı düşünülürse. 

Normal şartlar altında özellikle Business (İş) katmanında yer alan metodlarımız içerisinde, Data 

Access Layer (veri erişim katmanı) içerisindeki metodlar sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin web 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingRijnadel.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A14E870-406B-4F2A-B723-97BA84AE80B5&displaylang=en
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tabanlı bir hizmet programını ele alalım ve sayfalar üzerindeki GridView kontrollerinin doldurulması 

gibi temel bir işlem için gerekli olan materyalleri düşünelim. İlk olarak Data Access Layer (veri 

erişim katmanı) üzerinde gerekli sorguları çalıştırıp geriye DataSet döndürecek aşırı yüklenmiş 

(overload) metodlar yazılması gerekir. Aşırı yüklenmiş bu versiyonlarda text bazlı query 

çalıştıracak, birden fazla sayıda parametre alacak yada bir stored procedure' ü ele alacak hatta 

bunların transaction bazlı versiyonlarınıda tutacak tipte seçenekler yer alabilir. Üstelik bu metodun 

kullanacağı bağlantı nesnesinide bilmesi, gerekirse oluşturması, açması ve hatta işi bitince bellek 

yönetiminide gerçeleştirerek kaynakları en iyi şekilde idare etmesi beklenir. Sonuç itibariyle 

uygulamanın iş mantığını kapsayan Business (İş) katmanının, buradaki kod kalabalığından 

etkilenmemesi amaçlanmaktadır. Öyleki veri erişim katmanı bir kez yazıpı pek çok projede 

kullanılabilirken, iş katmanı projeden projeye farklılık gösterecektir. İşte bu nedenle bu tip 

karmaşık ve kendi içerisinde dallanarak modülleşebilen işlemler, pek çok projede kullanılabilmeleri 

amacıyla Data Access Layer (veri erişim katmanı) içerisinde tutulurlar. 

Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' un sağladığı etkinlikleri görebilmek 

amacıyla aşağıdaki kod parçasını göz önüne alabiliriz. Bu kod parçası pek çok yerde kullanılabilecek 
tipte bir metod olarak veri erişim katmanında yer alacak nitelikte bir yapıya sahiptir. 

using (SqlConnection con = new SqlConnection(conStr) 

{ 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(queryString, con)) 

    { 

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

        DataSet ds = new DataSet(); 

        da.Fill(ds); 

    } 

} 

Kodumuz parametre olarak gelecek sorgunun sonuçlarını bir DataSet içerisine aktarmaktayız. Bu 

işlemi gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan tüm materyal kod satırlarında yer almaktadır. Bağlantıyı 

oluşturmak için bir SqlConnection nesne örneği, komutu çalıştırmak için bir SqlCommand nesne 

örneği ve bu komutu alıp DataSet' i dolduran bir SqlDataAdapter nesne örneği. Aslında yapılan iş 

son derece basittir. Bir sorgu sonucu elde edilen veri kümesinin DataSet nesne örneğine 
aktarılması. 

Çeşitli uygulamların pek çok noktasında belirli bir sorgu ve bağlantı ile çalışıp geriye DataSet 

döndürecek metodlarımız olacaktır. Bunları her seferinde tekrardan yazmak nesne yönelimli bir 

dilin imkanları göz önüne alındığında doğal olarak yanlış olacaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri 

işlevselliklere sahip kod parçaları, bir katman dahilinde toplanabilir ve yönetimin daha kolay olması 

sağlanabilir. Üstelik bu, verileri hazırlamak için kullanılan kod karmaşasınında diğer katmanlardan 

soyutlanması anlamına gelmektedir. İşte bu nedenlede, uygulamaların mantığı ile görsel 

arabirimlerinden ayrıştırılmış ve temel olarak veri erişim tekniklerini ele almış bir katman söz 

konusudur ki biz bunu Data Access Layer (veri erişim katmanı) olarak nitelendiriyoruz. Microsoft 

buradaki ihtiyacı ele alaraktan herkesin kolayca kullanabileceği bir veri erişim katmanı çözümü 

üretmiştir. Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu). 

 

Eğer sisteminize Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' u başarılı bir şekilde 

yüklediyseniz, kendi Data Access Layer (veri erişim katmanı) kütüphanenize kolayca sahip 
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olmuşsunuz demektir. Örneğin yukarıdaki kodun yer aldığı bir Data Access Layer (veri erişim 

katmanı) metodunun, Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' taki karşılığını 

ele almaya çalışalım. Ancak öncesinde, uygulamamıza Data Access Application Block (Veri Erişimi 

Uygulama Bloğu)' tan gerekli referansları almamız gerekecektir. (Eğer .Net 2.0 için indirdiğiniz 

Enterprise Library' yi standart olarak kurduysanız, Enterprise Solution' unuzu derledikten sonra 

oluşan assembly' lara C:\Program Files\Microsoft Enterprise Library January 2006\bin klasöründen 
erişebilirsiniz.) 

 

Bu referansları aldıktan sonra yukarıdaki kod parçasını aşağıdaki haliyle yazabiliriz. Önce bizim için 
gerekli referanslar; 

using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common; 

using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Sql; 

using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data; 

Kodumuzun aynısını ve hatta daha iyisinide yapan Data Access Application Block (Veri Erişimi 

Uygulama Bloğu) karşılıkları, 

Database db = DatabaseFactory.CreateDatabase("conn"); 

db.ExecuteDataSet(CommandType.Text, "Select * From Production.Product"); 

Görüldüğü gibi Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' un kullanımı son 

derece kolay ve esnektir. Koda dikkat edecek olursanız, connection nesnesinin nasıl 

oluşturulduğunu, dataSet nesnesinin nasıl doldurulduğunu görmemekteyiz. Bu işlemler Data Access 

Layer (veri erişim katmanı) içerisinde kapsüllenerek bizden soyutlandırılmış durumdalar. Benim en 

çok beyendiğim özelliklerden birisi, kilit nesnelerin oluşturulmasında çeşitli factory nesnelerinin 

görev alıyor olması. Örneğimizde, Database nesnesini oluşturmak için DatabaseFactory isimli başka 

bir fabrika nesnesi kullanılmıştır. Özellikle CreateDatabase metodunun bu versiyonu varsayılan 
olarak uygulamanın konfigurasyon dosyasına bakıp uyun connectionString node' unu kullanmıştır. 

.Net 2.0 için geliştirilen bu versiyonda önceki Enterprise Block' lara göre bir takım temel 

farklılıklarda mevcuttur. Örneğin, burada oluşturduğumuz Database nesne örneğini çeşitli metodları 

yürütmek (execute) için kullanmaktayız. Ancak bunu oluştururken App.config dosyasında 

tuttuğumuz connection string bilgisini doğrudan kullanıyoruz. Bu ve benzeri pek çok yenilik var. 

Pek çok isim alanı tamamen değişmiş ve daha iyi ayrıştırılmış durumda. Ama ilk göze çarpanlar 

arasında Ado.Net 2.0 olan tam destek ve sınıfların biraz daha derlenip bir önceki versiyona göre 

karmaşıklıktan uzaklaştırılmış olması var. 
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App.config içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <connectionStrings> 

        <add name="conn" connectionString="Data 

source=manchester;database=AdventureWorks;integrated security=sspi" 

providerName="System.Data.SqlClient"/> 

    </connectionStrings> 

</configuration> 

CreateDatabase static metodu konfigurasyon dosyası içerisindeki conn isimli anahtarı nasıl 

bulacağını bilmektedir. Biz bununla da uğraşmamaktayız. Buda uygulamanın yeniden derlemeye 

gerek duymayacak teknikleri (ki burada xml tabanlı bir konfigurasyon dosyası bunu karşılıyor) 

kolayca uygulayabilecek bir katmana sahip olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi gelin başka bir 

senaryoyu ele alalım. Örneğin, sistemde yer alan parametrik bir stored procedure' ün sonuçlarını 

ortama bir DataReader vasıtasıyla almak istediğimiz bir işlevselliği Data Access Layer (veri erişim 

katmanı) içerisine katmak istediğimizi düşünelim. Bu senaryo için Sql Server 2005 üzerinde, 

AdventureWorks veritabanında yer alacak aşağıda oluşturma script' i verilen sp' yi kullanabiliriz. 

Kullandığımız Stored Procedure; 

USE [AdventureWorks] 

GO 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE PROCEDURE [dbo].[GetStoreByPersonID]  

( 

    @PersonID int 

) 

AS 

SELECT * FROM Sales.Store WHERE SalesPersonID=@PersonID 

RETURN 

Şimdi bu sp' yi kullanacak örnek bir kod parçasını kendi DAL' ımız içerisinde aşağıdaki gibi 

yazdığımızı düşünelim. 

using (SqlConnection con = new SqlConnection(conStr)) 

{ 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(queryStr, con)) 

    { 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

        cmd.Parameters.AddWithValue(prmName, prmValue); 

        con.Open(); 

        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
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    } 

} 

Elbette buraki kod yazım şekli yazılımcıdan yazılımcıya farklılıkta gösterebilir. Oysaki hangi yol ile 

olursa olsun, Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' un sunduğu çizgi 

bellidir. Bu da aslında, büyük çaplı projelerde farklı yazılımcıların aynı standart üzerinde geliştirme 

yapabilmesini olanaklı kılmaktadır. Dolayısıyla tek yapmamız gereken eğer bir stored procedure' ü, 

konfigurasyon dosyasında tutulan bir bağlantı bilgisi üzerinden çalıştırmak ve geriye bir DataReader 

almak ise, Business (İş) katmanında kullanacağımız metod sadece aşağıdaki iki satır kod parçasını 

içerecektir. 

 

Database db = DatabaseFactory.CreateDatabase("conn"); 

db.ExecuteReader("GetStoreByPersonID", 277); 

Görüldüğü gibi, ExecuteReader metodunun kullandığımız versiyonunda ilk parametre olarak stored 

procedure' ün adı verilmiştir. İkinci parametre olarak ise, params anahtar sözcüğü kullanılarak n 

sayıda object tipinden değer girilebilmesi sağlanmıştır. Buna göre ExecuteReader metodu gelen 

değer sayısına göre içeride parametre oluşturacak ve sp' ye gönderecektir. (Bu işlemlerin Data 

Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu) içerisindeki kodlarda nasıl yapıldığını 

görmek için, ExecuteReader satırına Breakpoint koymanızı ve F11 ile adım adım ilerlemenizi 

öneririm.) Böylece sadece iki kod satırı ile ne kadar çok kod kalabılığından soyutlandığımızı daha 

kolay görebilir ve veri erişim katmanının faydalarını fark edebilirsiniz. İşte Data Access Layer (veri 

erişim katmanı) ' ın faydası burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Tüm kod kalabalığını iş 
mantığımızdan soyutlamıştır. Ayrıca yönetiminide kendi içerisinde gerçekleştirmektedir. 

Başka bir örnek daha ele alalım. Bazen uygulamalarımız n-katlı mimariye sahip olabilir. Örneğin 

veritabanındaki çeşitli tiplerin sınıfsal karşılığının tutulduğu bir entity katmanımız olduğunu 

düşünelim. Bu katmanda pekala veri erişim katmanını aktif olarak kullanacaktır. Örneğin, Urun 
isimli aşağıdaki tipi ele alalım. 
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public class Urun 

{ 

    private int _id; 

    private string _ad; 

    private double _fiyat; 

    public int Id 

    { 

        get { return _id; } 

        set { _id = value; } 

    } 

    public string Ad 

    { 

        get { return _ad; } 

        set { _ad = value; } 

    } 

    public double Fiyat 

    { 

        get { return _fiyat; } 

        set { _fiyat = value; } 

    } 

    public Urun() 

    { 

    } 

    public void Load(int id) 

    { 

        Database db = DatabaseFactory.CreateDatabase("conn"); 

          IDataReader dr = db.ExecuteReader("GetProductById", id); 

        dr.Read(); 

        _id = Convert.ToInt32(dr["ProductID"]); 

        _ad = dr["Name"].ToString(); 

        _fiyat = Convert.ToDouble(dr["StandardCost"]); 

    } 

} 

Bu kod parçasında örnek olarak Urun isimli bir entitiy' nin çalışma zamanında karşılık geleceği 

herhangibir veri satırı için yüklenebilmesini (Load) sağlarken veri erişim katmanından nasıl 
yararlanabildiğimizi görmektesiniz. 

Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' un sunduğu imkanlara ait pek çok 

örnek geliştirebiliriz. Bir diğer örnek ile makalemize devam edelim. Web tabanlı uygulamalarda veri 

bağlama işlemleri sırasında Business (İş) katmanının veri erişim katmanından nasıl 

yararlanabileceğini göreceğimiz bir örneğe bakalım. 

Business (İş) sınıfımız; 

public class OurLogic 

{ 

    private Database _db; 

    public OurLogic() 

    { 

        _db = DatabaseFactory.CreateDatabase("conn");  

    } 
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    // Ürünleri parametre olarak gelen GridView kontrolüne yükleyen iş katmanı metodu. 

    public void BindProducts(GridView dg) 

    {  

        dg.DataSource = _db.ExecuteDataSet(CommandType.Text, "Select * From 

Production.Product"); 

        dg.DataBind(); 

    } 

 

    // Ürün kategorilerini parametre olarak gelen DropDownList kontrolüne bağlayan, ve value ile 

text özelliklerinide ayarlayan bir iş katmanı metodu. Burada ListControl kullanılmasının tek sebebi, 

sayfalarda yer alan DropDownList ve ListBox kontrollerine de destek verilmesini sağlamaktır. Bu 

yine ListControl' un polimorfik yapısının sağladığı bir avantajdır. 

    public void BindPrdCategories(ListControl dl) 

    { 

        dl.DataSource=_db.ExecuteReader(CommandType.Text,"SELECT ProductCategoryID, 

Name FROM Production.ProductCategory"); 

        dl.DataValueField = "ProductCategoryID"; 

        dl.DataTextField = "Name"; 

        dl.DataBind(); 

    } 

 

    // Ürünlerin sayısını int tipinde döndüren bir iş katmanı metodu. Bu metodda generic bir yapıda 

kullanılabilir. Böylece presentation katmanından çağırılırken herhangibir tipe karşılık gelecek şekilde 

ele alınabilir. 

    public int GetCategoryCount() 

    { 

        return (int)_db.ExecuteScalar(CommandType.Text,"SELECT COUNT(*) AS 

CategoryCount FROM Production.ProductCategory"); 

    } 

 

    // Urun entity tipini verilen id' ye göre yükleyen ve geri döndüren bir iş katmanı metodu. 

    public Urun GetUrun(int id) 

    { 

        Urun urn = new Urun(); 

        urn.Load(id); 

        return urn; 

    } 

} 

Şimdi iş katmanının basit olarak sunum katmanından nasıl kullanıldığına bakalım. 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page  

{ 

    protected OurLogic _ol; 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 
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        _ol = new OurLogic(); 

    } 

    protected void btnProducts_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        _ol.BindProducts(grdProducts); 

    } 

    protected void btnCategories_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        _ol.BindPrdCategories(ddlProductCategories); 

    } 

    protected void btnGetCount_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        lblCatCount.Text=_ol.GetCategoryCount().ToString(); 

    } 

    protected void btnGet_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Urun urn = _ol.GetUrun(Convert.ToInt32(txtId.Text)); 

        lstLoad.Items.Add(urn.Ad); 

        lstLoad.Items.Add(urn.Fiyat.ToString()); 

    } 

} 

 

Görüldüğü gibi Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu) sayesinde 

uygulamalarımızı geliştirirken sadece iş katmanını ve sunum katmanını düşünmemiz yeterli 
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olmaktadır. Bunun bir avantaj olup olmadığı düşünülebilir. Sonuç itibariyle yazılım mühendisliğine 

yeni başlayan arkadaşlar için, veri erişim katmanının nasıl olduğunun farkına varmak veya nasıl 

yazıldığını anlamak için Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' u incelemek 

bile vizyonumuzu geliştirecek önemli bir etkendir. Özellikle kendi projelerimizde, projenin 

büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde kendi veri erişim katmanlarımızı yazmayı tercih edebiliriz. 

Ancak performans, bellek yönetimi, tutarlılık gibi kriterlerin önemi göz önüne alındığında, Data 

Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' un en azından incelenmesi gerektiği 

kanısındayım. Bu makalemizde kısaca Microsoft' un ücretsiz olarak sunduğu enterprise çözüm 

desenlerinden birisi olan Data Access Application Block (Veri Erişimi Uygulama Bloğu)' un ne 

olduğunu ve hangi amaçlar ile kullanılabildiğini temel düzeyde incelemeye çalıştık ve geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Sql 2005 XML Veri Tipini XSD ile Doğrulamak ( 

21.04.2006 ) - Sql 2005 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Sql Server 2005 ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden birisi, yeni XML veri tipidir. XML veri tipini 

tablolarda alanlar, stored procedure' lerde ve fonksiyonlarda parametreler veya değişkenler için 

kullanabilmekteyiz. Ancak asıl iyi olan nokta, XML veri tipinden herhangibir içeriğin, XSD şemaları 

yardımıyla doğruluğunun kontrol altına alınabilmesidir. Bir XML şeması ile ilişkilendirilmiş ve 

doğruluğu bu şema bilgisinde verilen kriterlere göre sağlanacak olan XML verisine, türlendirilmiş 

XML (Typed XML) adı verilmektedir. (Tam karşıtı olan Untyped XML verisi ise sadece well-formed 

olarak tanımlanmış XML içeriğini işaret etmektedir.) 

 

Typed XML verileri, çalışma zamanında Untyped XML verilerine göre daha yüksek 

performans sağlar. Çünkü Untyped XML içeriğinde, elementlere ve niteliklere ait veriler 

string formatında tutulmakta olup çalışma zamanında gereksiz yere tür dönüşümlerinin 

olmasına neden olmaktadır. Oysaki Typed XML verisinin içeriğinde yer alan element ve 

niteliklerin veri türleri zaten şemada belirtilen türlerden olmak zorunadır. Bu da çalışma 

zamanında gereksiz tür dönüşümlerini engelleyerek yüksek performans sağlamaktadır. 

Peki Sql Server 2005 üzerinde, özellikle bir tablo alanının veri tipini XML olarak belirttiğimizde, bu 

alanın içeriğini bir XML şeması ile (XML Schema) nasıl ilişkilendirebiliriz. Herşeyden önce, XML veri 

tipi ile ilişkili olan şema bilgilerinin nasıl ve ne şekilde tutulduğunu bilmekte fayda var. Sql Server 

2005 üzerinde bir XML şeması çoğunlukla bir şema koleksiyonuna (Schema Collection) eklenerek 

kullanılmaktadır. Diğer taraftan sistemde yer alan bir kaç tablo üzerinde de, bu şema içerisinde yer 

alan isim alanlarına (namespaces), elementlere (elements), niteliklere (attributes) vb... ait bilgiler 

saklanmaktadır. Dolayısıyla çalışma zamanında bir XML veri alanının içeriğini kontrol etmek için, 

Sql Server 2005 sistemine kayıt edilmiş (register) şema koleksiyonlarından faydalalanılmaktadır. 

Öncelikle bir şema bilgisini Sql Server 2005 sistemine nasıl kayıt edebileceğimize bakalım. Elimizde 

aşağıdaki gibi bir şema olduğunu düşünelim. (Var olan bir XML dökümanının şema bilgisini Visual 

Studio.Net ortamında Create Schema seçeneği yardımıylada oluşturabilirsiniz. Ben aşağıdaki örnek 
şemayı bu teknik ile oluşturdum ve Sql Server 2005 sistemine kayıt edilebilecek hale getirdim.) 

mailto:selim@bsenyurt.com
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<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.bsenyurt.com/Kitaplar" 

xmlns="http://www.bsenyurt.com/Kitaplar"> 

        <xs:element name="Kitaplar"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Kitap"> 

                        <xs:complexType> 

                            <xs:sequence> 

                                <xs:element name="Ad" type="xs:string" /> 

                                <xs:element name="Fiyat" type="xs:int" /> 

                                <xs:element name="Basim" type="xs:date" /> 

                                <xs:element name="Yazarlar"> 

                                    <xs:complexType> 

                                        <xs:sequence> 

                                            <xs:element name="Yazar" type="xs:string" /> 

                                        </xs:sequence> 

                                    </xs:complexType> 

                                </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                        <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedShort" use="required" /> 

                    </xs:complexType> 

                </xs:element> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

</xs:schema> 

Bu şema bilgisinde Kitaplar root elementi içerisinde yer alan Kitap elementi tipinden boğumlar 

(nodes) yer almaktadır. Her bir Kitap boğumu içerisinde ID isimli ve unsignedShort tipinden 

nitelikler (attributes) olmak zorundadır. Kitap boğumları (nodes) içerisinde string tipinden Ad, 

integer tipinden Fiyat ve date veri tipinden Basim elementleri yer almaktadır. Ayrıca her Kitap 

boğumu (node) içerisinde string tipinden Yazar elementlerini taşıyan, Yazarlar isimli alt boğumlarda 

(Childe Nodes) yer almaktadır. Kısacası aşağıdaki örnek XML içeriğine ait bir şema yapısı söz 
konusudur. 

<Kitaplar> 

            <Kitap ID="1000"> 
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                <Ad>Her Yönüyle C#</Ad> 

                <Fiyat>50</Fiyat> 

                <Basim>2001-01-01Z</Basim> 

                <Yazarlar> 

                    <Yazar>Sefer Algan</Yazar> 

                </Yazarlar> 

            </Kitap> 

        </Kitaplar> 

Yukarıdaki gibi bir şema(Schema) bilgisini sisteme kayıt edebilmek için Sql Server 2005 üzerinde 

aşağıdaki sorgu cümlesini çalıştırmamız gerekmektedir. Bu cümle ile yukarıdaki şema bilgisini 
sisteme KitapSchema XML şema koleksiyonu olacak şekilde eklemekteyiz. 

IF EXISTS (SELECT schema_id FROM sys.XML_schema_collections WHERE 

name='KitapSchema') 

BEGIN 

     RAISERROR('Şema zaten var...',16,1) 

END; 

 

CREATE XML SCHEMA COLLECTION KitapSchema 

AS 

N'<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.bsenyurt.com/Kitaplar"xmlns="http://www.bsenyurt.com/Kit

aplar"> 

        <xs:element name="Kitaplar"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Kitap"> 

                        <xs:complexType> 

                            <xs:sequence> 

                                <xs:element name="Ad" type="xs:string" /> 

                                <xs:element name="Fiyat" type="xs:int" /> 

                                <xs:element name="Basim" type="xs:date" /> 

                                <xs:element name="Yazarlar"> 

                                    <xs:complexType> 

                                        <xs:sequence> 

                                            <xs:element name="Yazar" type="xs:string" /> 

                                        </xs:sequence> 

                                    </xs:complexType> 

                                </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                        <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedShort" use="required" /> 

                    </xs:complexType> 

                </xs:element> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 
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    </xs:element> 

</xs:schema>' 

Bu sql cümlesini çalıştırdığımız takdirde, sistemde yer alan belirli tablolara şemamız ile ilgili bilgiler 

eklenecektir. Bunların bir kısmını görmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan sorguları 

çalıştırabilirsiniz. Bu bilgiler gördüğünüz gibi sistem tablolarında tutulmaktadır. Özetle şemamızın 

içeriği ayrıştırılarak tablolara dağıtılmıştır. 

 

Dikkat ederseniz en tepede şema koleksiyonumuzun (KitapSchema) yer aldığı sistem tablosuna 

bakıyoruz. Burada şema koleksiyonumuz için oluşturulan xml_collection_id alanının, namespaces, 

elements ve attributes sistem tablolarında nasıl yer aldığına dikkat ediniz. Gördüğünüz gibi, 

şemamız içerisindeki her bir ayrıntı sistem tablolarına yazılmaktadır. Özellikle namespaces sistem 

tablosundaki isim alanı bizim için önemlidir. Buradaki isim alanını, şema bilgisini uygulamak 

istediğimiz XML veri tiplerinde kullanacağız. Varsayılan olarak, Visual Studio.Net gibi bir ortamda 

şema dosyanızı hazırladıysanız eğer (ki ben böyle yaptım) encoding formatının utf-8 olduğunu ve 

buradaki gibi http://www.bsenyurt.com/Kitaplar adında bir isim alanının eklenmediği görürsünüz. 

Burada Utf-8 formatını mutlaka Utf-16 olarak çevirmeliyiz. Nitekim Sql Server 2005 özellikle şema 
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bilgilerinde sadece Utf-16 formatını desteklemektedir. Ayrıca, Sql Server 2005 içerisindeki XML 

verilerinin bu şemayı kullanabilmesi içinde, namespaces sistem tablosuna bir adın eklenmiş olması 

gerekmektedir. Bu amaçlada ayrıca bir xmlns' i eklememiz gerekti. Aksi takdirde, namespaces 
sistem tablosunda name alanı boş olan bir satır elde ederiz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.bsenyurt.com/Kitaplar"xmlns="http://www.bsenyurt.com/Kit

aplar"> 

Artık sistemde, KitapSchema isminde bir XML şema koleksiyonumuz mevcuttur. Sıra geldi bunu 

nasıl kullanacağımıza. Sql Server 2005 Management Studio' da görsel olarak tabloları oluştururken 

alana ait veri tipini XML olarak seçtikten sonra bu alana ait özelliklerden Schema Collection' ı 

kullanarak şema bilgisini ekleyebiliriz. Örneğin aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Kitap isimli alanın 

veri tipi XML olarak belirlenmiştir. Daha sonra ise Schema Collection özelliğinde bizim az önce 
eklediğimiz KitapSchema şema koleksiyonu seçilmiştir. 

 

Benzer kurallar, tablomuzu sorgu cümlesi ile oluştururken de geçerlidir. Örneğin aşağıdaki sql 

cümlesinde, yukarıdaki tabloya ait script yer almaktadır. Gördüğünüz gibi XML veri tipini belirlerken 

içeriğin dbo.KitapSchema nesnesi tarafında denetleneceği belirtilmektedir. 

CREATE TABLE dbo.BookBase 

( 

    ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

    Kitap xml(CONTENT dbo.KitapSchema) NOT NULL, 

    CONSTRAINT PK_BookBase PRIMARY KEY CLUSTERED 

    ( 

        ID ASC 
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    )WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON PRIMARY 

)  

ON PRIMARY 

Şimdi gelin, Kitap alanımıza örnek bir XML verisini eklemeye çalışalım. Elbette, eklenecek olan 

verinin buraya konulabilmesi için KitapSchema şemasının söylediği kurallara uyması 

beklenmektedir. Bunu sağlamak için, eklemek istediğimiz XML içeriğinde mutlaka ve mutlaka XML 
isim alanımız uygulanmalıdır. Aksi takdirde aşağıdaki gibi bir hata mesajı alırız. 

 

Aşağıdaki insert sorgusunda geçerli bir veri girişi yapılmaktadır. 

INSERT INTO dbo.BookBase VALUES  

    (N'<Kitaplar xmlns="http://www.bsenyurt.com/Kitaplar"> 

            <Kitap ID="1000"> 

                <Ad>Her Yönüyle C#</Ad> 

                <Fiyat>50</Fiyat> 

                <Basim>2001-01-01Z</Basim> 

                <Yazarlar> 

                    <Yazar>Sefer Algan</Yazar> 

                </Yazarlar> 

            </Kitap> 

        </Kitaplar>') 

Şimdi şema bilgimizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğimiz örnek bir insert sorgusu 

çalıştıralım. Örneğin Basim elementine geçerli olmayan bir tarih bilgisi girelim. Bu durumda, 
çalışma zamanında bir istisna alırız ve satırın tabloya eklenmediğini görürüz. 
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Son olarak sistemde yer alan bir şema koleksiyonunu kaldırmak istediğimizde her zamanki gibi 
drop anahtar sözcüğünü aşağıdaki gibi kullanmamız gerekecektir. 

IF EXISTS (SELECT schema_id FROM sys.XML_schema_collections WHERE name='KitapSchema') 

BEGIN 

    DROP XML SCHEMA COLLECTION KitapSchema 

END; 

Görüldüğü gibi, Sql Server 2005 üzerinde yer alan XML tipindeki alanların bir şema yardımıyla 

kontrolü son derece kolay ve etkilidir. Çalışma zamanında sağlanan performansın yanı sıra, XML 

içeriğinin bizim belirleyeceğimiz şema kurallarına uygun bir biçimde doğrulanması oldukça 

önemlidir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Server Side SponsorShip ( 19.04.2006 ) - 

Remoting 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde Remoting mimarisinde istemci taraflı destek modelini incelemeye 

çalışmıştık. İstemci taraflı destek modelinin en büyük problemlerinden birisi, istemcilerin firewall 

arkasında olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu engel, sunucuların istemcilere erişimini 

kısıtlayacağından istemci taraflı destek modelinin çalışması garanti altına alınmamış olabilir. Bu 

nedenle, istemcilerin firewall arkasında olup olmadıklarının bilinmediği durumlarda kesinlikle 

sunucu taraflı destek (server side sponsorship) modeli kullanılmalıdır. Bu makalemizde sunucu 
taraflı destek modelinin işleyiş şeklinden bahsedecek ve örnek bir uygulama geliştireceğiz. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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İlk olarak modelin teorisinden birazda olsa bahsetmekte fayda var. Sunucu taraflı destek 

modelinde, uzak nesne haricinde bu nesnenin kiralama süresini kontrol eden ve gerektiğinde 

otomatik olarak uzatan bir destek nesnesi(Sponsor Object) vardır. Yanlız bu sponsor nesne sunucu 

tarafında olduğu için, istemci tarafından bir şekilde çağırılabilmeli ve kullanılabilmelidir. Dolayısıyla 

uzak nesnenin kiralama süresini kontrol eden sponsor nesnemizde aslında bir uzak nesnedir. Yani 

MarshallByRefObject tipinden türetilmiştir. Diğer taraftan bu sponsor nesnenin, uzak nesne 

referansına ait kiralama süresini, sunucu tarafında kontrol edebilmesi için ayrıca ISponsor 

arayüzünüde uygulaması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi ISponsor arayüzünün sağladığı Renewal 

metodu ile kiralama süreleri uzatılabilir. 

Peki istemci tarafındaki uygulamalar uzak nesnenin kiralama süresini kontrol eden bu sponsor 

nesnesini nasıl kullanmalıdır? İstemci, uzak nesnesine ait kiralama süresinin ömrünü kontrol 

edecek uzak sponsor nesnesinide belirli aralıklarla ele alabilmelidir. Bu amaçla, istemci uygulama 

üzerinde sadece uzak sponsor' u belirli periyotlarla kontrol eden ve ayrı bir thread içerisinde 

çalışacak başka bir sınıf daha gereklidir. Bu sınıf içerisinde belirli zaman aralıklarında, uzak sponsor 

nesnesine ait herhangibir üye metod çağırılır. Buradaki amaç, istemci tarafından bir şekilde uzak 

sponsor nesnesini aktif olarak tutmaktır. Nitekim, uzak nesne kiralama süresinin yönetecek olan 

referans sunucu üzerinde duran sponsor nesne referansıdır. 

Model biraz karışık görünebilir. Ancak örneğimizi geliştirirken çok daha net anlaşılabileceğini 

düşünmekteyim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden örneğimizi geliştirelim. İşe hem sunucu hemde 

istemci uygulamamızın ortak olarak kullanacağı class library' yi tasarlamakla başlayalım. Bu 

kütüphane içerisinde, hem uzak nesnemiz, hem de uzak sponsor nesnemiz için gerekli interface 

tanımlamalarını yapacağız. 

 

using System; 

using System.Runtime.Remoting.Lifetime; 

 

namespace RemoteFace 

{ 

    public interface IRemoteObject 

    { 

        double Toplam(double x, double y); 

    } 

 

    public interface ISponsorObject:ISponsor  

    { 

        void CanliKal(); 

    } 
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} 

IRemoteObject isimli arayüzümüz (interface), uzak nesnemiz için gerekli prototipi sunmaktadır. Bu 

kütüphanede asıl önemli olan arayüz ise ISponsorObject arayüzümüzdür. Bu arayüzümü ayrıca 

ISponsor arayüzünden de türettik. Böylece sponsor nesnemizin hem ISponsorObject arayüzünü 

uygulamasını hem de, kiralama yönetimi için gerekli olan ve ISponsor arayüzünden gelen Renewal 

metodunu uygulamasını sağlamış olacağız. Burada özellikle interface' leri kullanmamızın nedeni 

bildiğiniz gibi, istemci uygulamanın sunucu tarafındaki uzak nesnelerin sağladığı metodlarda olacak 

değişikliklerden etklilenmemesini sağlamaktır. Öyleki biz istemci tarafında bu arayüzleri kullanarak 

uzak nesne ve sponsorumuza ait referansları çağırabileceğiz. Polimirfizim (Polymorphsym) 

sağolsun. Gelelim sunucu tarafına. Sunucu tarafımızdaki uygulamamızda uzak nesnemizi ve uzak 
sponsor nesnemizi aşağıdaki gibi oluşturacağız. 

 

Uzak Nesne Sınıfımız; 

class RemoteObj:MarshalByRefObject,IRemoteObject  

{ 

    public RemoteObj() 

    { 

        Console.WriteLine("Uzak nesne örneği oluşturuldu " + DateTime.Now.ToString()); 

    } 

    #region IRemoteObject Members 

 

    public double Toplam(double x, double y) 

    { 

        return x + y; 

    } 

 

    #endregion 

} 
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Uzak Sponsor Sınıfımız; 

class ServerSponsor:MarshalByRefObject,ISponsorObject 

{ 

    public ServerSponsor() 

    { 

        Console.WriteLine("Uzak sponsor nesne oluşturuldu " + DateTime.Now.ToString()); 

    } 

 

    #region ISponsorObject Members 

 

    public void CanliKal() 

    { 

        Console.WriteLine("Canli kal metodu çağırıldı " + DateTime.Now.ToString()); 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region ISponsor Members 

 

    public TimeSpan Renewal(System.Runtime.Remoting.Lifetime.ILease lease) 

    { 

        Console.WriteLine("Uzak nesne için kiralama süresi yenilendi " + DateTime.Now.ToString()); 

        return TimeSpan.FromSeconds(6); 

    } 

 

    #endregion 

} 

Uzak nesne sınıfımızdan ziyade, uzak sponsor nesne sınıfımızın işleyişi bizim için çok daha 

önemlidir. Dikkat ederseniz, sponsor sınıfımızın içerisinde bir iş yapmayan CanliKal isimli bir metod 

vardır. Bu metodu istemci tarafında yer alan başka bir sınıfımız kullanacak. Bunu biraz sonra 

açıklamakta fayda var. Sponsor sınıfımızın Renewal metodu kiralama süresini 6 saniye kadar 

uzatıyor. Peki bu kimin kiralama süresi? İşte istemci tarafında yer alacak kodlarımızda, bu sponsor 

nesnesinin ele alacağı Lease Manager' ı seçerken, uzak nesnenin kiralama yöneticisini ele alıp 

sponsor nesnemize göndereceğiz. Bir başka deyişle, uzak nesnemizin kiralama yöneticisine, 

sponsor nesnemizi register edeceğiz. Böylece uzak nesnenin kiralama süresini, sunucu üzerindeki 

sponsor nesne örneğimiz üstlenmiş olacak. Vakit kaybetmeden sunucu uygulamamızın kodlarını ve 

konfigurasyon dosyasını aşağıdaki gibi geliştirelim. 

Server; 

static void Main(string[] args) 

{ 

    RemotingConfiguration.Configure(@"..\\..\\ServerApp.config",true); 

    Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 
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ServerApp.config 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp" port="4378"> 

                    <serverProviders> 

                        <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full" /> 

                    </serverProviders> 

                </channel> 

            </channels> 

            <service> 

                <wellknown type="Server.RemoteObj,Server" objectUri="RemObj" 

mode="Singleton"/> 

                    <wellknown type="Server.ServerSponsor,Server" objectUri="RemSpn" 

mode="Singleton"/> 

            </service> 

            <lifetime leaseTime="6" renewOnCallTime="2" leaseManagerPollTime="1"/> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Dikkat ederseniz, hem uzak nesnemiz hemde sponsor nesnemiz için ayrı ayrı SAO (Server 

Activated Object) tipinde ve Singleton modeline uygun tanımlamalar yapıyoruz. Sunucu üzerinde 

çalışacak uzak nesnelerimiz için geçerli kiralama sürelerinide lifetime boğumunda (node) 

belirtmekteyiz. Elbette, buradaki kiralama süreleri tüm referanslar için geçerli olacaktır. Yani hem 

uzak nesnemiz hemde sponsor nesnemiz için. Dilerseniz bu referansların kiralama sürelerini ayrı 

ayrıda tanımlayabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken InitializeLifetimeService metodunu 
uzak nesne sınıfları içerisinde override etmektir. 

Gelelim istemci tarafındaki kodlara. Sunucu taraflı sponsor kullanımına ait teoriden bahsederken, 

istemci tarafında sunucu üzerindeki sponsor referansını düzenli olarak tetikleyecek bir sınıf 
olacağından bahsetmiştik. İşte bu sınıfımızı istemci uygulamamızda aşağıdaki gibi geliştireceğiz. 

 

PollingObject 
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class PollingObject 

{ 

    private bool _canliBirak; 

    private ISponsorObject _sponsorObject; 

 

    public bool CanliBirak 

    { 

        get { return _canliBirak; } 

        set { _canliBirak = value; } 

    }  

 

    public PollingObject(ISponsorObject sponsorObject) 

    { 

        _canliBirak = true; 

        _sponsorObject = sponsorObject; 

        Thread currTrd=new Thread(this.CanliTut); 

        currTrd.Start(); 

    } 

 

    public void CanliTut() 

    { 

        while (CanliBirak) 

        { 

            _sponsorObject.CanliKal(); 

            Thread.Sleep(2000); 

        }  

    } 

} 

PollingObject isimli sınıfımızın en büyük özelliği, örneği oluşturulurken parametre olarak 

ISponsorObject tipinden bir nesne alması. Bu çalışma zamanında bizim oluşturacağımız uzak 

sponsor nesne örneğimiz (ServerSponsor) olacaktır. Basit olarak yapıcı metod bu nesne örneğini 

kullanacak CanliTut isimli metodu, ayrı bir thread içerisinde ve CanliBirak isimli özellik değeri true 

olduğu müddetçe, çağıracaktır. Bu metodun çağırılması ile, istemci tarafından kullanılan uzak 

nesneye ait kiralama süresinin, sunucu üzerindeki sponsor nesne örneği tarafından kontrol altına 

alınması sağlanmış olunur. İşleyişi istemci uygulamamızın kodları çok daha iyi anlatmaktadır. 

Client 

static void Main(string[] args) 

{ 

    RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ClientApp.config", true); 

     

    IRemoteObject remObj = (IRemoteObject)Activator.GetObject(typeof(IRemoteObject), 

"tcp://manchester:4378/RemObj"); 

 

    #region Server Side Sponsor Kullanılmaya Başlanır 

 

    ISponsorObject spnObj = (ISponsorObject)Activator.GetObject(typeof(ISponsorObject), 
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"tcp://manchester:4378/RemSpn"); 

 

    PollingObject pllObj = new PollingObject(spnObj); 

 

    ILease il = (ILease)((MarshalByRefObject)remObj).GetLifetimeService(); 

    il.Register(spnObj); 

 

    #endregion 

 

    for (int i = 0; i < 8; i++) 

    { 

        Console.WriteLine(remObj.Toplam(i, i + 1).ToString()); 

        System.Threading.Thread.Sleep(4000); 

    } 

    Console.WriteLine("Metodlar sonlandırıldı..."); 

    il.Unregister(spnObj); 

    pllObj.CanliBirak = false; 

    Console.WriteLine("Programı kapatmak için bir tuşa basın..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

İlk olarak uzak nesnemizi (RemoteObject) kullanabilmemizi sağlayacak IRemoteObject referansı 

elde edilir. Ardından aynı yol ile ISponsorObject referansı elde edilir. Sonrasında ise PollingObject 

tipimize ait bir nesne örneğini oluşturuyoruz. İşte bu andan itibaren, parametre olarak 

gönderdiğimiz spnObj arayüzü ile sunucu üzerindeki sponsor nesne referansını kullanmaya 

başlıyoruz. İzleyen satırda, uzak nesne örneğini referans eden remObj' nin kiralama yöneticisini 

ILease arayüzüne atıyoruz. İşte can alıcı nokta burası. ILease referansına, sunucu üzerinde yer 

alan sponsor nesnemizi kayıt ediyoruz. Dolayısıyla, PollingObject içerisinde ayrı bir iş parçacığı 

olarak çalışan CanliTut isimli metod 2 saniyelik aralıklarla uzak sponsor nesne referansının CanliKal 

metodunu çağırmaya başlıyor. Bu çağırılar sonucu uzak nesnenin kiralama süreside, ILease 

referansını unregister edip, CanliTut metodunun işleyişini CanliBirak isimli özelliğe false değerini 

atayıp kesinceye kadar, uzamaya devam ediyor. Kısacası, istemcinin kullandığı uzak nesnenin 

kiralama süresinin yönetimini, sunucu üzerinde yer alan ve istemci tarafından belirli periyotlarla 

kontrol edilen uzak sponsor nesne referansına devretmiş oluyoruz. Uygulamamızı test etmeden 
önce, istemci tarafındaki konfigurasyon dosyasınıda aşağıdaki gibi oluşturalım. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp"> 

                    <clientProviders> 

                        <formatter ref="binary" /> 

                    </clientProviders> 

                </channel> 

            </channels> 

            <client> 

                <wellknown type="RemoteFace.IRemoteObject,RemoteFace" 

url="tcp://manchester:4378/RemObj/"/> 
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                <wellknown type="RemoteFace.ISponsorObject,RemoteFace" 

url="tcp://manchester:4378/RemSpn/"/> 

            </client> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Şimdi olayı iyice analiz edebilmek için client tarafındaki kodlarımızda sponsor nesne ile ilgili olan 

kısımları kaldırıp çalıştıracağız. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ClientApp.config", true); 

     

    IRemoteObject remObj = (IRemoteObject)Activator.GetObject(typeof(IRemoteObject), 

"tcp://manchester:4378/RemObj"); 

 

    for (int i = 0; i < 8; i++) 

    { 

        Console.WriteLine(remObj.Toplam(i, i + 1).ToString()); 

        System.Threading.Thread.Sleep(4000); 

    } 

    Console.WriteLine("Metodlar sonlandırıldı..."); 

    Console.WriteLine("Programı kapatmak için bir tuşa basın..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Kullandığımız uzak nesne örneğini SAO olarak Singleton modunda tasarlamıştık. Bununla birlikte 

uzak nesne için varsayılan kiralama sürelerinide belirtmiştik. İstemci tarafı peş peşe uzak nesne 

metodlarını çağırdığında, her kiralama süresi sonlandıktan sonra sunucu üzerinde yeni bir 

referansın oluşturulmuş olması gerekmektedir. Yani yapıcı metodların birden fazla kez çağırılması 
durumu söz konusudur. 
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Gördüğünüz gibi, uzak nesne örneğine ait kiralama süreleri sona erdikçe yeni uzak nesne 

referansları sunucu üzerinde oluşturulmuştur. Ancak Sponsor kodlarımızı tekrardan uygulamaya 

dahil edersek aşağıdaki sonuçları elde ederiz.(Aşağıdaki ekran görüntüsü flash formatında olup, 
flash player yüklemenizi gerektirebilir...) 
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Bu sefer, uzak nesne örneğimize ait tek bir referans tüm uygulama boyunca yaşamaktadır. Çünkü 

uzak sponsorumuz kiralama sürelerini otomatik olarak yenilemektedir. Sunucu taraflı destek 

kontrolü uygulanış açısından zor görünsede istemci taraflı destek modelinin bazı dezavantajlarını 

ortadan kaldırmaktadır. Örneğin FireWall engellerini. Bu yüzdende remoting uygulamalarında sıkça 

tercih edilen bir yöntemdir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki makalemizde 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek kod için tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Client Side SponshorShip ( 12.04.2006 ) - 

Remoting 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ServerSideSponsors.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Son makalemizde, remoting uygulamalarında uzak nesnelere ait kiralama sürelerinin (Lease Time) 

nasıl yönetilebileceğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte bir uzak nesnenin kiralama süresinin 

sonlamasının ardından gelecek olan metod çağrılarında istemcilerin olmayan bir referansa erişmeye 

çalıştığını ve bu nedenlede çalışma zamanı istisnaları ile karşılaşabileceklerini görmüştük. Bu 

makalemizde, kiralama sürelerini otomatik olarak uzatmak için istemci taraflı destek modelinden 
(Client Side sponsorShip) nasıl yararlanabileceğimizi incemeleye çalışacağız. 

SponsorShip mimarisi temel olarak, uzak nesnelerin yaşam sürelerini otomatik olarak arttırmak için 

kullanılır. İki şekilde uygulanabilir. Bunlardan birisi istemci tarafında diğeri ise sunucu tarafında 

yapılabilen destekleme sistemidir. Her iki destek türününde birbirlerine göre avantajları ve 

dezavantajları vardır. İstemci taraflı destek modelinde (Client Side Sponsorship), istemcinin 

kullandığı uzak nesnenin kiralama yöneticisi (Lease Manager) ile, ISponsor arayüzünden türetilen 

bir sınıfın iş birliği söz konusudur. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak, uzak nesneye ait referansın 

yaşam süresini doldurması halinde, istemci taraflı sponsor otomatik olarak devreye girecek ve 

kiralama süresini uzatacaktır. Bu modelin çalışabilmesi için, sunucudan gelen geri 

bildirimlerin(Callbacks) istemci tarafından ele alınabilmesi gerekmektedir. Bu da istemcinin yeri 

geldiğinde sunucu isteklerini kabul eden bir davranış sergilemesi demektir. İşte bu nedenle, 

özellikle firewall gibi güveli sistemlerin arkasında kalan istemcilere sunucunun erişememesi halinde 

istemci taraflı destek modeli bir işe yaramayacaktır. Bu istemci taraflı destek sistemi açısından bir 
dezavantaj olarak görülebilir. 

Peki istemci taraflı modeli nasıl uygulayacağız? Bunu anlamanın en iyi yolu basit bir örnek 

üzerinden gitmek ile olacaktır. Teorik olarak yapmak istediğimiz şey, istemcilerin kullandığı uzak 

nesnelere ait kirlama sürelerini otomatik olarak arttırabilmek ve böylece çalışma zamanında 

meydana gelecek kayıp referans çağrılarının önüne geçebilmektir. İlk olarak uzak nesnemizi 
geliştirmekle işe başlayalım. Uzak nesnemizin aşağıda görülen modele sahip olduğunu düşünelim. 

 

public class RemoteObj : MarshalByRefObject 

{ 

    public RemoteObj() 

    { 

        Console.WriteLine("Uzak nesne yapıcı metodu çağırıldı..."); 

    } 

 

    public int GetTotal(int orderID) 

    { 

        return orderID * 100; 

    } 

} 
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Şimdi vakit kaybetmeden sunucu uygulamamızıda aşağıdaki gibi geliştirelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ServerApp.config",true); 

    Console.WriteLine("Sunucu dinlemede...Kapatmak için bir tuşa basın..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Sunucu uygulamamıza ait remoting ayarlarını bir konfigurasyon dosyasında tutacağız. Dikkat 

ederseniz, kiralama süresini mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştık. Uzak nesneye ait bir 

referans oluşturulduktan sonra yaklaşık olarak 3 saniyelik bir ömrü olacaktır. Diğer taraftan 

remoting mimarimizi CAO (Client Activated Object) modelini baz alarak geliştirdik. Bu nedenle 

istemci tarafında bir uzak nesne örneği oluşturulur oluşturulmaz, sunucu üzerinde bu nesneye bağlı 
bir referans hemen oluşturulacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

    <configuration> 

        <system.runtime.remoting> 

            <application> 

                <service> 

                    <activated type="RemoteLib.RemoteObj,RemoteLib"/> 

                </service> 

                <lifetime leaseTime="3" renewOnCallTime="1" leaseManagerPollTime = "1" 

/> 

                <channels> 

                    <channel ref="tcp" port="4567"> 

                        <serverProviders> 

                            <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full"/> 

                        </serverProviders> 

                        <clientProviders> 

                            <formatter ref="binary"/> 

                        </clientProviders> 

                    </channel> 

                </channels> 

            </application> 

        </system.runtime.remoting> 

    </configuration> 

Bu konfigurasyon dosyasında standart ayarların yanında özellikle channel boğumu içerisinde yer 

alan serverProviders ve clientProviders isimli alt boğumlar hemen göze çarpmaktadır. Bu alt 
boğumlar aynen istemci tarafındada kullanılmak zorundadır. 

 

Konfigurasyon dosyasında serverProviders ve clientProviders boğumlarını kullanmassak 

(ki istemci destek modelinde bunları hem istemci hem sunucu konfigurasyon dosyalarında 

kullanmalıyız) güvenlik ile ilgili bir çalışma zamanı hatasını aşağıdaki gibi alırız.   
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Gelelim istemci uygulamamıza. İstemci uygulamamızı ilk olarak aşağıdaki gibi herhangibir destek 

nesnesi (sponsor object) olmadan geliştireceğiz. İstemci uygulamamız basit olarak, uzak nesneye 

ait bir nesne örneğini client activated object modelinde oluşturmaktadır. Daha sonra istemci, uzak 

nesne referansını kullanarak GetTotal isimli metodu arka arkaya 10 defa çağırmaktadır. Bu metod 

çağırımlarının her birinde istemci uygulama yaklaşık olarak 3 saniye süreyle uyutulmaktadır. 

Dolayısıyla bu gecikmeler, uzak referansın kiralama süresinin dolmasına ve bu süre dolmadan 

metod çağırımlarının tamamlanamamasına neden olacaktır. İşte buda bizim sponsor yönetimine 

gitmemizi sağlayacak etkendir. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    RemoteObj rm = null; 

 

    try 

    { 

        RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ClientApp.config", true); 

        rm = new RemoteObj(); 

   

        for (int i = 0; i < 10; i++) 

        { 

            Console.WriteLine(i+"nci çağrı..."+rm.GetTotal(i).ToString()); 

            System.Threading.Thread.Sleep(3000); 

        } 

    } 

    catch (Exception err) 

    { 

        Console.WriteLine(err.Message); 

    } 

    finally 

    { 

         

    } 

    Console.WriteLine("Programı kapatmak için bir tuşa basın..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

İstemci uygulamamıza ait konfigurasyon dosyası ise aşağıdaki gibidir. Dikkat ederseniz, channel 

bilgisinde tcp tipini ve 0 numaralı bir portu hizmete sunduğumuzu görüyorsunuz. Port bilgisinin 0 

olması, bir sunucunun bu istemciye bağlanmaya çalışması sırasında, uygun olan boş portlardan 

birinin sunucuya hizmet için tahsis edilmesini sağlar. Burada böyle bir channel tipi kullanmamızın 

tek nedeni, istemcinin destek modelini kullanabilmesini sağlamaktır. Nitekim bu modelde, sunucu 

uygulama, istemci tarafına geri bildirimlerde bulunabilmelidir. Buda istemcinin yeri geldiğinde 

sunucu gibi davranmasını gerektirir ki bu ancak uygun bir portun sunucuya verilmesi ile 
gerçekleşebilir. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

    <configuration> 

        <system.runtime.remoting> 

            <application> 

                <client url="tcp://manchester:4567"> 

                    <activated type="RemoteLib.RemoteObj,RemoteLib"/> 

                </client> 

                <channels> 

                    <channel ref="tcp" port="0"> 

                        <serverProviders> 

                            <formatter ref="binary" typeFilterLevel="Full"/> 

                        </serverProviders> 

                        <clientProviders> 

                            <formatter ref="binary"/> 

                        </clientProviders> 

                </channel> 

            </channels> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

İstemci uygulamamızı bu haliyle test ettiğimizde çalışma zamanında daha ikinci metod çağırımına 

geçemeden aşağıdaki ekranda görülen hata mesajı ile karşılaşırız. 

 

Bu hatanın nedeni son derece açıktır. Uzak nesneye ait referansın kiralama süresi (Lease Time) 

dolduğu için istemci uygulamamız, çalışma zamanında olmayan bir referansa ait kayıp metod 

çağırılarında bulunmaktadır. O halde artık, destek modelini kullanarak bu hatanın önüne nasıl 

geçebileceğimize bakabiliriz. İlk olarak istemci taraflı destek mimarisini (Client Side SponsorShip) 

kullandığımız için, istemci tarafında bir takım değişiklikler yapmamız gerekecektir. Bunlardan 

birincisi, sponsor hizmetini kullanacak olan bir sınıfın tasarlanmasıdır. Bu sınıfı aşağıdaki gibi 
geliştirdiğimizi düşünebiliriz. 
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class ClientSponsor : MarshalByRefObject, ISponsor 

{ 

    #region ISponsor Members 

 

    public TimeSpan Renewal(ILease lease) 

    { 

        Console.WriteLine("Sponsor süre yenileme metodu çalıştırıldı."); 

        return TimeSpan.FromSeconds(5); 

    } 

 

    #endregion 

} 

Dikkat ederseniz, istemci taraflı bir sponsor nesnesi MarshalByRefObject ile ISponsor tiplerinden 

türer. ISponsor tipi, Renewal isimli bir metod sunar. Bu metodun geri dönüş tipi TimeSpan 

türünden bir süredir ve sponsor nesnesinin ilişkilendirildiği uzak nesne referansının yeni kiralama 

süresini belirtmektedir. Bu metod Lease Manager ile konuşabilmek için parametre olarak ILease 

arayüzü tipinden bir nesneyi kullanır. Örneğimizde kiralama süresini 5 saniye kadar uzatıyoruz. 

Dolayısıyla, uzak nesne refaransına ait kiralama süresinin sonlanması halinde oluşacak kayıp metod 

çağırılarının da önüne geçmiş oluyoruz. Ancak henüz işimizi tamamlamış değiliz. Yazmış olduğumuz 

bu sınıfın görevini yerine getirebilmesi için, çalışma zamanında güncel Lease Manager' a kayıt 

edilmesi (register) gerekmektedir. Kaydetme işleminin tam tersi olan unregister işlemi ise, sponsor 

nesnesi ile Lease Manager' ın ortaklığını kesen bir davranış gösterir. İstemci uygulamamızın client 
side sponsor sınıfını kullanacak yeni hali aşağıdaki gibi olmalıdır. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    ILease il=null; 

    ClientSponsor cs=null; 

    RemoteObj rm = null; 

 

    try 

    { 

        RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ClientApp.config", true); 

        rm = new RemoteObj(); 
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        #region Sponsor register edilir. 

 

        il = (ILease)rm.GetLifetimeService(); 

        cs = new ClientSponsor(); 

        il.Register(cs); 

 

        #endregion 

 

        for (int i = 0; i < 10; i++) 

        { 

            Console.WriteLine(i+"nci çağrı..."+rm.GetTotal(i).ToString()); 

            System.Threading.Thread.Sleep(3000); 

        } 

    } 

    catch (Exception err) 

    { 

        Console.WriteLine(err.Message); 

    } 

    finally 

    { 

        il.Unregister(cs); 

    } 

    Console.WriteLine("Programı kapatmak için bir tuşa basın..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Sponsor sınıfımıza ait nesne örneğini çalışma zamanında, istemci tarafından kullanılan uzak nesne 

referansına ait Lease Manager ile ilişkilendirebilmek için yine güncel Life Time Servisini elde 

etmemiz gerekir. Bunun sonucu olarak oluşan ILease arayüzü tipini kullanarak sponsor nesnemizi 

Lease Manager için kayıt edebiliriz.(Register) Uygulamamızı şimdi bu haliyle çalıştıracak olursak hiç 

bir problemle karşılaşılmadığını görürüz. Dikkat ederseniz belirli zaman aralıklarında kiralama 
süreleri sona ermeden otomatik olarak uzatılmaktadır. 
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Tüm metodlar çalıştırılmasını tamamladıktan sonra, finally bloğu içerisinde sponsor sınıfımıza ait 

nesne örneğide unregister edilerek Lease Manager ile olan işbirliğine son verilmektedir. Görüldüğü 

gibi istemci taraflı destek modeli ile, kiralama süreleri sona ermiş olan referansların yol açacağı 

kayıp metod çağırımlarının önüne geçebilir ve uygulamanın devamlılığını sağlayabiliriz. İstemci 

taraflı bu modelin dışında bir de sunucu taraflı bir destek modeli olduğundan bahsetmiştik. (Server 

Side Sponsorship) Bu modelide bir sonraki makalemizde incelemeye çalışacağız. Böylece geldik bir 
makalemizin daha sonuna bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek kod için tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Remoting - Lease Time (Kiralık Süre) 

Yönetimi ( 06.04.2006 ) - Remoting 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Remoting mimarisi göz önüne alındığında dikkat çekici noktalardan bir tanesi, sunucu tarafında 

oluşturulan uzak nesnelerin (remote object) yaşam süreleridir. İstemciler, uzak nesnelere ait 

referansları kullanırken bunların yaşam sürelerini sunucu tarafındaki konfigurasyon belirler. Bu 

istemcilerin sunucu tarafındaki referanslara ait kaynaklara açıkça müdahale edememesinin de bir 

sonucu olarak görülebilir. Sunucu tarafında yapılan bu yaşam sürelerinin yönetimine kısaca Kiralık 

Süre Yönetimi (Lease Time Management) denmektedir. Bu makalemizde kısaca bu konuyu 
incelemeye çalışacağız. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/ClientSponsor.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bir istemci, uzak nesneye ait bir referans oluşturduğunda sunucu tarafında bu referans için bir geri 

sayım süresi başlatılır. Buna çoğunlukla Initial Lease Time (Başlangıç Kiralama Süresi) denir. Bu 

süre geriye doğru hareket eder ve sunucu tarafında çalışan Lease Manager yardımıyla belirli 

aralıklarla (varsayılan olarak 10 saniyede 1) kontrol edilir. Eğer bir referansın geriye doğru işleyen 

kiralama süresi sonlanırsa (ki bu o anki sürenin 0 olması anlamına gelir), garbage collector 

tarafından toplanılmak üzere işaretlenir. İşte bu andan sonra istemci, aynı referansa ait bir üyeyi 

çağırdığında  çalışma zamanında bir exception ile karşılaşır. Bunun sebebi istemci tarafından 

oluşturulan uzak nesnenin sunucu üzerindeki kiralama süresinin sıfırlanmış bir başka deyişle yaşam 

süresinin bitmiş olması ve bu nesneye ait referansın artık sunucuda bulunamayışıdır. 

Başlangıçta bir uzak nesnenin InitialLeaseTime süresi 300 saniyedir. Yani 5 dakika kiralama 

süresi söz konusudur. İstemcileri var olmayan bir referansa ait metodları çağırmaları halinde 

karşılaşacakları exception' lardan korumanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan birisi uzak nesneye 

ait RenewOnCallTime özelliğinin değeridir. Bu değere verilen süre, bir uzak nesne referansının 

Lease Time süresi dolmadan önce, istemci tarafından gelebilecek bir metod çağırımının ele 

alınmasında önemli rol oynamaktadır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir uzak nesnenin kiralama 

süresinin 6 saniye olduğunu ve RenewOnCallTime süresininde 2 saniye olduğunu düşünelim. 

İstemci uzak nesneye ait bir referansı ilk oluşturduğunda, kiralama süresi geriye doğru azalmaya 

başlayacaktır. Sunucu üzerindeki güncel kiralama süresi (Current Lease Time) 2 saniyeye 

geldiğinde, eğer istemci tarafından bir metod çağırısı daha yapılırsa, nesnenin kiralama süresi 

otomatik olarak RenewOnCallTime' da belirtilen süreye ayarlanır. Bu durumda bu süre 2 saniye 

olacaktır. RenewOnCallTime süresinin işleyişini örneklerimizde daha yakından analiz edeceğiz ve 
daha kolay anlayacağız. 

Uzak nesnelere ait referansların yaşam sürelerini istersek değiştirebiliriz. Bunu gerçekleştirebilmek 

için uzak nesneye ait kalıtım yolu ile gelen InitializeLifeTimeService isimli metodu override 

(ezmek) etmemiz gerekecektir. Bu metod temel olarak uygulandığı tipe ait kiralama sürelerinin 

yönetiminin sağlanmasından sorumludur. Buradaki ayarlamalar yardımıyla bir uzak nesne 

referansının InitialLeaseTime ve RenewOnCallTime sürelerini ayarlayabiliriz. Hatta referansın 
sonsuza dek (elbetteki çevre koşulları uygun olduğu sürece) yaşamasınıda sağlayabiliriz. 

 

Kiralama sürelerinin (Lease Time) yönetimi sadece Client Activated Object' ler için ve 

Server Activated Object' lerdede sadece Singleton modeli için geçerlidir. Yani SingleCall 

için kiralama süreleri uygulanamaz. Nitekim SingleCall modelinde uzak nesne referansları 

metod çağırımlarından sonra zaten yok edilirler. 

Şimdi kiralama sürelerini yönetebileceğimiz basit bir örnek ile konumuzun derinlerine inmeye 

çalışalım. İlk olarak RenewOnCallTime süresinin sağladığı etkiyi incelemeye çalışacağız. Sunucu 

tarafımızda yer alacak uzak nesne modelinde, kiralama sürelerini yöneteceğiz ve ardından istemci 

tarafında bu nesneye ait örneklemelerin ve üye çağırımlarının etkilerini incelemeye çalışacağız. 

Model olarak işimizi kolaylaştırması açısından Client Activated Object tipinden uzak nesneler 
kullanacağız. İlk olarak uzak nesnemizi aşağıdaki gibi oluşturalım. 

public class RemoteObj : MarshalByRefObject 

{ 

    public string Info(string prm) 

    { 

        return "Remote Metod " + prm; 

    } 

 

    public RemoteObj() 

    { 
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        Console.WriteLine("Nesne oluşturuldu..."); 

    } 

 

    public override object InitializeLifetimeService() 

    { 

        ILease lease = (ILease)base.InitializeLifetimeService(); 

        if (lease.CurrentState == LeaseState.Initial) 

        { 

            lease.InitialLeaseTime = TimeSpan.FromSeconds(6); 

            lease.RenewOnCallTime = TimeSpan.FromSeconds(2); 

        } 

        return lease; 

    } 

} 

Uzak nesnemizi incelediğimizde bizim için belkide en önemli metod override edilmiş olan 

InitializeLifeTimeService' dır. Peki bu ezme işlemi ile ne yapıyoruz biz? Bu metod tam olarak 

çalışma zamanında bir uzak nesnenin ilk oluşturulduğu sırada, sadece o nesne örneğine ait referans 

için geçerli olacak kiralama sürelerini belirlemektedir. Örneğin buradaki değerlere göre referans 6 

saniye boyunca sunucu üzerinde kiralanacaktır. Eğer nesnenin ömrünün bitmesine 2 saniye 

kaldığında, bu son süre içerisinde de bir metod çağırımı gerçekleşirse kiralama süresi 

RenewOnCallTime' da belirtildiği üzere 2 saniyeye set edilecektir. Nesnemizin bu yaşam süreleri ile 
kullanışını incelemek amacıyla sunucu ve istemci tarafındaki kodlarımızı aşağıdaki gibi geliştirelim. 

Sunucu; 

static void Main(string[] args) 

{ 

    TcpServerChannel srvC = new TcpServerChannel(4500); 

    ChannelServices.RegisterChannel(srvC,true); 

    RemotingConfiguration.RegisterActivatedServiceType(typeof(RemoteObj)); 

    LifetimeServices.LeaseManagerPollTime=TimeSpan.FromSeconds(1); 

    Console.WriteLine("Server dinlemede..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Sunucu tarafında yer alan kodlarımızda, LeaseManager için LeaseManagerPollTime süresini 1 saniye 

olarak ayarlamaktayız. Bu, LeaseManager' ın her bir saniyede, sunucu üzerindeki uzak nesne 

referanslarının kiralama sürelerini kontrol edeceği anlamına gelmektedir. 

İstemci; 

static void Main(string[] args) 

{ 

    try 

    { 

        TcpClientChannel cliC = new TcpClientChannel(); 

        ChannelServices.RegisterChannel(cliC, true); 
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        RemotingConfiguration.RegisterActivatedClientType(typeof(RemoteObj), 

"tcp://manchester:4500/"); 

        RemoteObj rmo = new RemoteObj(); 

        for (int i = 1; i < 6; i++) 

        { 

            Console.WriteLine(rmo.Info("Test " + i.ToString())); 

            ILease currLease = (ILease)rmo.GetLifetimeService(); 

            Console.WriteLine(currLease.CurrentLeaseTime.ToString()); 

            System.Threading.Thread.Sleep(2000); 

        } 

    } 

    catch (System.Exception err) 

    { 

        Console.WriteLine(err.Message); 

    } 

    Console.ReadLine(); 

} 

İstemci tarafında yaptıklarımıza gelince. Burada uzak nesneye ait örnek oluşturulduktan sonra, bu 

referansa ait Info isimli metod arka arkaya 6 kez çalıştırılmaktadır. Her bir metod çağırımından 

sonra uzak nesne referansının sunucu üzerinde kalan kiralama süresi ömrü istemci tarafındaki 

Console penceresine yazılmaktadır. Daha sonrasında ise process 2 saniye kadar uyutulur. Şimdi 

uygulamanın çalışmasını izleyelim. (Aşağıdaki video görüntüsü flash formatında olup bilgisayarınıza 
flash player kurmanızı gerektirebilir.) 
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Burada dikkat ederseniz, metodun 3ncü çağırılışından itibaren nesneye ait kiralama süresi hep 2 

saniye olarak kalmıştır. Bunun sebebi, 2nci çağırıştan sonra gelen 3ncü metod çağırışının artık 

RenewOnCallTime süresi sınırlarına dahil olmasıdır. Bu nedenle referansa ait kiralama süresi 

sonraki çağırımlarda sürekli olarak 2 saniyeye set edilmiştir. Bu sayede istemci 6 metod 

çağırımınıda başarılı bir şekilde yapabilmiştir. Oysaki kiralama süreleri aslında çok hassas dengeler 

üzerinde çalışmaktadır. Yapılacak ufak hatalar istemcileri başına sorun açabilir. Bunu görmek için 

istemci tarafındaki bekleme süresini 4 saniyeye çıkartalım ve uygulamamızı yeniden test 

edelim.(Aşağıdaki video görüntüsü flash formatında olup bilgisayarınıza flash player kurmanızı 

gerektirebilir.) 

 

Dikkat ederseniz, 3ncü metod çağırımında uygulama bir istisna ile sonlanmaktadır. İlk metod 

çağırımında kiralama süresi yaklaşık olarak 6 saniye civarındadır. İkinci çağırıma geçerken 

uygulama 4 saniye duraksamıştır. Bu nedenle kiralama süresi bu nesne örneğimiz için yaklaşık 2 

saniyeye kadar inmiştir. 3ncü metod çağırımında önce istemci uygulama 4 saniye daha bekler. 

Oysa bu süre içerisinde, uzak nesne referansı kiralama ömrünü doldurduğundan, garbage collector 

tarafından toplanılmak üzere işartlenir. Dahası bu 4 saniyelik bekleme süresi içerisinde başka bir 

metod çağırımı olmadığından RenewOnCallTime süresinin sınırlarıda artık geçerli değildir. 

Dolayısıyla istemci artık olmayan bir referansa çağrıda bulunmaya çalışmaktadır. Bunun doğal 

sonucu olarakta istemci uygulamada bir istisna oluşacaktır. Dolayısıyla çalışma zamanında bu gibi 

durumların oluşabileceğini düşünmek ve buna göre hareket etmekte fayda vardır. Dilerseniz, bir 

uzak nesne referansının mümkün olduğunca uzun süre yaşamasını isteyebilirsiniz. Buna genellikle 

sonsuz kiralama süresi (infinity lease time) denir. Bunun için tek yapmanız gereken uzak 

nesnede ezdiğimiz InitializeLifetimeService metodundan geriye null bir referans döndürmek 
olacaktır. 

public override object InitializeLifetimeService() 

{ 



www.bsenyurt.com Page 1600 
 

    return null; 

} 

Bu durumda az önce duraklama süresi 4 saniye olan istemci uygulamayı çalıştırdığımızda bir sorun 

ile karşılaşmadan tüm metod çağrıların sonuçlandırıldığını görürüz. (Aşağıdaki video görüntüsü 
flash formatında olup bilgisayarınıza flash player kurmanızı gerektirebilir.) 

 

Tabi burada istemci tarafında dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Buda Infinity Lease Time 

olması durumunda, istemci üzerinden o anki referansa ait CurrentLeaseTime süresinin 
okunamayacağıdır. Buda çalışma zamanında istisnaya neden olacak bir durumdur. 

Bir uzak nesneye ait kiralama sürelerini sadece kod tarafında değil xml tabanlı konfigurasyon 

dosyalarında da tutabiliriz. Bildiğiniz gibi, Remoting uygulamalarının daha esnek olması açısından 

channel, port, type, objectUri gibi bir takım bilgileri konfigurasyon dosyalarında tutmaktayız. 

Dolayısıyla sunucu uygulamamız için gerekli konfigurasyon dosyasını aşağıdaki gibi oluşturabiliriz. 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp" port="4500" /> 

            </channels> 

            <lifetime leaseTime="6" renewOnCallTime="2" leaseManagerPollTime = "1" /> 

            <service> 

                <activated type="RemoteObjects.RemoteObj,RemoteObjects"/> 
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            </service> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Kiralama sürelerine ait bilgiler eğer aksi belirtilmesse her zaman saniye cinsinden uzunlukları temsil 

eder. Ancak farklı takılar kullanarak bu süre cinslerini değiştirmemiz mümkündür. Bu değerleri 
aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. 

Harf Anlamı Örnek 

D Gün 3D (3 gün) 

H Saat 2H (2 saat) 

M Dakika 45M (45 dakika) 

S Saniye 15 (15 saniye) 

MS Milisaniye 
100 (100 

milisaniye) 

Özetlemek gerekirse, bir uzak nesnenin varsayılan kiralama süresini (lease time) değiştirebilir ve 

referansların yaşam sürelerini etkilyebiliriz. Bu makalemizde bunu gerçekleştirmek için programatik 

olarak ve konfigurasyon bazında kullanabileceğimiz yolları inceledik. Bir sonraki makalemizde, 

Sponsor tekniğini incelemeye çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek kod için tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Remoting - Synchronous, Asynchronous, 

OneWay ( 31.03.2006 ) - Remoting 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Remoting gibi mimarilerde bazen istemcilerin (clients) çağırdıkları uzak nesnelere (remote objects) 

ait metodların dönüş süreleri uzun zaman alabilir. Bu gibi durumlarda istemci doğal olarak, uzak 

nesne üzerinden çağırdığı metodun geri dönüşünü beklemek durumunda kalır. Dolayısıyla istemci 

uygulamanın, uzak nesne çağırımına paralel olarak yürütebileceği işlemler var ise bunlarda askıda 

kalacaktır. Bunun değişik nedenleri olabilir. Gerçektende işlemler uzun sürebilir. Örneğin veritabanı 

bazlı işlemlerin uzak sunucular üzerinde gerçekleştiği remoting uygulamalarında sıkça rastlanabilen 

bir durumdur. Varsayılan olarak istemci tarafında eğer hiç bir özelleştirme yapılmaz ise, 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/LeaseManagement.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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senkron(Synhronous) çalışan bir yapı söz konusudur. Bu makalemizde Senkron model ile başlayıp, 

Asenkron ve OneWay metod çağırım modellerini incelemeye çalışacağız. 

Aşağıdaki kod parçasında yer alan remoting uygulaması senkron yapıya bir örnektir. Uzak 

nesnemize ait sınıf modelinde çok basit bir metod yer almaktadır. Bu metodun geri dönüş süresini 

arttırmak ve istemcinin durumunu analiz edebilmek için Thread tipinin Sleep metodu ile uzak nesne 
metodu içerisinde güncel iş parçacığı bir süre uyutulmuştur. 

 

İstemci tarafında asenkron(Asynchronous) veya tek yön (OneWay) için bir özelleştirme 

yapılmamışsa, uygulama Senkron (Synchronous) kuralları çerçevesinde işler. 

Uzak nesneye ait interface modelimiz, 

using System; 

 

namespace RemoteLib 

{ 

    public interface IRLib 

    { 

        int GetTotal(int orderID); 

    } 

} 

Sunucu tarafı uygulama kodlarımız, 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using System.Runtime.Remoting.Channels; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

using RemoteLib; 

 

namespace Server 

{ 

    // Uzak nesne tipimiz 

    public class OrderObj:MarshalByRefObject,IRLib  

    { 

 

        #region IRLib Members 

     

        public int GetTotal(int orderID) 

        { 

            Console.WriteLine("Metod çağırıldı..."); 

            System.Threading.Thread.Sleep(4000); 

            return orderID; 

        } 
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        #endregion 

    } 

 

    // Sunucu uygulama 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TcpServerChannel srvC = new TcpServerChannel(8777); 

            RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(OrderObj), "OrderObj", 

WellKnownObjectMode.SingleCall); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İstemci tarafı uygulama kodlarımız, 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using System.Runtime.Remoting.Channels; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

using RemoteLib; 

 

namespace Client 

{ 

    // İstemci uygulama 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TcpClientChannel cliC = new TcpClientChannel(); 

            IRLib rl = (IRLib)Activator.GetObject(typeof(IRLib), "tcp://manchester:8777/OrderObj"); 

            Console.WriteLine(rl.GetTotal(1001).ToString()); 

            Console.WriteLine("Metod sonrası kodlar..."); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Sunucu ve istemcinin çalışmasına bakalım. (Aşağıdaki video görüntüsü flash player 

gerektirmektedir.) 
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Açıkça görüldüğü gibi, istemci uzak nesneye ait GetTotal isimli metodu çağırdıktan sonra, izleyen 

kod satırına geçebilmek için, uzak nesne metodunun tamamlanmasını beklemek zorunda kalmıştır. 

Yaklaşık 4 saniyelik gecikmenin ardından, istemci tarafında izleyen kod satırları işletilebilmiştir. İşte 

bu senkron erişim modelidir. Elbette bu modelin dezavantajlı bir model olduğu konusunda kesin 

yargıya varmak yanlıştır. Nitekim zaman zaman, istemci tarafının izleyen kod satırlarının işleyişi, 

uzak nesneden dönecek değerlere bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda senkron model dışına 
çıkmamakta fayda vardır. 

 

Senkron modelde, istemcinin uzak nesneden (remote object) dönecek olan sonuçları 

beklemesi her zaman bir dezavantaj olarak görülmemelidir. Çoğu zaman, uzak nesnenin 

döndürdüğü değerler, istemcinin izleyen kod satırlarında kullanılacak tipte olabilir. 

Gelelim asenkron (asynchronous) metod çağırım modeline. Eğer Xml Web Servislerindeki asenkron 

erişim modelini hatırlarsanız, proxy sınıfı içerisinde Begin ve End kelimeleri ile başlayan metodlar 

yer aldığını bilirsiniz. Bu metodlar yardımıyla Web Metodlarına (Web Method) asenkron olarak 

erişmek mümkündür. Oysaki Remoting mimarisinde, yukarıdaki örneği göz önüne aldığımızda fiziki 

bir proxy sınıfı yer almamaktadır. Dolayısıyla bizim istemci tarafında, asenkron yürütme için 

gereken işlevleri bir temsilci (delegate) yardımıyla başarmamız gerekecektir. Nitekim temsilci tipleri 

yardımıyla BeginInvoke ve EndInvoke metodlarına erişilebilmektedir. Asenkron erişim modelinde 

püf nokta, uzak nesne üzerinde yer alan ve asenkron olarak yürütülmek istenen metod modelinin, 

istemci tarafında bir temsilci (delegate) tipi yardımıyla çalışma zamanında işaret edilecek olmasıdır. 

İstemci tarafındaki bu temsilci tipini kullanarak BeginInvoke ve EndInvoke metodlarına çağırabilir 

ve böylece uzak nesne metodunu asenkron olarak yürütebiliriz. Yine yukarıdaki örneğimizi göz 
önüne alacak olursak yapmamız gereken değişiklikler istemci tarafındadır. 

namespace Client 

{ 

    delegate int dlgGetTotal(int orID); 
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    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TcpClientChannel cliC = new TcpClientChannel(); 

            IRLib rl = (IRLib)Activator.GetObject(typeof(IRLib), "tcp://manchester:8777/OrderObj"); 

            dlgGetTotal currGetTotal = new dlgGetTotal(rl.GetTotal); 

            IAsyncResult res=currGetTotal.BeginInvoke(1001, null, null); 

            Console.WriteLine("Metod sonrası kodlar..."); 

            Console.WriteLine(currGetTotal.EndInvoke(res).ToString()); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Görüldüğü gibi ilk olarak, OrderObj isimli uzak nesnemize ait GetTotal metodunu, istemci tarafında 

işaret edebilecek bir temsilci tanımladık. Çalışma zamanında bu temsilci tipine ait bir nesne örneği 

yardımıyla, istemcinin eriştiği o anki uzak nesne referansı üzerindeki asıl GetTotal metodunu işaret 

edebileceğiz. Bunu sağlamak için currGetTotal isimli delegate örneğini nasıl oluşturduğumuza 

dikkat edin. Buradaki rl arayüz örneğinin çağırdığı GetTotal metodu, çalışma zamanında aktif olan 
uzak nesne referansının sahip olduğu GetTotal metodudur. 

dlgGetTotal currGetTotal = new dlgGetTotal(rl.GetTotal); 

Artık bu noktadan itibaren BeginInvoke ve EndInvoke metodlarını çağırabiliriz. BeginInvoke metodu 

bildiğiniz gibi geriye IAsyncResult arayüzü tipinden bir nesne döndürür. 

IAsyncResult res=currGetTotal.BeginInvoke(1001, null, null); 

Bunu elde ettikten sonra, istemci tarafında izleyen kod satırları başarılı bir şekilde çalışacaktır. 

Hemen ardından EndInvoke metodu çağırılıp, ortamdaki IAsyncResult arayüz nesnesi bu metoda 

devredilerek asıl sonuçlar istemci tarafına alınır. 

Console.WriteLine(currGetTotal.EndInvoke(res).ToString()); 

Burada sembolik olarak istemci tarafında BeginInvoke operasyonundan sonra sadece tek satırlık 

kod çalışmaktadır. Bundan sonra hemen EndInvoke metodunu çağırmaktayız. EndInvoke metodu, 

eğer sunucu tarafındaki uzak nesne metodu halen geriye bir sonuç döndürmemiş ise, bu sonuç 

gelene kadar da uygulamayı duraksatacaktır. Bunu unutmamamız gerekir. Sunucu ve istemcinin 

çalışmasına bakalım. (Aşağıdaki video görüntüsü flash player gerektirmektedir.) 
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Asenkron erişim modelinde genellikle yukarıdaki kullanım tarzı yerine Callback tekniği kullanılır. Bu 

tekniğe göre, uzak nesne metodu asenkron olarak çalışmasını bitirdiğinde, istemci tarafındaki 

callback metodu otomatik olarak devreye girerek sonuçları uygulamaya devredecektir. Şimdi 

yukarıdaki örneğimizi buna göre değiştirelim. Tek yapmamız gereken, BeginInvoke metodunda 

Callback metodu ile ilgili parametreyi bildirmek olacaktır. Söz konusu parametre AsyncCallback 

tipinden bir temsilci nesne örneğidir. Bu temsilci nesne örneği, çalışma zamanında asenkron olarak 

yürüyen metod işleyişini tamamladığı anda devreye girecek olan geri bildirim metodunu işaret 

etmektedir. Dolayısıyla örneğimizin kodlarını aşağıdaki gibi değiştirerek Callback tekniğini 

uygulayabiliriz. 

namespace Client 

{ 

    delegate int dlgGetTotal(int orID); 

 

    class Program 

    { 

        static dlgGetTotal currGetTotal; 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TcpClientChannel cliC = new TcpClientChannel(); 

            IRLib rl = (IRLib)Activator.GetObject(typeof(IRLib), "tcp://manchester:8777/OrderObj"); 

            currGetTotal = new dlgGetTotal(rl.GetTotal); 

            AsyncCallback acb = new AsyncCallback(CallbackMetod); 

            IAsyncResult res = currGetTotal.BeginInvoke(1001, acb, null); 

            Console.WriteLine("Metod sonrası kodlar..."); 

            for (int i = 0; i < 8; i++) 

            { 

                System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
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                Console.Write("+"); 

            } 

            Console.ReadLine(); 

        } 

 

        static void CallbackMetod(IAsyncResult res) 

        { 

            if(res.IsCompleted) 

                Console.Write("Metod sonucu {0}",currGetTotal.EndInvoke(res).ToString()); 

        } 

    } 

} 

AsyncCallback temsilci tipi, IAsyncResult arayüzü tipinden nesne örnekleri alan ve geriye değer 

döndürmeyen metodları işaret etmektedir. Biz uygulamamıza bu amaçla CallbackMetod isimli bir 

metod ekledik. Bu metod içerisinde, eğer asenkron olarak yürütülen uzak nesne metodu işleyişini 

tamamlamışsa (ki bunu metoda parametre olarak gelen IAsyncResult nesne örneğinin IsCompleted 

özelliği ile anlıyoruz) sonuçları ortama aktarmak için EndInvoke metodu çağırılır. Callback 

metodunun devreye alınabilmesi için BeginInvoke metoduna AsyncCallback temsilci tipine ait 

örneğimizi parametre olarak vermemiz gerekir. Sunucu ve istemcinin çalışmasına 
bakalım. (Aşağıdaki video görüntüsü flash player gerektirmektedir.) 

 

Gelelim OneWay tekniğine. OneWay tekniğinde sadece geri dönüş tipi olmayan uzak nesne 

metodları söz konusu olabilir. Dahası OneWay niteliği (attribute) ile imzalanan bir metod, istemci 
tarafından çalıştırıldıktan sonra unutulur. 
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OneWay niteliğine sahip metodlar, at-unut füzeleri gibidir. İstemci tarafında çağırıldıktan 

sonra istemci kodları işleyişini sürdürürken, OneWay metodu geriye hiç bir bilgi vermez 

ve sunucu tarafında kendi başına işleyişini tamamlar. 

Yani istemci tarafında metod çağırımı sonrası kodlar işlerken, metodun başına ne geldiğinden 

istemcinin herhangibir şekilde haberi olmaz. Bu metod içerisinde meydana gelebilecek bir 

istisnanın, istemci tarafından algılanmaması anlamına gelir. Bu nedenle OneWay metodlar 

çoğunlukla sunucu tarafında log tutma gibi istemci açısından önem arz etmeyen durumlarda, 

asenkron işleyişi gerçekleştirmek için tercih edilebilir. Uzak nesnede yer alan bir metodun OneWay 

davranışını gösterebilmesi için, OneWay niteliği (attribute) ile işaretlenmesi gerekir. Bizim 

örneğimizde bunu interface tarafında yapmamız gerekecektir. OneWay niteliği, 

System.Runtime.Remoting.Messaging isim alanı altında yer almaktadır. Bu nedenle interface' imizin 

bulunduğu class library uygulamasına System.Runtime.Remoting referansınıda açıkça eklememiz 
gerekiyor. 

using System; 

using System.Runtime.Remoting.Messaging; 

 

namespace RemoteLib 

{ 

    public interface IRLib 

    { 

        int GetTotal(int orderID); 

        [OneWay] 

        void WriteLog(int orderID); 

    } 

} 

Bu değişiklikten sonra uzak nesnemizide interface' imizin yapısına uygun olarak düzenlememiz 

gerekir. OrderObj sınıfımızın yeni halinde WriteLog isimli ek bir metod olmalıdır. Bu metod 

içerisinde basit olarak birer saniye aralıklarla sunucu uygulamada mesaj yazdırılmaktadır. Burada 

amaç, istemcinin metodu çağırmasını takiben, istemci uygulamanın sonlanması halinde sunucun bu 
kodları çalıştırmaya devam edeceğini ispatlamaktır. 

public void WriteLog(int orderID) 

{ 

    for (int i = 0; i < 10; i++) 

    { 

        Console.WriteLine("Log bilgisi yazılıyor..."); 

        System.Threading.Thread.Sleep(1000); 

    } 

} 

Şimdi istemci tarafındaki kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 
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    TcpClientChannel cliC = new TcpClientChannel(); 

    IRLib rl = (IRLib)Activator.GetObject(typeof(IRLib), "tcp://manchester:8777/OrderObj"); 

    rl.WriteLog(1901); 

    Console.WriteLine("Metod sonrası kodlar..."); 

    Console.WriteLine("Uygulamayı durdurmak için bir tuşa basın..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Bu sefer uygulamayı metodu çağırdıktan sonra sonlandırıyoruz. Buna göre OneWay tipindeki 

WriteLog isimli uzak nesne metodu, sunucu üzerinde çalışmasına devam edecektir. Oysaki metod 

OneWay davranışı göstermeyecek şekilde ayarlansaydı, metod çalışması bitene kadar istemci 

bekleyecekti. Aşağıdaki flash animasyonunda durumu daha iyi görebilirsiniz. (Aşağıdaki video 
görüntüsü flash player gerektirmektedir.) 

 

OneWay davranışı gösteren metodların bir diğer sorunu ise exception olması halinde ortaya çıkar. 

Örneğin, OrderObj isimli uzak nesne sınıfımızın WriteLog isimli metodu içerisinde bir istisna durumu 

oluştuğunu düşünelim. Bu durumda istemci tarafında çalışan metodu try...catch blokları ile kontrol 

etsek dahi istisnayı yakalayamayız. Dahası bu istisna sunucu tarafında oluşarak metodun işleyişini 

bozacaktır. Dolayısıyla istemcinin hiç bir şekilde bu istisnadan haberi olmayacaktır. Bu OneWay 

davranışını sergileyecek metodların kullanımını azaltan bir etkendir. Kısacası OneWay tekniği her ne 

kadar mükemmel bir asenkron modeli gibi görünsede, gerçekten istemci açısından sonuçları önemli 
olmayan durumlarda ele alınabilecek bir yaklaşımdır. 

Bu makalemizde .Net Remoting için geçerli olan metod çağırma tekniklerini kısaca incelemeye 

çalıştık. Senkron mimarinin varsayılan tip olduğunu, asenkron mimarinin avantajlarını ve OneWay 

tekniğinin dezavantajlarını irdelemeye çalıştık. Görünen o ki, bu modellerden hangisinin 

kullanılacağına karar vermek için gerçekten ihtiyaçları iyi tespit etmek gerekmektedir. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Remoting ve Event Mimarisi ( 26.03.2006 ) - 

Remoting 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Remoting mimarisinde temel amaç, istemcilerin uzak nesnelere (remote objects) erişmelerini 

sağlamak ve bu nesneler üzerindeki metodları çalıştırmaktır. .Net Remoting için en çok kullanılan 

model Marshall By Referance modelidir. Bu modelde istemciler uzak nesneler ile, sunucu üzerinde 

oluşturulan uzak nesne referansları yoluyla konuşurlar. Ancak bazı durumlarda, uzak nesnelerin yer 

aldığı sunucu uygulamalar, istemciler üzerinde yer alan metodları çalıştırmak isteyebilir. Böyle bir 

durumda roller süreç içerisinde istemci ve sunucu arasında değişime uğrar. Yani istemciler 

sunucudaki uzak nesnelere erişebilirken, sunucuda istemciler üzerindeki nesnelere erişebilmektedir. 

Bu modelin gerçekleşmesi için özellikle olay güdümlü programlanın can damarı olan temsilci 
(delegate) ve event (olay) tipleri kullanılmaktadır. 

Teorik olarak bu yaklaşımda, istemciler uzak nesne için geçerli olan bir event' ı yükleyebilir ve uzak 

nesneleri kullanan sunucuda tetiklenen olay sonrası, istemci tarafında yer alan olay metodlarını 

çalıştırabilir. Bu olayın gerçekleşebilmesi için, uzak nesnenin istemci tarafından yüklenebilecek bir 

event' a sahip olması, ayrıca olayın tetiklenmesi sonucu istemcideki uygun metodu işaret 

edebilecek bir temsilci (delegate) tipininde var olması gerekir. Dolayısıyla sunucu tarafında ve 

istemci tarafında olması gerekenler belirlidir. Sunucu tarafında, uzak nesne tipimiz, istemcideki olay 

metodunu işaret edebilecek bir delegate tipimiz ve istemci tarafından erişilebilecek bir event tipimiz 

var olmalıdır. İstenirse, olay metodu için bilgi taşıyacak başka bir tip daha sunucu tarafında yer 

alabilir. Bilgi taşıyacak bu tipi örneğin bir windows uygulamasındaki button nesnesine tıklandığında 

devreye giren click olay metodunun EventArgs parametre tipine benzetebiliriz. İstemci tarafında 

ise, uzak sunucunun herhangibir olay sonucu çalıştıracağı olay metodunu içeren bir tip yer 
almalıdır. 

 

Hem sunucunun hemde istemcinin karşılıklı olarak ilgili nesnelerini kullanabilmeleri için, 

bu nesnelerin MarshallByReference tipinden türetilmeleri şarttır. Bu zaten Referans 

tabanlı remoting işlemlerin temel prensibidir. 

Aşağıdaki şekil sunucu ve istemci tarafında yazmamız gereken tipleri özetlemektedir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Gelelim mimarinin işleyiş şekline. Uzak sunucu aktif olarak hizmet vermeye başladıktan sonra, 

istemciler uzak nesne referansını elde etmelidir. Burada uzak nesne referansının elde ediliş şekli 

önemlidir. Client Activated Object yada Server Activated Object mimarisine dayalı bir yaklaşım 

kullanılabilir ancak SAO mimarisinde yer alan SingleCall modelini stateless olduğu için kullanmak 

çalışma zamanında istisnalara yol açar. Nitekim SingleCall modelinde istemcilerin çalıştırdığı uzak 

nesnelere ait referanslar sunucuda oluşturulduktan sonra hemen kullanılır ve yok edilirler. O 

yüzden SAO modelinde ısrarcı olunacaksa Singleton aktivasyon tipi kullanılmalıdır. Biz örneğimizde 
Client Activated Object mimarisini kullanacağız. 

 

Client Activated Object (CAO) mimarisinde, istemci uzak nesneye ait bir nesne örneğini 

oluşturduğu zaman, sunucu üzerinde bu uzak nesneye ait bir referans hemen oluşturulur. 

Server Activated Object (SAO) modelinde ise sunucu üzerindeki uzak nesneye ait 

referansın oluşturulması için istemci tarafında uzak nesneye ait bir metodun çağırılması 

gerekir. 

Uzak nesne referansının sunucu tarafında oluşturulmasının ardından istemci, uzak nesne için bir 

olay (event) kaydeder ve hemen ardından uzak nesne üzerinde kaydettiği olayı ele alan bir metodu 

tetikler. Uzak sunucuda yer alan bu metod içerisinde, o anki referans için bir olayın yüklenip 

yüklenmediği kontrol edilir. Eğer olay yüklenmişse sunucu, istemci üzerindeki ilgili olay metodunu 

çalıştırır ve varsa gerekli olay bilgilerini bu istemciye aktarır. Şimdi gelin bu bahsettiklerimizi 

uygulama koduna dökelim. Öncelikle uzak sunucu nesnemizin yer aldığı sınıf kütüphanesini 
tasarlamak ile işe başlamalıyız. 

Sunucu, istemci üzerindeki olay metodunu çalıştırabilmek için bir temsilci (delegate) tipi 

kullanacaktır. Temsilcimizin işaret edeceği metod modelinin aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim. 

Burada, olay metoduna bilgi taşımak amacıyla, parametre olarak kendi tasarladığımız 
serileştirilebilir (ki remoting sırasında bu şarttır) EventInfo tipini kullanmaktayız. 



www.bsenyurt.com Page 1612 
 

 

Temsilci tipimiz; dlg 

public delegate void dlg(EventInfo eInfo); 

Olay metodumuza bilgi taşıyacak tipimiz; EventInfo 

[Serializable] 

public class EventInfo 

{ 

    private string _info; 

 

    public string Info 

    { 

        get { return _info; } 

        set { _info = value; } 

    } 

    public EventInfo(string inf) 

    { 

        _info = inf; 

    } 

} 

Gelelim uzak nesnemize ait tipe. Uzak nesne sınıfımızın en önemli noktası bir event' a sahip olması. 

Bu event' i az önce tanımladığımız temsilci yardımıyla oluşturuyouruz. Diğer tarafan EventTrigger 

isimli metodumuz ise, istemcilerin uzak nesne üzerine kaydettikleri bir event olup olmadığını 
denetleyerek olay metodunu çağırıyor. 
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Uzak nesnemize ait sınıf kodlarımız;RemObj 

public class RemObj:MarshalByRefObject 

{ 

    public event dlg Click; 

 

    public RemObj() 

    { 

        Console.WriteLine("Uzak nesne için örnek oluşturuldu..."); 

    } 

    public string RemMethod() 

    { 

        return "Uzak metod"; 

    } 

    public void EventTrigger(string userName) 

    { 

        if (Click != null) 

        { 

            Console.WriteLine(userName + " sunucu üzerinde olay 

tetikledi..."+DateTime.Now.ToString()); 

            System.Threading.Thread.Sleep(10000); 

            EventInfo ei = new EventInfo(DateTime.Now.ToString()); 

            Click(ei); 

        } 

    } 

} 

Gelelim istemci tarafında, sunucu tarafından çağırılacak olay metodunun bulunduğu tipe; ClientSide 

isimli sınıfımız içerisinde sadece uzak nesnenin bulunduğu sunucunun çağıracağı olay metodunu 

tanımladık. Bu metodun yapısının, istemcilerin erişeceği sunuc üzerindeki uzak nesnede tanımlı 

delegate tipimizin belirttiği ile aynı olduğuna dikkat edin. Nitekim, uzak nesnedeki EventTrigger 

metodu istemci tarafından tetiklendiğinde, buradaki kodlara göre Click(ei) isimli metod çağırımı, 

Click event' i içerisinde tanımlı delegate tipinin işaret ettiği istemci üzerindeki olay metodunu 

çalıştıracaktır. Diğer yandan sınıfımızı yine MarshallByReference tipinden türetiyoruz. Nitekim 

sunucu, uzak nesne olarak istemci tarafındaki bu tipin referanslarına ihtiyaç duyacaktır. 
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İstemci tarafındaki uzak nesne tipine ait kodlarımız; ClientSide 

public class ClientSide:MarshalByRefObject 

{ 

    public void EventMethod(EventInfo eInf) 

    { 

        Console.WriteLine(eInf.Info); 

    } 

} 

Artık sunucu ve istemci uygulamalarımızı kodlayabiliriz. İstemci ve sunucu tarafını basit Console 

uygulamaları olarak tasarlayacağız. Remoting için gerekli konfigurasyon ayarlarını ise xml bazlı 

config dosyalarında tutacağız. Önce sunucu tarafının kodlarını ve konfigurasyon dosyasını 

oluşturmakla işe başlayalım. Elbette hem sunucu hemde istemci tarafında 

System.Runtime.Remoting ve RemoteObjects assembly' ımıza ait referanslarımızı eklememiz 
gerekiyor. 

Server uygulamamıza ait kodlar; Server 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using RemoteObject; 

 

namespace Server 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ServerApp.config",false); 

            Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

            Console.WriteLine("-------------------"); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Server uygulamamıza ait konfigurasyon dosyası; ServerApp.config 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
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<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <service> 

                <activated type="RemoteObject.RemObj,RemoteObject" /> 

            </service> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp" port="4567"> 

                    <serverProviders> 

                        <provider ref="binary" typeFilterLevel="Full" /> 

                    </serverProviders> 

                </channel> 

            </channels> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Şimdi konfigurasyon dosyamız üzerinde biraz konuşalım. Server tarafında CAO (Client Activated 

Object) modelini desteklediğimizi belirtiyoruz. Activated node' u içerisinde yer alan type niteliği 

(attribute) değişken olarak Namespace.SınıfAdı,AssembleAdı na göre gerekli bilgiyi almaktadır. 

Bildiğiniz gibi istemci tarafındada bu type bilgisi tanımlanacak ve istemciler sunucu üzerindeki uzak 

referansları talep ederken bu bilgileri kullanacaktır. Ayrıca, Tcp protokolünü kullanacak kanal 

bilgilerinide channels node' u altında yer alan channel node' unda belirtmekteyiz. Gelelim istemci 
tarafına; 

İstemci uygulamamıza ait kodlar; Client 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using RemoteObject; 

 

namespace Client 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("..\\..\\ClientApp.config",false); 

            RemObj ro = new RemObj(); 

            ClientSide cs = new ClientSide(); 

            ro.Click += new dlg(cs.EventMethod); 

            ro.EventTrigger("Burak"); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 
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İstemci uygulamamızda uzak nesne(RemObj) ve istemci tarafındaki nesne(ClientSide) için örnekler 

oluşturuluyor. Daha sonra uzak nesnemize Click event' ini kaydediyoruz(Register). Burada önemli 

olan nokta event' imizi uzak nesneye kaydederken, uzak nesnenin üzerinde Click olayının 
tetiklenmesi sonucu, istemci tarafında çalışıtıracak olan metodun(EventMethod) belirtilmesi. 

ro.Click += new dlg(cs.EventMethod); 

Bu ifade ile, uzak nesne üzerinde Click olayı tetiklendiğinde (ki biz bunu uzak nesnenin 

EventTrigger metodu ile canlandırıyoruz), istemci tarafındaki nesnemizin EventMethod' unu 

çalıştıracağımızı belirtiyoruz. 

İstemci uygulamamıza ait konfigursayon dosyası; ClientApp.config 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application> 

            <client url="tcp://localhost:4567/"> 

                <activated type="RemoteObject.RemObj,RemoteObject" /> 

            </client> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp" port="0"> 

                    <serverProviders> 

                        <provider ref="binary" typeFilterLevel="Full" /> 

                    </serverProviders> 

                </channel> 

            </channels> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

İstemci tarafındada channel bilgisi olarak sunucu tarafında olduğu gibi Tcp kanalını seçtik. Böyle bir 

seçim yapmamızın nedeni hem sunucun hemde istemcinin birbirleri üzerindeki nesnelerinin 

referanslarını kullanacak uygun kanallara ihtiyaç olunmasıdır. Normal şartlar altında sunucu 

tarafında Tcp Server (veya Http Server), istemci tarafında ise Tcp Client (veya Http Client) kanalları 

seçilerek remoting işlemleri gerçekleştirilir. Ancak burada sunucu uygulama yeri geldiği zaman 

istemci gibi davranacaktır ve uzak metodu çağıracaktır ki sunucu açısından önemli olan uzak metod 

bizim olay metodumuzdur. 

 

Delegate tipinin serileştirilebilir olması için (remoting' i destekelemesi için) xml 

konfigurasyonunda serviceProvider kısmı yer almaktadır. 

Artık tek yapmamız gereken uygulamamızı bu haliyle test etmek olacaktır. Öncelikle istemci tarafını 

çalıştıralım. Bunu yapmamızdaki amaç çalışma zamanında aşağıdaki ekranda görülen istisnayı 
almak. 
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Bu bizim için, istemci tarafının gerçektende konfigurasyon dosyasında belirtilen ayarlar ile bir uzak 

sunucuya bağlanmaya çalıştığının ve hakiki bir remoting ortamının oluştuğunun göstergesidir. Bir 

başka deyişle RemObj sınıfına ait nesne örneğini istemci kendi application domani' i içerisinde 

oluşturmamaktadır. Gerçektende bu örneğe ait referansı sunucu tarafında aramaktadır. Bunuda 

gördükten sonra, artık remoting uygulamamızı test edebiliriz. Önce sunucu uygulamamızı 

çalıştırıyoruz ardınan ise istemci uygulamamızı. Sonuçta, istemci sunucu üzerindeki uzak nesneyi 

kullanarak bir olayı tetikliyor ve bunun karşılığında sunucu uygulamada olay metodunu istemci 

tarafında yürütmeye başlıyor. 

Aşağıdaki Flash animasyonunda uygulamanın canlı olarak çalışmasını görmektesiniz. (Not: 

Sisteminizde Flash Player yüklü değilse bu animasyonu göremeyebilirsiniz.) 

Peki uygulamada neler oldu şöyle bir analiz etmeye çalışalım. Öncelikle server uygulamamızı 

çalıştırdık. Hemen ardından istemci uygulamamızı çalıştırdık. İstemci uygulamamız kodları 

içerisinde uzak nesne örneği oluşturacak kod satırı (RemObj ro=new RemObj(); satırı) geçildikten 

sonra sunucu tarafında yer alan uzak nesne (RemObj) sınıfına ait bir referans oluşturuldu. Bunu 

sunucu ekranına gelen mesajdan anlayabiliriz. Nitekim bu mesajı uzak nesnenin constructor 

metodu içerisinde yazmıştık. Bu işlemi takiben istemci tarafından tetikleyici metod (EventTrigger) 

çağırıldıktan sonra ise sunucu tarafında, istemcinin olayı tetikleme zamanı yazıldı. Burada olayı 

daha iyi analiz etmek için olay tetikleyici metodumuz içerisinde kodu 10 saniye kadar uyuttuk. Bu 

süre sonunda sunucu uygulama, istemci tarafındaki olay metodunu (EventTrigger) çalıştırdı ve 

istemci tarafında o anki zaman ekrana geldi. Böylece remoting uygulaması için geçerli event 
modelinin başarılı bir şekilde çalıştığını ispat etmiş oluyoruz. 
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Gördüğünüz gibi remoting uygulamalarında istemci tarafından olay tetiklemek ve bu olay 

karşılığında sunucunun kendisine bağlı olan istemciler üzerinde var olan olay metodlarını 

çalıştırabilmesini sağlamak mümkün. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulamalı indirmek için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

.Net Remoting ve Factory Design Pattern ( 

18.03.2006 ) - Remoting 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Factory Design Pattern (Fabrika Tasarım Deseni), istemcilerin ihtiyaç duyduğu nesneleri oluşturmak 

için özel bir nesnenin kullanıldığı mimariyi ele alır. Öyleki bu tasarım deseninde istemcinin, 

kullanacağı asıl nesnenin nasıl üretileceği hakkında herhangibir bilgiye sahibi olması gerekmez. Bu 

örnekleme işini üstlenen fabrikanın (Factory) kendisidir. Biz bu makalemizde, Factory Design 

Pattern' in .Net Remoting içerisinde kullanılışını incelemeye çalışacağız. Makaleyi kolay takip 

edebilmeniz açısından Remoting ile ilgili temel bilgilere aşina olmanız önemlidir. Factory tasarım 
deseninin 3 önemli parçası vardır. Client, Factory ve Product. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/EventHandling.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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İstemcilerin (Clients) amacı Product tipinden nesne örneklerini kullanmaktır. Bunun için mutlaka ve 

mutlaka Product tipinden nesne örneklerinin oluşturumasına ihtiyaç vardır. İstemci bu üretim 

işlemini doğrudan değil, Factory nesne örnekleri üzerinden yapar. Dolayısıyla her hangibir Product 

tipinin üretilmesi aşamasında oluşabilecek değişikliklerden sorumlu olan tip Factory nesnesi 

olacaktır. Bu bir anlamda istemcilerin, ilgilendikleri Product nesnesinin nasıl örneklendirildiklerini 

bilmemesi anlamına gelir. Bunu soyutlama (abstraction) olarakta tanımlayabiliriz. Bu sebepten 

dolayı Factory tasarım deseni özellikle remoting uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır. Çünkü 

uzak nesnelerin (ki burada product nesnelerimiz olacak) oluşturulması (Creation) kısmında zaman 

içerisinde güncellemeler ve değişiklikler olabilir. İşte bu değişiklikleri ele alacak ve bu sorumluluğu 

taşıyacak olan kısım istemci değil Factory ' nin kendisi olacaktır. 

 

Factory tasarım deseni, nesnelerin oluşturulması ile ilgilendiğinden constructor metodları 

aktif şekilde kullanır. Bu nedenlerden dolayı Creational Pattern' ler kategorisinde yer 

almaktadır. 

Şimdi dilerseniz konuyu daha fazla karmaşıklaştırmadan teoriden uzaklaşalım ve factory tasarım 

desenini ele alabileceğimiz bir örnek geliştirelim. Bu örneğimizde istemciler, ürün olarak 

kullanacakları nesne örnekleri üzerinden uzak sunucuda yer alan bir veritabanına bağlanacaklar ve 

kendileri için gerekli bilgileri tedarik edecekler. Elbetteki, ürünlerin oluşturulması işlevini tamamen 

Factory nesnemize devredeceğiz. İlk olarak izleyeceğimiz yoldan bahsedelim. 

Geliştirme Adımlarımız 

1 - 
Factory ve Product nesneleri için gerekli abstract sınıflarımızı public bir class library içerisinde 

oluştururuz. 
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2 - 
Server tarafı için gerekli abstract sınıflarımızdan türetilen Factory ve Product sınıflarımızı 

yazarız. 

3 - Server tarafında gerekli remoting kodlarını yazarız. 

4 - İstemci tarafında gerekli remoting kodlarını yazarız. 

İlk olarak abstract sınıflarımızı yazmamız gerekiyor. Bunları bir class library içerisinde tutmamızın 

en önemli nedeni, hem server tarafında hemde istemci tarafında ihtiyacımızın olması ve referans 

olarak eklememiz gerektiği. Bu nedenle önce bir class library projesi açalım ve aşağıdaki abstract 
sınıflarımızı oluşturalım. 

 

Abstract sınıflar, normal sınıflar gibi üyeler içerebilen, örneklendirilemeyen (instance 

create edilemez) ve kendisinden türeyen tiplerin mutlaka override etmesi gereken metod, 

özellik gibi üyelerin tanımlamalarını içeren (kod bloksuz halleri) tiplerdir. 

 

namespace FactoryProductBase 

{ 

    public abstract class ProductBase : MarshalByRefObject 

    { 

        public abstract string GetContactInfo(); 

    } 

 

    public abstract class FactoryBase : MarshalByRefObject 

    { 

        public abstract ProductBase CreateProduct(int ContactID); 

    } 

} 
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Şimdi burada yaptıklarımızdan kısaca bahsedelim. Öncelikli olarak ProductBase abstract sınıfımız 

yazdık. Bu sınıfımız herhangibir istemcinin asıl olarak çalışmak isteyeceği nesnelerin uygulayacağı 

bir metod bildirimi içermekte. Amacımız bu abstract sınıfı uygulayan bir Product tipi ile 

AdventureWorks veritabanında yer alan Contact tablsoundan belirli bir ContactID' ye ait bilgileri 

string formatta alabilmek. Üretimden sorumlu olan FactoryBase isimli abstract sınıfımız ise, 

kendisini uygulayacak olan herhangibir Factory tipinin, Product üretme işini nasıl yapması 

gerektiğini bildiren bir abstract metod içeriyor. Dikkat ederseniz bu abstract metodumuzun dönüş 

tipi ProductBase' dir. Buda FactoryBase' den türemiş bir sınıfın override edilecek olan CreateProduct 

isimli metodunun, ProductBase tipinden türetilmiş olan bir sınıfa ait nesne örneğini döndürebileceği 

anlamına gelmektedir. Bu ilişkiyi sunucu tarafımızda çalışacak olan asıl sınıflarımızı yazarken 
kullanacağız. 

 

Her iki abstract sınıfında, remoting içerisinde kullanılabilmesini sağlamak için 

MarshalByRefObject' dan türetildiğine dikkat edin. MarshalByRefObject bildiğiniz gibi, 

istemcinin remote nesnenin referansı ile çalışabilmesini sağlar. 

Abstract sınıflarımızı hazırladıktan sonra sıra geldi sunucu tarafını programlamaya. Sunucu 

tarafında, FactoryBase ve ProductBase sınıflarından türeyen tiplerimizi yazarak işe başlayacağız. 

Ama öncesinde, sunucu uygulamamızı bir console application olarak açalım. Daha sonra ise, 

System.Runtime.Remoting ve abstract sınıflarımızı barındırdan Class Library' imizi bu uygulamaya 
referans olarak ekleyelim. 

 

Şimdi Factory ve Product sınıflarımızı yazmamız gerekiyor. 
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public class Product : ProductBase 

{ 

    string _ContactInfo; 

 

    public Product(int ContactID) 

    { 

        _ContactInfo = ""; 

        using (SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=MANCHESTER;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

        { 

            using(SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select 

ContactID,FirstName,MiddleName,LastName From Person.Contact 

Where     ContactID=@ContactID",con)) 

            { 

                cmd.Parameters.Add("@ContactID", SqlDbType.Int); 

                cmd.Parameters["@ContactID"].Value = ContactID; 

                con.Open(); 

                SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

                dr.Read(); 

                StringBuilder sb = new StringBuilder(_ContactInfo); 

                sb.Append(dr["ContactID"] + " "); 
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                sb.Append(dr["FirstName"] + " "); 

                sb.Append(dr["MiddleName"] + " "); 

                sb.Append(dr["LastName"] + " "); 

                dr.Close(); 

                _ContactInfo = sb.ToString(); 

            } 

        } 

    } 

 

    public override string GetContactInfo() 

    { 

        return _ContactInfo; 

    } 

} 

 

public class Factory : FactoryBase 

{ 

    public override ProductBase CreateProduct(int ContactID) 

    { 

        return new Product(ContactID); 

    } 

} 

Kısaca sınıflarımızın çalışma şekline bakalım. Factory sınıfımız FactoryBase abstract sınıfından 

türemiştir. Bu nedenle CreateProduct isimli metodu override etmek zorundadır. CreateProduct 

metodumuz dikkat ederseniz, ProductBase sınıfından türettiğimiz Product tipinden bir nesne 

örneğini geriye döndürmektedir. Burada elbeteki devreye Product sınıfı içerisinde yazdığımız yapıcı 

metod (constructor) girer. Bu metod içerisinde kısaca veritabanı bağlantı işlemlerimizi yapıp, 

Contact tablosundan ContactID, FirstName, MiddleName ve LastName alanlarının değerlerini 

okuyup stringBuilder yardımıyla sınıf içerisinde yer alan _ContactInfo isimli string' e aktarmaktayız. 

Son olarak Factory tipimizin override ettiği GetContactInfo isimli metodumuzda _ContactInfo 

değişkenimizin içeriğini geriye döndürmekte. Sıra geldi, server tarafında remoting için yapmamız 

gereken işlemlere. Bunun için server tarafımızdaki console uygulamamızın main metodunun 
kodlarını aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekiyor. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    TcpServerChannel srvChannel = new TcpServerChannel(8000); 

    ChannelServices.RegisterChannel(srvChannel,true); 

    RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(Factory), "Server/Factory", 

WellKnownObjectMode.SingleCall); 

    Console.WriteLine("Sunucu dinlemede..."); 

    Console.ReadLine(); 

} 

İlk olarak, Tcp protokolü üzerinden haberleşmeyi tercih ettiğimizden, istemciden gelecek talepleri 

dinleyecek bir portu (örneğimizde 8000 numaralı port) kullanıma açmamız gerekiyor. Bu amaçla bir 

TcpServerChannel nesnesi oluşturduk ve bunu siteme register ettik. Sonrasında ise SingelCall 

tekniğine göre (yani her istemci için server tarafında ayrı birer remote object referansı 
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oluşturulması), istemcilerin server ile iletişim kurabileceği URI bilgisini hazırlıyoruz. Bunun için bir 

WellKnowServiceTypeEntry nesnesini, RemotingConfiguration.RegisterWellKnowServiceType 

metodu içerisinde oluşturduk. Dolayısıyla sunucu tarafında artık şunu söylemiş oluyuroz. 

tcp://MANCHESTER:8000/Server/Factory adresini, istemcilerin kullanımına açıyoruz. Bu URI 

bilgisine göre istemciler MANCHESTER isimli sunucuya 8000 numaralı porttan bağlanacak ve Server 

isim alanındaki Factory isimli sınıfa ait nesne örneklerinin referansları ile konuşacak. Sunucu 

tarafımızıda hazırladıktan sonra sıra geldi istemci tarafındaki kodları yazmaya. Yine server tarafına 

benzer olarak istemci tarafındada bizim için gerekli olan class library ve System.Runtime.Remoting 

isim alanlarını açıkça eklememiz gerekiyor. 

 

Şimdi istemci tarafımızdaki kodları yazalım. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    TcpClientChannel clientChannel = new TcpClientChannel(); 

    ChannelServices.RegisterChannel(clientChannel, true); 

 

    FactoryBase fb = (FactoryBase)Activator.GetObject(typeof(FactoryBase), 

"tcp://MANCHESTER:8000/Server/Factory"); 

    ProductBase pb = fb.CreateProduct(1); 

    Console.WriteLine(pb.GetContactInfo()); 

} 

İstemci tarafında, sunucu tarafı ile haberleşebilmemiz için bu kez bir TcpClientChannel nesnesine 

ihtiyacımız var. Bizim için burada önemli olan, server tarafından bir FactoryBase tipinden nesne 

örneğine ait referansı almak için Activator sınıfının GetObject static metodunu kullanıyor oluşumuz. 

Bu metod sayesinde, server tarafından FactoryBase tipinden bir referansı kullanacağımızı söylemiş 

oluyoruz. Ancak dikkat edin sadece söylüyoruz. Henüz bu referansı sunucudan istemciye almış 

değiliz. Nitekim sunucu üzerindeki referanslar, istemcide bir metod çağırımı yapıldığı zaman 

oluşturulmaktadır. 

Sonrasında ise, Product tipinden nesne örneğimizin ilgili metodunu çalıştırabilmek için, elde 

ettiğimiz FactoryBase referansının CretaeProduct isimli metodunu kullandık. Böylece sunucu 

tarafındaki Product tipine erişip, 1 numaralı Contact bilgisini istemci tarafına taşıyabiliyoruz. Burada 

önemli olan nokta, Product tipine ait bir referansı istemcinin doğrudan create etmeyişi. Bu işlemi 

FactoryBase' in CreateProduct isimli metodu bizzat yapmakta. Dolayısıyla Product tipine ait bir 
referansın nasıl oluşturulduğu, istemci tarafından tamamen soyutlaştırılmış olmaktadır. 
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İstemci tarafında FactoryBase ve ProductBase abstract sınıflarını kullanmamıza rağmen, 

sunucu tarafındaki Factory ve Product tiplerinin bazı üyelerini ele alabilmekteyiz. İşte bu 

polimorfizm' in bir etkisidir. Çünkü abstract tipler, kendilerinden türeyen tiplere ait 

referansları taşıdıklarında, türemiş tiplerin override edilmiş üyelerine erişebilirler. 

Uygulamamızı test etmek için öncelikle server tarafını çalıştırmalı ve sunucuyu dinlemeye hazır hale 

getirmeliyiz. Eğer sisteminizde yükü bir firewall var ise bu isteğinizi onaylayıp onaylamadığınızı 

sorabilir. (Örneğin Xp işletim sisteminin Firewall programı devreye gittiğinde Unblock seçeneğini 

işaretlemeniz lazım.) Burada işlemi onaylayıp portumuzu remote iletişim için açmamız gerekiyor. 
Sonrasında ise istemci uygulamamızı çalıştırıp sonuçları görebiliriz. 

 

Remoting' in uygulandığı bu örneğin başarılı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, 

istemci uygulamanızı sunucuyu çalıştırmadan yürütmeyi deneyin. CreateProduct isimli metodun 

çağırıldığı yerde SocketException tipinden bir istisna alırız. Bunun sebebi, sunucu tarafının 
çalışmıyor oluşu ve bu sebeple bağlantı sağlanamasıdır. 

 

Bu makalemizde, Factory Design Pattern' in , gerçek hayat uyarlamalarından birisi olan .Net 

Remoting' deki yerini incelemeye çalıştık. Kısaca tekrar etmek gerekirse Factory deseni bir 

istemcinin, kullanacağı ürünün oluşturulması sorumluluğunu fabrikaya (Factory) devreden bir 

mimari sunmaktadır. Bu da istemcinin, kullanacağı ürünün nasıl oluşturulacağını bilmek zorunda 

olmaması anlamına gelir. Dahası, ürün tarafındaki nesnelerin oluşturulması sırasındaki değişiklikler 

istemciyi etkilemeyecektir. Bu sadece fabrika nesnelerinin bilmesi gereken bir durumdur. Böylece 

uygulamaların daha kolay genişletilebilmesi sağlanabilir. Tahmin edeceğiniz gibi bir ürünün 

(Product) ın oluşturulması sırasındaki değişikliklerin sadece sunucu tarafında yapılması yeterli 
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olacaktır. Çünkü istemci tarafında bu tiplere ait referanslar yerine bu tiplerin türediği referansları 

yer almaktadır. Buda mimariyi en azından ürünlerin üretiliş şeklini tek bir merkezden 

güdümleyebileceğimiz anlamına gelir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulamalı indirmek için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Servisleri İçin Dört Püf Nokta ( 14.03.2006 ) 

- Web Servis 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web Servislerini yazmak ve kullanmak, çoğu zaman bir web service projesi oluşturmak ve istemci 

tarafında Add Web Reference tekniği ile oluşturulan proxy sınıfını kullanmaktan ibaret basit bir 

mimari olarak düşünülür. Ancak sanılanın aksine Web servislerinin yazılmasında ve kullanılmasında 

dikkate değer çeşitli püf noktalar vardır. İşte bu makalemizde bu püf noktalardan dördünü 

maddeler halinde incelemeye çalışacağız. 

1 - Bir web metodunun overload edilmesi (aşırı yüklenmesi) standart bir metodun 
overload edilmesinden daha farklıdır. 

Örnek bir web servisinde aşağıdaki gibi aşırı yüklenmiş (overload) iki web metodumuz olduğunu 

göz önüne alalım. Bu metodların aşırı yüklenmiş olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim, her iki 

metodunda imzaları farklıdır. (Aşırı yüklemede(Overloading) metod imzasının, metodun aldığı 

parametre sayısı ve parametrelerin tiplerine bağlı olduğunu anımsayalım.) 

[WebMethod()] 

public double Carp(double x,double y) 

{ 

    return x*y; 

} 

 

[WebMethod()] 

public int Carp(int x,int y) 

{ 

    return x*y; 

} 

Normal şartlar altında bu metodları çalışma zamanında bir problem olmadan yürütebilmemiz 

gerekir. Ancak metodları içeren herhangibir web servisini çağırdığımızda, çalışma zamanında 
aşağıdaki ekran ile karşılaşırız. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/FactoryPattern.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Sebep web servisinde yer alan SOAP mesajlarının yapısı ile ilgilidir. Aynı isimli metodlar SOAP 

mesajları içerisine aynı isimler ile gömülmeye çalışıldığından ve birbirlerinden ayırt edilebilmeleri 

için xml içerisinde var olan bir overload mekanizması olmadığından böyle bir problem yaşanmıştır. 

Bu sorunu çözmek için hata mesajında belirtildiği gibi WebMethod niteliğinin 

(attribute) MessageName özelliğinden yararlanırız. Bu özellik ile her iki metodu birbirinden 

benzersiz olacak şekilde ayırabiliriz. Bu nedenle yukarıdaki örnek kod parçasında yazdığımız 
metodlara ait WebMethod niteliklerini aşağıdaki gibi yeniden düzenlemeliyiz. 

[WebMethod(MessageName="CarpForDoubles")] 

public double Carp(double x,double y) 

{ 

    return x*y; 

} 

 

[WebMethod(MessageName="CarpForIntegers")] 

public int Carp(int x,int y) 

{ 

    return x*y; 

} 

Bu haliyle web servisi sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Değişikliğin yaptığı etkileri kullandığınız web 

servisinin wsdl dökümanında daha rahat izleyebilirsiniz. 

2 - Aralarında kalıtımsal ilişki olan nesneler söz konusu olduğunda, taban sınıfa (base 

class) ait nesne örneklerinden oluşan dizi tiplerinin döndürüldüğü web metodlarında 

uymamız gereken kurallar vardır. 

Çok basit olarak aralarında kalıtımsal ilişki bulunan aşağıdaki Sekil, Dortgen ve Ucgen sınıflarını göz 

önüne alalım. Şekildende görüleceği üzere, Dortgen ve Ucgen sınıfları Sekil taban sınıfından 
türeyen (derived) sınıflarımızdır. 
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Sınıflar; 

public class Sekil 

{ 

} 

public class Dortgen:Sekil 

{ 

} 

public class Ucgen:Sekil 

{ 

} 

Şimdi bu ilişkiyi kullanan aşağıdaki gibi bir web metodumuz olduğunu düşünelim. Kalıtımın bir 

etkisi olarak , Sekil sınıfına ait bir nesne örneği, kendisinden türeyen Dortgen ve Ucgen sınıfı 

tipinden nesne örneklerini taşıyabilmektedir. SekilleriAl isimli web metodumuz aslında Sekil sınıfı 

tipinden bir diziyi geriye döndürmektedir. Ancak bu dizi kodlardanda görebileceğiniz gibi Dortgen 
ve Ucgen tipinden nesne örneklerini taşımaktadır. 

[WebMethod()] 

public Sekil[] SekilleriAl() 

{ 

    Sekil[] sekiller=new Sekil[3]; 

    sekiller[0]=new Dortgen(); 

    sekiller[1]=new Ucgen(); 

    sekiller[2]=new Dortgen(); 

    return sekiller; 

} 

Bu web metodunu çağırdığımızda çalışma zamanında bir istisna(excpetion) alırız. İstisnanın sebebi 

son derece basittir. Web metodunun çalışma zamanında üreteceği çıktıya göre, web metodundan 

mutlaka ve mutlaka Sekil tipinden elemanlar barındırdan bir dizi tipi döndürüleceği 

düşünülmektedir. Bunu web servisimizin WSDL (Web Service Description Language) dökümanında 
daha kolay görebiliriz. 
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Dikkat ederseniz, Web metodumuzun geri döndüreceği tip içerisinde tanımlanan ArrayOfSekil 

kompleks tipi (Complex Type), sadece Sekil tipinden değerler almaktadır. Dolayısıyla Sekil tipinin, 

Dortgen veya Ucgen tipinden nesne örneklerini barındırabileceğini, dolayısıyla ArrayOfSekil 

kompleks tipinin yapısı içerisinde bu tiplerinde yer alabileceğini XML tarafında söylememiz 

gerekmektedir. İşte bu amaçla System.Xml.Serialization isim alanında yer 
alan Xmlnclude niteliğinden yararlanabiliriz. Web metodumuzu aşağıdaki hali ile güncelleyelim. 

[WebMethod()] 

[XmlInclude(typeof(Dortgen))] 

[XmlInclude(typeof(Ucgen))] 

public Sekil[] SekilleriAl() 

{ 

    Sekil[] sekiller=new Sekil[3]; 

    sekiller[0]=new Dortgen(); 

    sekiller[1]=new Ucgen(); 

    sekiller[2]=new Dortgen(); 

    return sekiller; 

} 

Şimdi WSDL dökümanımıza yeniden bakacak olursak ArrayOfSekil isimli kompleks tipin Dortgen ve 

Ucgen tiplerinide barındırabilecek şekilde tanımlandığını görürürüz. 
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Diğer taraftan web metodumuz artık başarılı bir şekilde çalışacaktır. 

3 - Web metodlarında performans için Caching kullanabiliriz. 

Web uygulamalarını geliştirirken performansı arttırıcı tedbirlerden birisi olarak caching 

mekanizmalarına başvururuz. Dilersek bu tekniği web servislerinde yer alan web metodların 

döndürdüğü sonuçlar içinde uygulayabiliriz. Web metodların WebMethod niteliğinin 

(attribute) CacheDuration isimli özelliği saniye cinsinden ön bellekleme süresini belirtir. Bu özellik 

yardımıyla bir web metodun döndüreceği sonuçları, web sunucusunun ön belleğine alabiliriz. Bu da 

performans olarak web metodunu kullanan istemcilere hızlı cevap dönmesi anlamına gelmektedir. 
Nitekim cevaplar hazır olarak ara bellekte tutulan çıktılardan döndürülür. 

Basit olarak aşağıdaki kod parçasında, Northwind veritabanında yer alan Order Details tablosundan 

belirli bir OrderID' ye ait satırlar bir DataSet nesnesi içerisinde geri döndürülmektedir. 

CacheDuration burada ön bellekleme süresini 120 saniye olarak belirtmektedir. Buna göre yapılan 

sorgu sonucu döndürlecek olan veri kümesi web sunucusunun ön belleğinde 120 saniye süreyle 
tutulacaktır. 

[WebMethod(CacheDuration=120)] 

public DataSet GetOrderDetails(int OrderId) 

{ 

    using(SqlConnection con=new SqlConnection("data 

source=LONDON;database=Northwind;integrated security=SSPI")) 

    { 

        using(SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select 

OrderID,ProductID,UnitPrice,Quantity,Discount From [Order Details] Where 

OrderID=@OrderID",con)) 

        { 

            cmd.Parameters.Add("@OrderID",SqlDbType.Int); 

            cmd.Parameters["@OrderID"].Value=OrderId; 
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            SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter(cmd); 

            DataSet ds=new DataSet(); 

            da.Fill(ds,"Siparisler"); 

            return ds; 

        } 

    } 

} 

Şimdi bu web metodu barındırdan bir servisi kullanan basit bir console uygulamamız olduğunuzu 
düşünelim. Console uygulamamızın kodları aşağıdaki gibidir. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    AltinSerivisi.AltinServis altin=new UsingCacheDuration.AltinSerivisi.AltinServis(); 

    DataSet ds=altin.GetOrderDetails(10250); 

    foreach(DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) 

    { 

        for(int i=0;i<ds.Tables[0].Columns.Count;i++) 

        { 

            Console.Write(dr[i].ToString()+" "); 

        } 

        Console.WriteLine(); 

    } 

} 

İlk olarak uygulamamızı çalıştıralım ve elde ettiğimiz değerlere bakalım. Daha sonra Order Details 

tablosunda 10250 numaralı siparişe ait bilgilerde ufak bir değişiklik yapalım. Örneğin Quantity 

değerini 10' dan 20' ye çıkartalım. 120 saniyelik süre dolmadan metodumuzu tekrar çağıracak 

olursak, Quantity değerinin halen daha 10 olarak geldiğini görürüz. Bunun sebebi verinin o an için 

web servisinin bulunduğu web sunucusunun ön belleğinden geliyor oluşudur. Elbetteki 120 

saniyelik bu önbellekleme süresi sonunda Quantity değerinin yenilendiğini görebiliriz. Ön belleğe 

alma işlemi bu örnekte görüldüğü gibi sadece parametrik bazda değil, parametresiz web metodları 
içinde geçerlidir. 

4 - Web Servisi tarafında security için en basit haliyle Windows Authentication' ı 
kullandığımızda istemci tarafında da yapmamız gerekenler vardır. 

Web servisleri, web uygulamalarında olduğu gibi bir web sunucu üzerinden yayımlanırlar. Bu 

anlamda bakıldığında bir web uygulaması için söz konusu olan authentication seçeneklerini, web 

servisleri içinde ele alabiliriz. Özellikle windows tabanlı doğrulama göz önüne alındığında istemci 

tarafında çalışan uygulamaların, güvenlik bilgilerini doğru bir şekilde gönderebiliyor olması gerekir. 

İlk olarak doğrulama metodu Basic Authentication olarak ayarlanmış bir web servisimiz olduğunu 

düşünelim. IIS tarafında ilgili web servisimiz için gerekli güvenlik ayarlarının aşağıdaki şekilde 
görüldüğü gibi olması gerekmektedir. 
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Şimdi istemci tarafında bu web servisini kullanacak olan uygulamamızı göz önüne alalım. Web 

metodumuzu çağırabilmemiz için öncelikle bu servise istemci tarafından bir güvenlik belgesi 

göndermemiz gerekir. (Credential) Bu güvenlik belgesini taşıyacak olan 

tip ICredential arayüzüdür. İstemci tarafında bu bilgiyi hazırlayabilmek için ICredential arayüzünü 

(Interface) uygulayan NetworkCredential tipini kullanabiliriz. Aşağıdaki kod parçasında 

GoldServis isimli web servisimizdeki GetOrderDetails isimli metodu çağırmadan önce, servisi 
çalıştırmak için gerekli credential bilgisinin nasıl eklendiği gösterilmektedir. 

AltinSerivisi.AltinServis altin=new UsingCacheDuration.AltinSerivisi.AltinServis(); 

System.Net.NetworkCredential credential=new 

System.Net.NetworkCredential("admin","admin1234"); 

altin.Credentials=credential; 

DataSet ds=altin.GetOrderDetails(10250); 

foreach(DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) 

{ 

    for(int i=0;i<ds.Tables[0].Columns.Count;i++) 

    { 

        Console.Write(dr[i].ToString()+" "); 

    } 

    Console.WriteLine(); 

} 

Eğer istemci uygulama doğru şifre ve kullanıcı bilgisini gönderemez ise HTTP 401 : Access Denied 

istisnasını alırız. Ancak doğru güvenlik bilgilerinin gönderilmesi sonucunda web metodu başarılı bir 
şekilde çalıştırılacaktır. 
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Bu makalemizde kısaca web servislerini kullanırken dikkate alabileceğimiz bir kaç noktaya değindik. 

Aynı isimli aşırı yüklenmiş metodların kullanılma tarzını, web metodlardan geriye dönen kompleks 

tiplerin içerisinde kalıtım ilişkisi olduğu takdirde bunu Xml tarafınada bildirmemiz gerektiğini, 

performans için caching' i kullanabileceğimizi ve sunucu tarafında bir authentication olması halinde 

istemci için gerekli username ve password bilgilerinin nasıl hazırlanıp gönderilebileceğini 

incelemeye çalıştık. Elbetteki web servisleri ile ilgili dikkate değer daha pek çok nokta var. Örneğin 

SoapExtension yardımıyla soap mesajlarının şifrelenmesi gibi. Bu ve benzer diğer konulara ilerki 

makalelerimizde değinmeye çalışacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

XPath ve .Net ( 04.03.2006 ) - Xml 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

XPath, XML dökümanları üzerinde basit tipte sorgulamalar yapmamıza izin veren bir dildir. Yapısı 

gereği kullanıldığı pek çok alan vardır. Örneğin XQuery içinde yada bir XSLT dökümanında bu dilin 

izlerine rahatlıkla rastlayabilirsiniz. Tam olarak yaptığı işin, XML dökümanı içerisinde lokasyon 

aramak ve bulmak olduğunu söyleyebiliriz. XPath, herhangibir Xml verisi üzerinde arama ve 

konumlandırma işlemini gerçekleştirmek için Document Object Model' i kullanılır. Yani, xml verisinin 

bellekteki hiyerarşik ağaç yapısını ele alır. Bunun içinde Xml verisinin yapısal (structural) metadata 

bilgisine bakar. XPath başlı başına bir dildir ve bu konu ile ilgili yazılmış kitaplar vardır. ( Size eski 

olmasına rağmen Sams' ın XPath Kick Start : Navigating XML with XPath 1.0 and 2.0 kitabını 
tavsiye edebilirim.) 

Biz bu makalemizde çok fazla detaya inmeyecek ve XPath' i .Net üzerinde nasıl kullanabileceğimizi 

basit olarak incelemeye çalışacağız. Konuyu iyi anlayabilmek amacıylada XPath ile oluşturulmuş 

çeşitli tipteki sorguları örnek bir xml dökümanı üzerinde kullanacağız. Örneğin elimizde Kitaplara ait 

yazar, isim, fiyat gibi bilgileri tutan bir Xml dökümanı olduğunu düşünelim. Aşağıda bu amaçla 

kullanabileceğimiz Kitaplar.xml adlı xml veri dosyasının bir parçasını görüyorsunuz. (Xml dosyasını 

ve örnek kodları buradanindirebilirsiniz.) 

mailto:selim@bsenyurt.com
http://www.amazon.com/gp/product/0672324113/sr=8-3/qid=1141335716/ref=pd_bbs_3/102-6694554-3383307?_encoding=UTF8
http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingXPath.rar
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Bu Xml verisini göz önüne alacak olursak, XPath' in ilgili veri kümesini bellekte ağaç(tree) modeli 

şekline tasvir edeceğini ve buna göre yer belirleme işlemini gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. 

Kitaplar.xml dosyamızın içeriğini ele aldığımızda, XPath modeli, bellek üzerinde aşağıdaki şekile 

benzer bir ağaç yapısını kullanacaktır. Bu hiyerarşik yapı zaten Document Object Model' in bir 

uyarlamasıdır. 
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Dikkat ederseniz Root element üzerinden xml verisi içerisinde tüm alt elementler bu elementlerin 

var ise atrribute' ları ele alınmaktadır. Kitaplar.xml verisinin tamamını grafiğe sığdırmamız zor 

olacağından sadece bir kısmı burada gösterilmetedir. İşte XPath, herhangibir kritere göre bir node 

listesi, tek bir node veya değer (örneğin toplam gibi) döndürmek için bu ağaç yapısını kullanacaktır. 

Bu modele göre XPath dili ile aşağıdaki tabloda da belirtilen örnek sorgular oluşturabiliriz. 

XPath Sorgusu Anlamı 

Kitaplar/Kitap 
Kitaplar içerisindeki her bir Kitap elementini, alt elemenetleri 

ile birlikte elde etmemizi sağlar. 

Kitaplar/Kitap/@ID 
Kitaplar içerisindeki her bir Kitap elementinin içerdiği ID 

attribute' larının tamamını geri döndürür. 

Kitaplar/Kitap[@ID=1000] 
Kitaplar içersinde Kitap element' lerinden, ID attribute' unun 

değeri 1000 olan elementi (elementleri) elde etmemizi sağlar. 

Kitaplar/Kitap[Fiyat<=50] 
Kitaplar içerisinde Kitap element' lerinden Fiyat element' inin 

değeri 50 veya daha az olanları elde etmemizi sağlar. 

Kitaplar/Kitap[Fiyat>50 and 

Fiyat<80] 
Kitaplar içerisinde, Kitap elementler' inden Fiyat elementinin 

değeri 50 ile 80 arasında olanları elde etmemizi sağlar. 

count(/Kitaplar/Kitap) 
Toplam Kitap sayısını verir. Bu tekil bir sonuç değeri 

döndürür. Üstteki sorgularda olduğu gibi bir node listesi 

döndürmez. 

sum(/Kitaplar/Kitap/Fiyat) 
Kitapların fiyatlarının toplamını geriye döndürür. Yani Kitap 

node' ları içerisindeki Fiyat node' larının value özelliklerinin 

değerlerinin toplamını verir. 

sum(/Kitaplar/Kitap/Fiyat[.>70]) 
Fiyat element' inin değeri 70' den yüksek olan Kitap element' 

lerindeki Fiyat element' lerinin toplamını verir. 

count(/Kitaplar/Kitap/Fiyat[.>70]) 
Fiyat element' inin değeri 70' den yüksek olan Kitap element' 

lerinin sayısını verir. 

Buradaki sorgularda kısaltmalar(abbreviation) kullanılmıştır.(/ veya . gibi) Bunun birde kısaltma 

kullanılmayan(unabbreviation) şekli vardır. Genellikle kıslatmaların yer aldığı kullanım şekli daha 

yaygındır ve esnektir. 

Gelelim yukarıdakine benzer XPath ifadelerini .Net üzerinde nasıl kullanacağımıza. Framework Class 

Library aslında tamamıyla XPath mimarisini kullanmaya yarayan tipleri barındıran 

System.Xml.XPath isim alanına sahiptir. Buradaki temel sınıflar yardımıyla XML dökümanları 

üzerinde XPath ile arama ve yer belirleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bununla birlikte bir 

XmlDocument nesnesinin SelectNodes veya SelectSingleNode gibi metodlarında parametre 

olarak XPath ifadelerini kullanabiliriz. Hangisini tercih edeceğimiz, Xml dökümanı üzerinde ne gibi 
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işlemler yapmak istediğimize bağlıdır. Eğer Xml dökümanında belirli bir lokasyona erişip elde 

ettiğimiz node listelerinde değişiklikler yapmak istiyorsak XmlDocument sınıfının SelectNodes veya 

SelectSingleNode metodlarını tercih edebiliriz. Bununla birlikte sadece arama ve arama sonuçlarını 

gösterme amaçlı uygulamalarda, XPath isim alanında yer alanXPathDocument gibi sınıfları 

kullanmak performans ve hız açısından daha efektif sonuçlar üretecektir. Nitekim XPathDocument, 
XPathNavigator ve XPathNodeIterator gibi sınıflar XmlDocument sınfına göre daha performanslıdır. 

Aşağıdaki örnek Console uygulamasında çok basit olarak XPathDocument sınıfından yararlanılarak 

fiyatı 50 ile 80 arasında olan kitaplara ilişkin bilgiler xml verisi içerisinde bulunarak ekrana 

yazdırılmaktadır. Ayrıca, fiyatı 70' den büyük olan kitapların sayısıda ekrana farklı bir teknik ile 

(Evaluate) yazdırılmaktadır. 

using System; 

using System.Xml; 

using System.Xml.XPath; 

 

namespace UsingXPathNavigator 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void UsingXPath() 

        { 

            XPathDocument doc = new XPathDocument("..\\..\\Kitaplar.xml"); 

            XPathNavigator navigator = doc.CreateNavigator(); 

 

            XPathNodeIterator nodes = navigator.Select("Kitaplar/Kitap[Fiyat>50 and 

Fiyat<80]"); 

     

            while (nodes.MoveNext()) 

            { 

                Console.WriteLine(nodes.Current.ToString()); 

            } 

 

            Console.WriteLine("Toplam Kitap Sayisi (Fiyat>70) 

"+navigator.Evaluate("count(/Kitaplar/Kitap/Fiyat[.>70])").ToString()); 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            UsingXPath(); 

        } 

    } 

} 

Programı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. 
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Dilerseniz kısaca kodlarımızı inceleyelim ve ne yaptığımızı daha iyi anlamaya çalışalım. 

XPathDocument sınıfı, herhangibir Xml dökümanını XPath dilini kullanarak sorgulayabilmemizi 

sağlayan çeşitli fonksiyonelliklere ve özelliklere sahiptir. Aslında XPath, Xml dökümanlarını DOM 

(Document Object Model)' e uygun olan bir ağaç yapısı şeklinde inceler. Dolayısıyla 

XPathDocument sınıfı xml verisini bu modele uygun bir bellek görüntüsünü oluşturmak amacıyla 

kullanılır. XPathDocument sınıfına ait bir nesne örneği ile belleğe alınan ağaç modeli üzerinde 

hareket edebilmek için, XPathNavigator sınıfına ait metodlar kullanılabilir. XPathNavigator, 

abstract bir sınıf olduğundan (yani nesne örneği oluşturulamayan bir sınıf), XPathDocument 
sınıfının CreateNavigator metodu yardımıyla oluşturulur. 

XPathNavigator sınıfı iki önemli metod sunar. Bunlar Select ve Evaluate metodlarıdır. Select 

metodu çoğunlukla geriye birden fazla sayıda sonuç döneceği zaman kullanılır. Örneğimizde olduğu 

gibi. Select metodu aslında geriye XPathNodeIterator tipinden bir nesne örneği döndürmektedir. 

Bu sınıf basit olarak, Select metodu sonucu elde edilen veri seti üzerinde, ileri yönlü hareket 

etmemizi sağlar. Biz bu iterasyon ile Kitap node' larının tüm içeriğini ekrana yazdırıyoruz. Ancak 

gördüğünüz gibi ekran çıktısı çokta mükemmel değil. Aşağıdaki kod parçasıda, Kitap node' larının 

alt node' larındada ileri yönlü hareket ediyor ve içeriğin daha okunabilir olmasını sağlıyoruz. Öyleki 

XML dökümanımızda Kitap node' larının alt node' larından olan Yazarlar node' ununda alt node' ları 
var. Bu yüzden iç içe 3 while iterasyonu yazmamız gerekiyor. 

static void UsingXPathSecond() 

{ 

    XPathDocument doc = new XPathDocument("..\\..\\Kitaplar.xml"); 

    XPathNavigator navigator = doc.CreateNavigator(); 

 

    XPathNodeIterator nodes = navigator.Select("Kitaplar/Kitap[Fiyat>50 and Fiyat<80]"); 

 

    // İlk olarak sorgu sonucu elde edile fiyatı 50 ile 80 arasındaki Kitap node' larında hareket 

ediyoruz. 

    while (nodes.MoveNext()) 

    { 

        // Her bir Kitap elementinin alt node' larını alıyoruz ve bu node' lar içerisinde ileri yönlü 

hareket ediyoruz. 

        XPathNodeIterator 

childNodes=nodes.Current.SelectChildren(XPathNodeType.Element); 

        while(childNodes.MoveNext()) 

        { 

            // Eğer o anki alt node'un adı Yazarlar ise bu kez güncel Kitap node' unun altındaki 

Yazarlar node' unun alt node' ları içerisinde ileri doğru hareket ediyoruz. Eğer güncel alt node 

Yazarlar node' u değilse o node' un adını ve değerini yazdırıyoruz. 

            if(childNodes.Current.Name=="Yazarlar") 

            { 

                XPathNodeIterator 

yazarlarNodes=childNodes.Current.SelectChildren(XPathNodeType.Element); 
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                Console.Write("Yazar(lar) : "); 

                while(yazarlarNodes.MoveNext()) 

                { 

                    Console.Write(yazarlarNodes.Current.Value+", "); 

                } 

                Console.WriteLine(); 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine(childNodes.Current.Name+":"+childNodes.Current.Value); 

            } 

        } 

        Console.WriteLine(); 

    } 

    Console.WriteLine("Toplam Kitap Sayisi (Fiyat>70) 

"+navigator.Evaluate("count(/Kitaplar/Kitap/Fiyat[.>70])").ToString()); 

} 

 

XPathNavigator sınıfımızın yukarıdaki örneklerde kullandığımız diğer önemli fonksiyonelliğinin 

Evaluate metodu ile sağlandığını söylemiştik. Bu metod geriye object tipinden bir değer 

döndürmektedir. Bu yüzden örneğimizde olduğu gibi count ile hesaplanan tek bir değeri almak için 

birebirdir. Evaluate metodunu, Command sınıfının ExecuteScalar metoduna benzetebilirisiniz. Her 

ikiside bir veri seti üzerinden geriye tek bir değer döndürmek amacıyla kullanılır. 

XPath dilini kullanabileceğimiz tek tip XPatDocument sınıfı ve bununla ilişkili diğer sınıflar değildir. 

XPath dili ile yazılan sorguları XmlDocument sınıfına ait herhangibir nesne örneği içinde de 

kullanabiliriz. XmlDocument sınıfının SelectNodes ve SelectSingleNode isimli metodları 

parametre olarak XPath tipinden ifadelerde almaktadır. Örneğin aşağıdaki kod parçasında 

XmlDocument sınıfından nesne örneğimizin bellekte tuttuğu xml verisi içerisinde Bill Evjen isimli 

yazara ait Kitap node' larının listesi elde edilmektedir. SelectNodes metodu ile bulunan node' ları 

aldıktan sonra bunların sayısına bakaraktan üst node' lara (parent node) nasıl çıktığımıza dikkat 

edin. 

static void UsingXmlDoc() 
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{ 

    XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); 

    xmldoc.Load("..\\..\\Kitaplar.xml"); 

 

    XmlNodeList resultNodes = xmldoc.SelectNodes("/Kitaplar/Kitap/Yazarlar[Yazar='Bill 

Evjen']"); 

    XmlNode currNode; 

    XmlNode parentNode; 

 

    if(resultNodes.Count==1) 

    { 

        currNode=resultNodes[0]; 

        parentNode=currNode.ParentNode; 

        Console.WriteLine(parentNode.InnerText); 

    } 

    else 

    { 

        foreach(XmlNode aNode in resultNodes) 

        { 

            parentNode=aNode.ParentNode; 

            Console.WriteLine(parentNode.InnerText); 

        } 

    } 

} 

 

static void Main(string[] args) 

{ 

    UsingXmlDoc(); 

} 

 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde XPath dili ile geliştirdiğimiz sorguları 

.Net sınıfları ile nasıl kullanabileceğimizi inceledik. Özetlemek gerekirse, XPath modelinin sunduğu 

imkanları kullanabileceğimiz yerler XPathDocument sınıfı ve XmlDocument sınıflarıdır. Her iki sınıf 

ile XPath ifadelerini etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunlara ek olaraktan ileridede göreceğimiz 

gibi XPath ifadelerini XQuery veya XSLT içerisinde de aktif olarak kullanmaktayız. Bu modelleri 

daha sonraki yazılarımızda incelemeye çalışacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Connection Pooling' in Önemi ( 27.02.2006 ) - 

Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Connectilon Pooling veritabanı programcılığında, uygulamaların performansını doğrudan etkiliyen 

unsurlardan birisidir. Bağlantıların bir havuza atılarak buradan kullanılmalarını sağlamaktaki en 

büyük amaç, çok sayıda kullanıcının bağlı olduğu veri tabanlı uygulamalarda, aynı özelliklere sahip 

bağlantı bilgilerinin defalarca oluşturulmasınının önüne geçmek bu sayede var olan açık 

bağlantıların kullanılabilmesini sağlamaktır. Temel mantık son derece basittir. Bir kullanıcı 

uygulaması içerisinden bir verikaynağına bağlanmak istediğinde, geçerli bir Connection nesnesi 

oluşturmak zorundadır. Bu Connection nesnesi eğer ilk kez talep edilmişse, veritabanı tarafında bir 

bağlantı havuzunun içine atılacaktır. Ki başka bir kullanıcı aynı veri kaynağına aynı bağlantı bilgisi 

ile bağlanmak istediğinde, havuzdaki bağlantıyı kullanabilecektir. Burada aynı bağlantı bilgisine 

başvuran birden fazla kullanıcı olduğunu düşündüğümüzde bu mimarinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle web tabanlı uygulamalarda bu fark büyük performans kazanımı anlamına gelmektedir. Biz 

bu makalemizde Connection Pooling' in mimarisini incelemektense onu kullanırken dikkat etmemiz 

gereken noktalara değineceğiz. Ama herşeyden önce connection pooling' i kullanmanın faydasını 

göreceğimiz basit bir örnek ile yola çıkmakta fayda olacağı kanısındayım.  Bunun için, Vs.2005' de 
aşağıdaki kodlara sahip basit bir console uygulaması yazarak işe başlayalım. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace UsingPooling 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=MANCHESTER;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI;Pooling=false"); 

            DateTime dtBaslangic = DateTime.Now; 

            for (int i = 0; i < 10000; i++) 

            { 

                con.Open(); 

                con.Close(); 

            } 

            DateTime dtBitis = DateTime.Now; 

            TimeSpan tsGecerSure = dtBitis - dtBaslangic; 

            Console.WriteLine("Geçen süre {0} milisaniyedir.", 

tsGecerSure.TotalMilliseconds.ToString()); 

        } 

    } 

} 
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Öncelikle bu uygulamada ne yapıyoruz kısaca bunu açıklayalım. Uygulamamız Sql Server 2005 

üzerinde yer alan AdventureWorks isimli veritabanına, 10000 defa bir bağlantı açıp kapatıyor. 

Burada döngü içerisinde gerçekleşen olayları, sisteme bağlanan 10000 farklı kullanıcının kod kısmı 

olarakta düşünebilirisiniz. Aynı bağlantı bilgisi için defalarca açma ve kapatma işlemini yapıyoruz ve 

bu işlemler sonrası oluşan süre farkına bakıyoruz. Burada bağlantı bilgisine dikkat ederseniz 

Pooling özelliğinin bilerekten false olarak atandığını görürsünüz. Yani ilgili connection bilgisinin 

herhangibir şekilde havuza atılmayacağını (Connection Pool' da tutulmayacağını) belirtmiş 

oluyoruz. Bu haliyle uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi (ya da kullanıdığınız çevresel 

parametrelere göre bu sonuca yakın) bir süre farkı elde ederiz. 

 

Ancak Pooling=false özelliğini kaldırırsak (ki varsayılan hali true' dur ve pooling' in aktif olmasını 

sağlar) süre farkı çok daha az olacaktır. 

 

Görüldüğü gibi, her iki uygulamanın çalışma süreleri arasında belirgin ve aynı zamanda dikkate 

değer bir zaman farkı oluşmuştur. Bu, Connection Pooling' in herhangibir Connection nesnesine ait 

bağlantı bilgisi içerisinde hiç bir şey belirtilmesse zaten aktif olacağına şükredebileceğimiz bir 

durumdur. Ancak kodlama farklarından dolayı Pooling zaman zaman başımızı derde sokabilir. Bizim 

için sancı yaratacak iki farklı durum vardır. Şimdi kısaca bu durumlar inceleyeceğiz. İlk olarak 

aşağıdaki kodlara sahip olan ve Vs.2005 üzerinde geliştirilmiş basit bir Windows Uygulamasını göz 
önüne alalım. 

 

private void btnExecute_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        SqlConnection con = new SqlConnection("data 
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source=MANCHESTER;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI;Min Pool Size=10;Max 

Pool Size=15");  

        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM Person.Contat", con); 

        con.Open(); 

        int kontakSayisi=Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()); 

        con.Close(); 

        } 

        catch(Exception err) 

        { 

            lstExceptions.Items.Add(err.ToString()); 

        } 

} 

Burada button kontrolüne basıldığında çalışan kodlarda, Person.Contat isimli tablodaki kayıt sayısını 

öğrenebileceğimiz bir sorgunun çalıştırılmasını görüyoruz. Burada kod, try/catch bloğuna 

alındığından, sql komutlarının yürütülmesi yada bağlantının açılması sırasında oluşacak hatalara 

karşı programı koruma altına aldığımızı düşünebiliriz. Ancak Contat(Contact olması gerekirdir) 

tablosu AdventureWorks isimli veritabanında mevcut değildir. Bu yüzden kod çalışma zamanında 

bir SqlException verecektir. Ancak bu kodu birden fazla sayıda kullanıcının tetiklediğini düşünürsek 

(örneğimizde butona defalarca basarak bu durumu canlandırabiliriz) başımıza korkunç işler 

gelebilir. Öyleki, SqlCommand sınıfından olan cmd nesnesi execute edilirken oluşan hata, con 

nesnesinin kapatılmasını engellemektedir. Bu sunucu üzerindeki bağlantı havuzunda açık kalan bir 

bağlantı demektir. Button kontrolümüz tetiklendikçe, açık bağlantı sayısı artmaya ve bir süre 

sonrada bağlantı havuzundaki maksimum bağlantı sayısını aşmaya başlayacaktır. Bu durum böyle 

devam ederekten sonuçta uygulamanın SqlException istisnasından vazgeçerek zaman aşımına bağlı 

olaraktan InvalidOperationException istisnasını fırlatmasına neden olacaktır. Şu aşamada istisnanın 

tipinden ziyade açık kalan bağlantıları sürekli olarak artması çok tehlikeli bir durumdur. Aşağıdaki 
ekran görüntüsü, yukarıdaki uygulamada button kontrolüne defalarca basılaraktan elde edilmiştir. 
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Bu görüntüde yer alan NumberOfReclaimedConnections sayacı (Counter), .Net 2.0 ile birlikte gelen 

yeni performans ölçüm değerlerinden birisidir ve havuzda yer alıpta kapatılamayan bağlantı 

sayılarına ilişkin bilgileri vermektedir. Grafiktende görüleceği üzere açık bağlantılar sürekli 

artmıştır. Uygulama bunun sonucunda SqlException' dan çıkarak zaman aşımı (Timeout) nedeni ile 
InvalidOperationException' a sürüklenmiştir. 

 

NumberOfReclaimedConnections, .Net 2.0 ile birlikte gelen Performans sayaçlarından 

(Performance Counter) birisidir. Bu sayaç .Net Data Provider For Sql Server performans 

nesnesi (Performance Object) altında yer almaktadır. 
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Aslında hatanın nedeni son derece basittir. Connection sınıfına ait nesne örneğinin kapatılması 

garanti altına alınmamıştır. Bu gerçekten önemli bir hatadır. Bu durumu düzeltmek için ya finally 

bloğu eklenmeli ya da işlemler aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi using blokları içerisinde 

gerçekleştirilmelidir. Nitekim using bloğu doğal olaraktan kullandığı nesnenin dispose edilmesini 

garanti altına alır. 

private void btnExecute_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        using (SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=MANCHESTER;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI;Min Pool Size=10;Max 

Pool Size=15")) 

        { 

            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT Count(*) FROM Person.Contat", 

con)) 

            { 

                con.Open(); 

                int kontakSayisi = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()); 

            } 

        } 

    } 

    catch (Exception err) 

    { 

        lstExceptions.Items.Add(err.ToString()); 

    } 

} 
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Görüldüğü gibi bu kez havuzda açık kalan hiç bir bağlantı yoktur. Bunu görmek için uygulamayı 

test ettiğimizde, yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi NumberOfRecalimedConnections 

sayacının (Counter) sıfır olarak seyrettiğini görürüz. Dolayısıyla uygulamadaki bağlantılar için 

maksimum havuz boyutunun aşılması ve nihayetinde InvalidOperationException istisnasına 

sürüklenilmesi engellenmiştir. Herşeyden önemlisi ne kadar çok kullanıcı bu kodu çalışıtırırsa 

çalıştırsın, havuzda açık kalan herhangibir bağlantı olmayacaktır. Şimdi gelelim connection pooling 

ile ilgili diğer önemli noktaya. Aşağıdaki örnek console uygulaması bu durumu canlandırmak için 
geliştirilmiştir. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace Pooling_3 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                for (int i = 1; i < 100; i++) 
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                { 

                    KontakSayisiniBul(); 

                } 

            } 

            catch (SqlException err) 

            { 

                Console.WriteLine(err.Message.ToString()); 

            } 

            Console.ReadLine(); 

        } 

     

        private static void KontakSayisiniBul() 

        { 

            using (SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=MANCHESTER;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI;Min Pool Size=5;Max 

Pool Size=15")) 

            { 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Count(*) From Person.Contact", con); 

                con.Open(); 

                int kontakSayisi = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()); 

                System.Threading.Thread.Sleep(1500); 

            } 

        } 

    } 

} 

Bu örnekte son derece anlamsız bir şekilde 100 defa Contact tablosundaki eleman sayısını 

hesaplatmaktayız. Bu işlemleri yaparken durumu daha iyi analiz edebilmek içinde kodu 1,5 saniye 

kadar duraksatıyoruz. Bu işlem sonradan Sql Server Servisini restart etmemizde bize zaman 

kazandıracaktır. Kodu, aynı işlemi sunucuya doğru gerçekleştiren n sayıda kullanıcı ekranına ait bir 

uygulamanın parçası olarakta düşünebiliriz. N sayıda kullanıcı sunucuya bağlanıp sorguyu 

çalıştırdıkları sürece, sunucunun başına çeşitli haller gelebilir. Örneğin, Sql Server Servisi bir 

şekilde baştan başlatılmış (Restart) olabilir. (Bu çoğunlukla sql sunucusunu barındıran bilgisayarın 

istem dışı restart olması halinde gerçekleşebilecek bir durumdur.) Eğer böyle bir durum söz konusu 

olursa, havuzda duran bağlantı bilgileri servis yeniden çalışsa bile erişilemez hale gelecektir. 

Örneğimizi çalıştırdıktan sonra Sql Server servisini baştan başlatacak olursak, servis durup yeniden 
çalışmaya başladığında ilgili uygulama ortama bir SqlException istisnası fırlatacaktır. 
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Bu istisnanın nedeni artık havuzda duran bağlantı bilgilerinin yapısının, servisin yeniden 

başlatılması nedeni ile bozulmuş olmasıdır. Bu sorunu çözebilmek için yapılabileceklerden bir tanesi 

ve en kolayı, havuzdaki bağlantıları sıfırlamak bir başka deyişle havuzu boşaltmaktır. Ado.Net 2.0' 

da Connection sınıflarına bu işlemleri kolay bir şekilde yapabilmek için iki yeni metod eklenmiştir. 

Bu metodların prototipleri aşağıdaki gibidir. 

Metod Kısa Açıklama 

public static void ClearAllPools () Havudaki tüm bağlantıları boşaltır. 

public static void ClearPool (SqlConnection 

connection) 
Parametre olarak verilen bağlantıya ait 

havuzu boşaltır. 

Bu metodların uygulanması halinde yukarıdaki çalışma zamanı hatası ile başedebiliriz. Aslında bu 

metodlar, bağlantı havuzunu boşaltırken ilgili bağlantı nesnelerini kapatmazlar. Sadece bunların 

artık kullanılmayacağını belirtirler. Yukarıdaki örnek uygulamamızı aşağıdaki gibi değiştirmemiz 

etkili bir çalışma zamanı çözümü olacaktır. 
  

try 

{ 

    for (int i = 1; i < 100; i++) 
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    { 

        KontakSayisiniBul(); 

    } 

} 

catch (SqlException err) 

{ 

    if (err.Number == 233) 

    { 

        SqlConnection.ClearAllPools(); 

    } 

} 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırırsak çalışma zamanında herhangibir istisna almayız. Az önce 

değindiğimiz gibi bu sorunun daha zor olan ama daha güçlü olan bir çözümü daha vardır. Bu 

Failover Partner adı verilen gene bir çözümdür. Kısaca, sql sunucusunun yanında ayna(Mirror) 

görevi gören bir sunucu ve birde tanık(Witness) görevi gören başka bir sunucu vardır. Bu sistemin 

konusu makalemizin sınırlarını aşmaktadır. Bu konuya ilerleyen zamanlarda ayrıca vakit ayırmayı 

düşünüyorum. Görüldüğü gibi bağlantı havuzlarını kullanırken başımıza gelebilecek iki önemli 

tehlike üzerinde durmaya çalıştık. İlki kesin olarak kapatılmayan bağlantı nesnelerinin yol açtığı 

sorundu. Bunun çözümü için en etkili yöntem olarak using bloklarına başvurduk. Diğer sorunumuz 

ise, çalışma zamanında veritabanı sunucusunun herhangibir neden ile sıfırlanmasıyıdı. Bu sorunu 

ise, hata kodunu ele alıp bağlanyı havuzlarını boşaltarak çözdük. Böylece geldik bir makalemizin 
daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Mobil Uygulamalarda Http Üzerinden 

Download ve Upload ( 21.02.2006 ) - Mobile.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Http protolokü yardımıyla internet üzerinden sunuclar ve istemciler arasında veri alış verişinde 

bulunmak mobil uygulamalarda çok işe yarayan bir tekniktir. Özellikle binary (ikili) formatta veri 

transferi için, Http ektili ve verimli bir protokol hizmeti sunar. Bu makalemizde mobil uygulamalar 

ile web sunucuları arasında veri transferi işlemlerini Http protokolüne göre nasıl yapabileceğimizi 

incelemeye çalışacağız. 

Http protokolü gereği uygulamalarda istekte (request) bulunan ve cevap (response) veren 

tarafların olması söz konusudur. Bir kaynağa yönelik olarak gerekli isteklerde bulunmak ve bu 

isteklere karşılık gerekli cevapları üretmek için FCL (Framework Class Library) içerisinde yer alan 

HttpWebRequest ve HttpWebResponse sınıflarını kullanabiliriz. Bu sınıflar sadece Http protokolünü 

baz alarak çalışmaktadırlar. HttpWebRequest sınıfı yardımıyla bir kaynağa Http protokolü üzerinden 

istekte bulunabiliriz. Bu kaynak çoğunlukla uzak sunucuda yer alır. Benzer şekilde 

HttpWebResponse sınıfı yardımıyla da istekte bulunduğumuz kayanağa yönelik geri dönüşleri bir 

başka deyişleri cevapları (response) ele alabiliriz. HttpWebRequest sınıfı aslında WebRequest 

sınıfından, HttpWebResponse sınıfı ise WebResponse sınıfından türemiştir. WebResponse ve 

WebRequest sınıfları web üzerindeki çeşitli protokollere göre çalışabilecek sınıflar için ortak 
özellikleri bünyelerinde toplamaktadır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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WebRequest ve WebResponse sınıfları internet ortamında request/response modeline 

göre çalışacak mimarileri kullanabilmek için vardır. Özellikle Http protokolünü kullanan bir 

request/response modeli için bu sınıflardan türeyen HttpWebRequest ve 

HttpWebResponse sınıfları kullanılır. 

Biz örnek olarak bir mobil uygulmanın içerisinde yer aldığı bir senaryoyu göz önüne alacağız. 

Diyelimki mobil cihazımız ile sokakta gezerken resimler çektik, ses ve görüntü kayıtları yaptık. 

Bunları internet ortamı üzerinden bir web sunucusuna göndermek isteyebiliriz. (Upload işlemi) 

Benzer olaraktan tersi durumda söz konusu olabilir. Ya da örneğin bir polis olduğumuzu ve 

kolumuza bağlı mobil cihazdan suç işleyen kişinin fotoğrafını aldığımızı düşünelim. Bu fotoğraf 

mobil cihaz taşıyan tüm polis, itfaiye, askeri, sağlık ekiplerince tek bir sunucu üzerinde 

çekilebilecek bir kaynak olabilir. (Download)  Farklı senaryolar düşünülebilir. Http modelinin baz 

alındığı request/response modeli burada bize mobil cihazlar ile sunucular arasında iletişim 

kurmamızın yollarından sadece birisidir. Dolayısıyla bu senaryolar için farklı tekniklere ve 

mimarilerede başvurabilirsiniz. Biz Http protokolü yardımıyla bunu nasıl sağlayabileceğimizi 
inceleyeceğiz. 

İlk olarak işe basit bir Smart Device Application uygulaması oluşturmakla başlayalım. Non-

Graphical Application tipinde basit bir uygulama geliştireceğiz. Web sunucumuz tarafında ise, IIS 

altında isimsiz kullanıcıların (anonymous users) read ve write işlemleri yapmasına izin veren bir 

virtual directory' miz (sanal klasörümüz) olmalıdır. Bu klasörü biz, http üzerinden mobil cihaza 

göndereceğimiz ve mobil cihazdan alacağımız dosyaları tutacağımız yer olarak kullanacağız. Çünkü 

istekte bulunacağımız kaynağa http üzerinden erişebilmemiz ve buradan okuma/yazma işlemlerini 

yapabilmemiz gerekmektedir. 

 

Web sunucusu tarafında yaptığımız bu ayarlardan sonra uygulama tarafındaki kodlarımıza 

geçebiliriz. İlk olarak Download ve Upload işlemleri sırasında izleyeceğimiz prosedürleri kısaca 

açıklamaya çalışalım. Download işlemi için öncelikle web sunucusundaki ilgili dosyaya bir istekte 

(request) bulunmamız gerekecektir. Bu işi HttpWebRequest sınıfına ait bir nesne örneği yardımıyla 
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gerçekleştirebiliriz. İstekte bulunduğumuz kaynaktan veri alabilmek için ise, bir başka deyişle web 

sunucusu üzerinde yer alan dosyayı mobil cihazımıza aktarabileceğimiz bir stream oluşturabilmek 

içinse HttpWebResponse sınıfına ait nesne örneğinden yararlanacağız. Her iki nesneyi kullanarak 

sunucuda duran herhangibir formattaki dosyayı bir stream üzerinden mobil cihaza aktarmak için ise 

Binary seviyede okuma ve yazma işlemi yapacağımız ilgili sınıfları kullanacağız. Burada çoğunlukla 

binary(ikili) formatta okuma işlemi yapacağımızdan BinaryWriter ve BinaryReader sınıflarına ait 

nesne örneklerine ihtiyacımız olacaktır. BinaryWriter sınıfına ait nesne örneğini mobil cihaz 

üzerindeki kaynağa binary formatta veri yazmak, BinaryReader sınıfına ait nesne örneğimizi ise 

istekte bulunduğumuz kaynaktan veri okumak için kullanacağız. İlk olarak uygulamamıza 

System.Net ve System.IO isim alanları ekleyelim. System.Net isim alanından(namespace) 

ihtiyacımız olan HttpWebRequest, HttpWebResponse, WebRequest ve WebResponse sınıflarını 

alırken, System.IO isim alanından da FileStream, BinaryWriter ve BinaryReader sınıflarını 

çağıracağız. 

using System; 

using System.Data; 

using System.IO; 

using System.Net; 

 

namespace UsingHttp 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void DosyaIndir() 

        { 

            HttpWebRequest 

request=(HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://169.254.25.129/MobileFiles/Elvis.gif")

; 

            HttpWebResponse response=(HttpWebResponse)request.GetResponse(); 

 

            BinaryReader reader=new BinaryReader(response.GetResponseStream()); 

 

            FileStream localFile=new FileStream("Elvis.gif",FileMode.Create); 

            BinaryWriter writer=new BinaryWriter(localFile); 

 

            try 

            { 

                while(true) 

                { 

                    writer.Write(reader.ReadByte()); 

                } 

            } 

            catch 

            { 

            } 

            response.Close(); 

            writer.Close(); 

        } 

     

        static void Main(string[] args) 

        { 
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            DosyaIndir(); 

        } 

    } 

} 

Şimdi uygulama kodlarımızı kısaca inceleyelim. DosyaIndir isimli metodumuzda ilk olarak 

HttpWebRequest ve HttpWebResponse sınıflarına ait nesne örneklerimizi oluşturuyoruz. 

HttpWebRequest nesnemizi create etmek için WebRequest sınıfının static Create metodunu 

kullanıp, cast işlemi yaptığımıza dikkat edelim. Dikkat ederseniz Create static metodu parametre 

olarak istekte bulunduğumuz dosyanın adresini alıyor. Buradaki ip adresi aslında bu uygulamada 

kullandığımız Pocket Pc 2003 Emulator' ümüzün iletişim kuracağı web sunucusunun adresidir ve 

sisteme yüklü olan Microsoft LoopBack sanal network kartının verdiği bir değerdir. 

HttpWebResponse sınıfımıza ait nesne örneğimizi oluştururken ise talepte bulunduğumuz 

HttpWebRequest sınıfına ait nesne örneğinin GetResponse isimli metodunu kullanıyoruz. Bu metod 

geriye WebResponse sınıfı tipinden bir nesne örneği döndürdüğünden sonucu HttpWebRequest 

tipine cast etmemiz gerekiyor. Artık web sunucu üzerindeki MobileFiles klasöründe yer alan Elvis.gif 

isimli resim dosyasına bir istekte bulunup cevap alabilecek şekilde gerekli kodlamaları yapmış 
olduk. 

BinaryReader sınıfına ait nesne örneğimizi, talepte bulunduğumuz kaynaktan ikili formatta okuma 

yapmak için kullanıyoruz. BinaryReader sınıfına ait nesne örneğimiz parametre olarak bir stream 

almaktadır. Bu stream ise, response nesnemizin GetResponseStream isimli metodu ile elde 

edilmektedir. Daha sonra okuyacağımız byte stream' ini mobil cihaz üzerinde kaydedeceğimiz 

dosya için gerekli işlemleri yapıyoruz. Bir FileStream nesnesi ile önce bu dosyayı mobil cihazın root 

klasörü altında fiziki olarak oluşturuyor ve ardından bu dosyaya binary formatta yazacak olan 

BinaryWriter sınıfına ait nesne örneğimizi oluşturuyoruz. 

Yazma işlemi için try,catch bloğu içerisinde yer alan basit bir sonsuz döngü kullanıyoruz. Bu döngü 

içerisinde response nesnesinin açtığı stream üzerinden okuma işlemi yapan reader nesnesini 

kullanarak, mobil cihaz üzerindeki fiziki dosyaya yazma işlemini BinaryWriter sınıfının Write 

metodunu kullanarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi uygulamamızı çalıştırırsak web sunucumuzda yer 

alan Elvis.gif isimli dosyanın mobil cihaza indirilmiş olduğunu görürüz. (Uygulamamızı Pocket PC 
2003 Emulator' ü üzerinde test etmekteyiz.) 
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Sıra geldi mobil cihazımız üzerinden web sunucusuna binary formatta dosya gönderme işlemine. 

Uygulamamızda örnek olarak DjBurak isimli gif formatında bir dosya olduğunu göz önüne alacağız. 
Bu dosya fiziki olarak mobil cihazımız üzerinde projemizi deploy ettiğimiz ilgili klasörde yer alacak. 

 

Gelelim Upload işlevinin ana hatlarına. Bu kez HttpWebRequest sınıfı başrolü üstelenecek. Nitekim 

dosya indirme işleminin tam tersini yapacağız. Yani ilk olarak web sunucusu üzerinde yaratmak 

istediğimiz dosya için bir HttpWebRequest nesne örneği oluşturacağız. Önemli olan nokta bu nesne 

için uygulanacak olan veri aktarım metodunun tipi. Biz upload işlemi yaptığımızdan aslında PUT 

metodunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bundan sonrasında ise her zaman olduğu gibi veri gönderme 

işlemi için bir stream' e ihtiyacımız olacak. Bu kez bu stream' in yönü mobil cihazımızdan sunucuya 

doğrudur. Stream üzerinden verileri göndermek için ise, byte tipinde belirli boyuttaki dizileri 

kullanıp bir buffer alan oluşturacağız. Bu buffer' ı daha sonra ilgili stream üzerinden, web 

sunucusuna doğru aktaracağız. Buna göre DosyaGonder isimli metodumuzu aşağıdaki gibi 

yazabiliriz. 

static void DosyaGonder() 

{ 

    HttpWebRequest 

request=(HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://169.254.25.129/MobileFiles/DjBurak.g

if"); 

    request.Method="PUT"; 

    request.AllowWriteStreamBuffering=true; 

    Stream str=request.GetRequestStream(); 

    FileStream reader=new FileStream("\\Program Files\\UsingHttp\\DjBurak.gif",FileMode.Open); 

    byte[] byteArr=new byte[1024]; 

    int readLength=reader.Read(byteArr,0,byteArr.Length); 

    while(readLength>0) 

    { 

        str.Write(byteArr,0,readLength); 

        readLength=reader.Read(byteArr,0,byteArr.Length); 

    } 

    reader.Close(); 

    str.Close(); 

    request.GetResponse(); 

} 

İlk olarak bir HttpWebRequest sınıfına ait bir nesne örneğini oluşturuyoruz. Bu kez WebRequest 

sınıfımızın static Create metodu, mobil cihazdaki dosyanın, web sunucusu üzerinde hangi isimle 

yazılacağını belirtecek şekilde bir parametre alıyor. Buna göre Upload işlemi başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildiğinde mobil cihazımızdaki dosyamız web sunucusundaki MobileFiles isimli klasöre 

DjBurak.gif isimli gif formatındaki resim dosyası olarak kaydedilecektir. Daha sonra request 
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nesnesimiz için Http modelini belirtiyoruz. PUT, request nesnesinin uzak sunucuya veri 

göndereceğini belirtmiş oluyor. Verileri 1024 byte' lık diziler halinde göndermeyi planladığımızdan 

kodlarımızı buna göre tasarlıyoruz. Oluşturduğumuz Stream nesnesi, request nesnesinin gösterdiği 

kaynağa doğru veri aktarma işini üstlenecek. Veri aktarımından yararlanıp web sunucus üzerindeki 

dosyamızı oluşturmak için ise her zaman olduğu gibi Stream sınıfımızın Write metodunu 

kullanıyoruz. Burada byte dizisinin boyutunu arttırarak buffer haline getirililen ve http üzerinden 

gönderilen paketlerin büyüklüğünü ayarlayabilirisiniz. Uygulamamızı çalıştırdığımızda mobil 

cihazımız üzerinde yer alan DjBurak.gif isimli dosyasının web sunucusundaki MobileFiles isimli 

klasör altında oluşturulduğunu görebiliriz. 

 

Bu makalemizde basit olarak mobil cihazlarda Http protokolünü kullanarak uzak makineler 

üzerindeki kaynaklara erişimin nasıl yapılabileceğini incelemeye çalıştık. Binary (ikili) formatta, 

request/response modeline uygun işlemler gerçekleştirebileceğimizi gördük. Örnek olarak gif 

formatındaki resim dosyalarını ele aldık. Ancak siz binary formatı kullandığınız sürece herhangibir 

tipteki dosyayıda bu işlem için kullanabilirsiniz. Buna göre görüntülü bir ses dosyasından tutunda 

şifrelenmiş bir text dosyasını dahi çift yönlü olarak taşıyabilirisiniz. Böylece geldik bir makalemizin 
daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Sabit Değer Tipleri (Immutable Value Types) 

Analizi ( 08.02.2006 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Immutable (sabit) tipler basit olarak tanımlandıktan sonra varlıkları asla değişmeyen türler olarak 

nitelendirilebilirler. Sabit bir tipe ait bir nesne örneğini oluşturduğunuzda, bu tipin içeriği asla 

değişmez. Ancak bir tipin sabit olup olmayacağına karar vermek gerçekten zordur. Bu karar 

mekanizmasında, tipin sahip olduğu veri içeriğinin atomik (atomic) yapısı oldukça önemlidir. 

Atomiklik, bir tipin sahip olduğu verisel bütünlüğü oluşturan her bir elemanın aralarındaki ilişki 

olarak tanımlanabilir. Bu noktada bir tipin atomik olup olmaması, sabit bir tip haline getirilip 
getirilmemesinde önemli bir karar mekanizmasıdır. 

Atomik yapıyı anlamak için, bir tipin içerisinde yer alan alanların aralarındaki ilişkiyi kavramamız 

çok önemlidir. Örneğin, Muhendis isimli bir tipimiz olduğunu düşünelim. Tipimizin ID, Ad, Soyad, 

Pozisyon gibi bilgileri bardındırdığını göz önüne alalım. Bir mühendisin şirket için geçerli olan ID 

bilgisi değişebilir. Ancak bu değişikliğin Ad,Soyad veya Pozisyon alanları üzerinde herhangibir etkisi 

yoktur. Benzer şekilde, bir mühendisin pozisyonuda değişebilir. Ancak bu değişikliğin Id,Ad,Soyad 

alanları üzerinde bir etkisi yoktur. Kısacası, Muhendis tipinin veri içeriğini oluşturan alanların 

birbirleri üzerinde her hangibir bağlayıcı etkisi yoktur. Bu nedenle Muhendis tipinin atomik olmayan 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingHttp.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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bir veri içeriği sunduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilgili tipin verileri arasında tutarlılık olmasını 

gerektirmeyecek bir olgudur. 

 

Bir tipin verisel içeriğini oluşturan alanarının birbirleri üzerinde herhangibir etkisi yok 

ise, atomik olmayan bir yapı söz konusudur. 

Şimdi bir de Saat, Dakika ve Saniye bilgilerini barındırdan Zaman isimli başka bir nesne modelini 

ele almaya çalışalım. Zaman tipi içerisinde yer alan Saat, Dakika ve Saniye alanlarının 

herhangibirinde yapılacak olan değişiklik, diğerlerinide etkileyebilecek cinstendir. Örneğin saniyenin 

60' dan büyük olması halinde, dakika alanı üzerindede güncelleştirme yapılması gerekir. Aynı 

durum dakika alanı üzerinde yapılan değişiklikler içinde geçerlidir. Dakikanın 60' tan büyük olması 

halinde bu kez saat alanının güncelleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla, Zaman tipi içerisinde yer alan 

alanların bir birlerini doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. İşte bu etkileşim nedeni ile Zaman tipinin 
Atomik bir veri içeriği sunduğunu söyleyebiliriz. Öyleki, verilerin tutarlı olması gerekmektedir. 

 

Bir tipin verisel içeriğini oluşturan alanlarının birbirleri üzerinde etkisi var ise, atomik bir 

yapı söz konusudur. 

 

Peki bir tipin içerisinde yer alan veriler arasındaki atomik yapının sabit(Immutable) bir tip için 

önemi nedir? Herşeyden önce, atomik veri yapısına sahip bir tip için, çalışma zamanında nesne 

örneği üzerinde yapılacak her değişiklik önemlidir. Nitekim nesne örneği üzerinden hareket 

ettiğimizde, her hangibir alanın değerinin değiştirilmesi, atomik zincir içerisinde yer alan diğer 

alanlarıda etkileyebilir. Bu ise özellikle çok kanallı uygulamalarda, farklı kullanıcıların değişik 

zamanlarda aynı nesne örneğinin tutarsız farklı veri görüntülerine bakmasına neden olabilir. 

Özellikle bu gibi durumlarda, tipin içeriğinin referans yolu ilede etkilenmesine izin vermemeye 

çalışırız. Bu amaçla kullanılabilecek en uygun tür struct tipidir. Durumu daha iyi analiz edebilmek 
için, Zaman isimli aşağıdaki gibi bir yapımız (struct) olduğunu düşünelim. 
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struct Zaman 

{ 

    private int _Saat; 

    private int _Dakika; 

    private int _Saniye; 

     

    public int Saat 

    { 

        get { return _Saat; } 

        set { _Saat = value; } 

    } 

    public int Dakika 

    { 

        get { return _Dakika; } 

        set { _Dakika = value; } 

    } 

    public int Saniye 

    { 

        get { return _Saniye; } 

        set { _Saniye = value; } 

    } 

} 

Zaman isimli tipimize ait herhangibir nesne örneğini çalışma zamanında aşağıdaki gibi kullanmaya 

çalıştığımızı düşünelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Zaman zmn = new Zaman(); 

    zmn.Saat = 12; 

    zmn.Dakika = 30; 

    zmn.Saniye = 56; 

 

    // Var olan nesne örneği üzerinde değişiklik yapılıyor. 

    zmn.Saniye = 64; 
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    zmn.Dakika = 66; 

} 

Burada ilk olarak Zaman tipinden bir nesne örneğini oluşturuyoruz. Daha sonra var olan nesne 

örneği üzerindeki verilerde tip içerisindeki özelliklerimizi (properties) kullanarak değişiklikler 

yapıyoruz. İşte bu noktada verinin tutarlılığını farklı süreçlerdeki kullanıcılar için bozmuş oluyoruz. 

Başka bir deyişle, farklı kullanıcların farklı zamanlarda bu tipin farklı görüntülerine bakabilecekleri 

bir durumla karşı karşıyayız. (Burada saniyenin veya dakikanın 60' dan büyük olması sonrası 

yapılması gerekenler ele alınmamıştır.) Özellikle üzerinde durmamız gereken nokta Zaman tipine 

ait nesne örneğinin veri tutarlılığının nasıl korunabileceğidir. Çok kanallı ortamlarda eş zamanlı 

çalışan kullanıcılar açısından uygulamanın çalışmasının değişik zamanlarında Zaman nesnesinin 

tutarlılığını korumak için neler yapılabilir? Bunu sağlamanın bir kaç yolu olabilir. Ancak en garantisi 

var olan yapımızı, sabit bir değer türü (Immutable Value Type) haline getirmektir. Zaman yapımızı 

sabit değer tipi haline getirmek için ilk olarak dışarıdan özellikler vasıtasıyla yapılan değer 

atamalarını ortadan kaldırmamız ve kontrolü tek bir noktada, dolayısıyla bir yapıcı metod içerisinde 
toplamamız gerekmektedir. Buna göre yapımızı aşağıdaki hale getirebiliriz. 

 

struct Zaman 

{ 

    private readonly int _Saat; 

    private readonly int _Dakika; 

    private readonly int _Saniye; 

 

    public int Saat 

    { 

        get { return _Saat; } 

    }  

    public int Dakika 

    { 

        get { return _Dakika; } 

    } 

    public int Saniye 

    { 

        get { return _Saniye; } 
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    } 

    public Zaman(int sa, int da, int sn) 

    { 

        _Saat = sa; 

        _Dakika = da; 

        _Saniye = sn; 

        ZamanKontrol(); 

    } 

    private void ZamanKontrol() 

    { 

        // Artık sürelerin kontrolü ve değerlendirilmesi 

    } 

} 

Dikkat ederseniz, alanlarımızı sadece okunabilir(read only) olarak tanımladık. Diğer taraftan 

özelliklerimize ait set bloklarını kaldırarak dışarıdan değer atanmasını engelledik. Nesne alanlarına 

değer atayabileceğimiz en uygun yer olaraktanda aşırı yüklenmiş yapıcı metodumuzu kullandık. 

ZamanKontrol isimli metodumuz artık süreleri hesap ederek alanların atomik yapısı çerçevesinde 

gerekli veri tutarlılığını sağlayacak kodları içermektedir. Sonuç itibariyle artık elimizde kullanışlı bir 

sabit değer türü (Immutable Value Type) vardır. Artık Zaman yapısına ait bir nesne örneğini 

oluşturduğumuzda var olan nesne içeriğini değiştirebilmemizin tek yolu nesne örneğini yeniden 
oluşturmaktır. 

Zaman zmn = new Zaman(10, 12, 16); 

 

// Var olan nesne örneğinin içeriğini ancak yeniden oluşturarak değiştirebiliriz. 

// zmn.Saniye = 64; 

// zmn.Dakika = 66; 

 

zmn = new Zaman(4, 5, 6); 

Burada ilk olarak Zaman yapısına ait bir nesne örneği oluşturulmuştur. Artık bu nesne var olan 

süreçler içerisinde tektir ve içeriği sabittir. Dahası, içeriğin veri tutarlılığı bu nesne örneğine bakan 

herkes için sağlanmıştır. Eğer, var olan içerik üzerinde değişiklik yapmak istersek tek yolumuz 

vardır ki buda nesneyi yeniden örneklendirmekten geçmektedir. 

Sabit değer türlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer hususda içeride yer alan referans türlü 

alanların kontrolüdür. Nitekim referans türleri üzerinde yapılan değişikliklerin etkileri, var olan 

atomik yapı içerisinde, tutarsızlıklara yol açarak veri bütünlüğünü bozabilir. Örneğin, Zaman 

yapısını bir dizi olarak başka bir sabit değer tipi içerisinde kullandığımızı düşünelim. Diziler Array 

sınıfından gelen referans tipleridir. Bu tipe ait bir nesne örneğinin her hangibir elemanı üzerinde 

yapılacak değişiklikler, dizinin kullanıldığı herhangibir tip içerisindede gerçekleşebilir. İşte bu 

nedenle sabit değer türleri içerisinde özellikle diziler kullanıldığında dikkat edilmesi gerekir. Bunu 

daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örneği göz önüne alalım. Burada SporcuListesi isimli sabit 

değer türümüz, içeride Zaman yapısı tipinden (Zaman yapımızda sabit bir değer tipidir) bir diziyide 
kullanmaktadır. 
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struct SporcuListesi 

{ 

    private readonly Zaman[] zamanlar; 

 

    public SporcuListesi(Zaman[] zmn) 

    { 

        zamanlar = zmn; 

    } 

    public IEnumerator ZamanListesi 

    { 

        get { return zamanlar.GetEnumerator(); } 

    } 

} 

Bu haliyle SporcuListesinin sahip olduğu veri içeriğinin tutarlılığının garantiye alınmış olduğu 

düşünülebilir. Oysaki aşağıdaki uygulama kodları veri tutarlılığını kaybettiğimizi gösteremektedir. 

Zaman yapısını her ne kadar sabit değer tipi olarak tanımlamış olsakta, SporcuListesi yapısının 

verisel bütünlüğü ve tutarlılığı içeride bir referans tipi kullanılmasından dolayı bozulmuştur. 

static void Listele(SporcuListesi liste) 

{ 

    Console.WriteLine("---Varış Zamanları---"); 

    IEnumerator numb = liste.ZamanListesi; 

    while (numb.MoveNext()) 

    { 

        Zaman z = (Zaman)numb.Current; 

        Console.WriteLine(z.Saat + " " + z.Dakika + " " + z.Saniye); 

    } 

} 

 

static void Main(string[] args) 

{  

    Zaman zmn1 = new Zaman(3, 42, 45); 

    Zaman zmn2 = new Zaman(3, 43, 31); 

    Zaman zmn3 = new Zaman(3, 56, 1); 

 

    Zaman[] zmn = new Zaman[] { zmn1, zmn2, zmn3 }; 
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    SporcuListesi liste = new SporcuListesi(zmn); 

    Listele(liste); 

    zmn[0] = new Zaman(0, 0, 0); 

    Listele(liste); 

} 

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Dikkat ederseniz 

SporcuListesi isimli yapıya ait nesne örneğimizi oluşturduktan sonra, bu yapı dışında bir yerde zmn 

isimli dizinin ilk elamanına ait verilerde değişiklik yapılmıştır. SporcuListesi isimli yapımıza ait nesne 

örneği oluşturulduğunda, zmn isimli dizinin referansı, bu yapımız içerisindeki zamanlar isimli dizinin 

referansıyla eşitlenmiştir. Dolayısılya SporcuListesi yapısına ait nesne örneği oluşturulduktan sonra, 

zmn dizisi ile SporcuListesi isimli sınıf içerisinde kullanılan zamanlar isimli dizi artık aynı referansa 

sahiptir. Bu nedenle SporcuListesi yapısı dışında zmn dizisi üzerinde yapılan değişiklikler, zamanlar 

isimli diziyide etkilyeceğinden, sabit değer türü olarak tanımlanmış SporcuListesi yapısının verisel 
tutarlılığı bozulmuştur. 

 

Peki sorunu nasıl çözebiliriz? Bu sorunu aşmak için, SporcuListesi isimli sabit değer türü içerisinde 

Zaman tipi tabanlı dizimizi kopyalama yolunu seçebiliriz. SporcuListesi yapısında, yapıcı 

metodumuzu aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi değiştirdiğimizi düşünelim. Bu kez yapıcı 

metodumuza parametre olarak gelen diziyi doğrudan atamak yerine içeride önce zamanlar isimli 

dizimizi gelen dizinin eleman sayısını baz alarak oluşturuyor ve gelen dizinin elemanlarını bu dizi 

içerisine 0ncı indeksten itibaren kopyalıyoruz. Böylece SporcuListesi yapısını oluştururken, içeride 

kullanılan dizinin veri tutarlılığını sağlamış oluyor bir başka deyişle dışarıdan yapılan değişikliklerin 

etkisini ortadan kaldırıyoruz. 

public SporcuListesi(Zaman[] zmn) 

{ 

    zamanlar = new Zaman[zmn.Length]; 

    zmn.CopyTo(zamanlar, 0); 

} 

Uygulamamızı tekrardan çalıştırırsak, dışarıda yapılan değişikliğin bu kez sabit değer tipimiz 

içerisinde etkili olmadığını görürüz. 
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Görüldüğü gibi bu kez uygulama kodu içerisinde zmn isimli dizideki değişikliğimiz, SporcuListesi 

örneğindeki zamanlar isimli diziyi etkilememiştir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir 
sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Serileştirme (Serialization) İçin Püf Noktalar ( 

02.02.2006 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Uygulamalarımızda kullandığımız tipler (types) pek çok amaçla serileştirilirler (Serialization). 

Framework Class Library içerisinde var olan pek çok tip serileştirilebilir (Serializable) halde 

tasarlanmıştır. Bizde çoğu zaman kendi yazmış olduğumuz tipleri serileştirme ihtiyacı duyarız. 

Örnek olarak, XML Web Servislerinde istemci taleplerine gönderilecek olan nesnelerin, network 

üzerinde taşıyacağımız paketlerin veya bir web uygulamasında yer alan Session nesnelerinin 

veritabanında saklanması sırasında kullanılan tiplerin serileştirilmesini göz önüne alabiliriz. Hangi 

türü olursa olsun serileştirmede dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte bu günkü 

makalemizde özellikle Binary ve SOAP formatlı serileştirmelere yönelik püf noktalara değinmeye 
çalışacağız. 

Kendi yazmış olduğumuz bir tipi serileştirmek için tek yapmamız 

gereken Serializable niteliğini(Attribute) kullanmaktır. Bu zaten bir tipin serileştirilebilmesi için 

gerekli kuraldır. Serileştirme doğası gereği, tipin içerisinde yer alan alanları(fields) ele alır ve bu 

alanların değerlerini isimleri ile birlikte herhangibir stream' e yazabilir. Bu durumda, tip içerisinde 
var olan alanların da serileştirilebilir olmaları gerekir. 

 

Serileştirilen bir tipin var olan alanlarının serileştirilebilir özelliğe sahip olması, başka bir 

deyişle Serializable niteliğini uygulamış olması gerekir. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için örnekler üzerinden gitmeye çalışacağız. .Net Framework 2.0 

üzerinde bir Console uygulamasını ele alacağız. Örneğin RadyoKanal ve RadyoSahip isimli iki 

sınıfımızın olduğu bir örneği göz önüne alalım. Bu örneğimizde temel amacımız RadyoKanal sınıfına 
ait bir nesne örneğini SOAP formatında seriliştirmek ve DeSerialize işlemine tabi tutmak. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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RadyoKanal sınıfımız; 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

 

namespace Serilestirme 

{ 

    [Serializable()] 

    public class RadyoKanal 

    { 

        private string _Frekans; 

        private string _KanalAdi; 

        private string _MuzikTuru; 

        private RadyoSahip _Sahip; 

 

        public RadyoKanal(string fre,string ad,string tur,RadyoSahip s) 

        { 

            _Frekans=fre; 

            _KanalAdi=ad; 

            _MuzikTuru=tur; 

            _Sahip=s; 

        }         

      public override string ToString() 

      { 

        return _Frekans + " " + _KanalAdi + " " + _MuzikTuru + " " + _Sahip.ToString(); 

      }  
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    } 

} 

RadyoSahip sınıfımız; 

using System; 

 

namespace Serilestirme 

{ 

    public class RadyoSahip 

    { 

        private string _AdSoyad; 

        private System.Int32 _VergiNo; 

 

        public RadyoSahip(string adS,System.Int32 vergiNo) 

        { 

            _AdSoyad=adS; 

            _VergiNo=vergiNo; 

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return _AdSoyad; 

        } 

    } 

} 

RadyoKanal sınıfımız serileştirilebilir bir tiptir. Bu sınıfa ait herhangibir nesne örneğine Binary veya 

SOAP formatında serileştirme işlemini uyguladığımızda içerdiği tüm alanlarda serileştirilme işlemine 

tabi tutucaktır. RadyoKanal isimli sınıfımız içerisinde yer alan alanların tipleri şu an için string ve 

RadyoSahip' tir. String tipi zaten serileştirilebilir bir sınıftır. Oysaki RadyoSahip isimli sınıfımızın şu 

aşamada serileştirilme özelliği yoktur. Eğer yukarıdaki sınıflarımızı şağıdaki örnek uygulamada 
olduğu gibi kullanmaya kalkarsak çalışma zamanıda istisna(Exception) alırız. 

using System; 

using System.IO; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap; 

 

namespace Serilestirme 

{ 

    class Program 

    { 

        private static void Serialize() 

        { 

            FileStream fs=null; 

            try 

            { 

                RadyoKanal kanal=new RadyoKanal("999.00","BurkiFM","Alternative Rock",new 
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RadyoSahip("Burak Selim Senyurt",10000)); 

                fs=new FileStream("Test.xml",FileMode.OpenOrCreate); 

                SoapFormatter bf=new SoapFormatter();  

                bf.Serialize(fs,kanal); 

            } 

            catch(Exception err) 

            { 

                Console.WriteLine(err.Message); 

            } 

            finally 

            { 

                fs.Close(); 

            } 

        } 

 

        private static void DeSerialize() 

        { 

            FileStream fs=null; 

            try 

            { 

                fs=new FileStream("Test.xml",FileMode.Open); 

                SoapFormatter sf=new SoapFormatter(); 

                RadyoKanal kanal=(RadyoKanal)sf.Deserialize(fs); 

                Console.WriteLine(kanal.ToString()); 

            } 

            catch(Exception err) 

            { 

                Console.WriteLine(err.Message); 

            } 

            finally 

            { 

                fs.Close(); 

            } 

        } 

 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Serialize(); 

            DeSerialize(); 

        } 

    } 

} 
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Uygulamamızda Soap formatında serialize ve deserialize işlemlerini uygulamaktayız. Bu arada, 

SoapFormatter' ı kullanabilmek için bu sınıfa ait referansı uygulamaya açıkça eklememiz gerektiğini 

hatırlatmak isterim. Gelelim hata mesajımıza. Hata mesajı RadyoSahip isimli tipin serileştirilebilir 

bir tip olarak işaretlenmemiş olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla tek yapmamız gereken, 

RadyoSahip isimli sınıfımıza da Serializable niteliğini eklemek olacaktır. 

[Serializable()] 

public class RadyoSahip 

Bu haliyle uygulamamızı çalıştırdığımızda her hangibir problem ile karşılaşmayız. Nesne örneğimizi 

xml uzantısı ile SOAP formatında serileştirdiğimizden Binary formata göre okunurluğu daha 

kolaydır. XML dökümanımıza dikkat ederseniz, RadyoKanal ve RadyoSahip tipleri ayrı node' lar 

halinde ifade edilmiş ve o anki nesne için sahip oldukları alan değerleride bu node' lar içerisinde 
ayrıştırılmıştır. 
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Kendi yazmış olduğumuz bir tipi serileştirilebilir olarak tanımlamassak, bu tipi kullanan 

başka tiplerinde serileştirilmesini engellemiş oluruz. Ancak bu sonuç, yazdığımız her tipin 

serileştirilebilir olması gerektiği zorunluluğunu doğurmaz. 

Gelelim bir diğer önemli noktaya. Bazen tipimiz içerisinde yer alan filed(alan)' lardan bazılarının 

serileştirilme işlemine dahil edilmemesini isteriz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. İlk akla gelen, bir 

nesnenin gizli olan bazı alansal bilgilerinin serileştirilmesinin önüne geçmektir. Örneğin serileştirilen 

bir paketin network üzerinde dolaştığını düşünecek olursak, gereksiz bilgilerin bu pakette yer 
almamasını isteyebiliriz. 

 

Serileştirilen bir tip içerisinde, serileştirilme işlemine dahil edilmesini istemediğimiz alanlar 

için NonSerialized niteliğini kullanırız. 

Örneğin, RadyoSahip isimli sınıfımız içerisinde yer alan _VergiNo isimli alanımızın serileştirme 

işlemine dahil edilmemesini istediğimizi düşünelim. Tek yapmamız gereken NonSerialized niteliğini 

bu alana uygulamak olacaktır. 

[NonSerialized()]  

private System.Int32 _VergiNo; 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda _VergiNo alanının serileştirme işlemine dahil edilmediğini 

görürüz. 

 

Eğer serileştirme işlemi üzerinde tam hakimiyet sağlamak 

istiyorsak ISerializable arayüzüne(interface) başvurmamız gerekecektir. Burada söz konusu olan 

hakimiyet serileştirme işlemi sırasında hangi alanların, hangi isimler ile ve hangi sırada yazılacağı 

ve hatta farklı versiyonlara sahip tiplerin söz konusu olması halinde serileştirme işlemlerinin 

yönetilebilmesidir. RadyoKanal isimli sınıfımıza ISerializable arayüzünü uyguladığımızı düşünelim. 

Bu arayüz beraberinde sadece tek bir metodun uygulanma zorunluluğunu getirmektedir. Bu 
metod GetObjectData' dır. 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 
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namespace Serilestirme 

{ 

    [Serializable()] 

    public class RadyoKanal:ISerializable 

    { 

        // Diğer üyeler 

 

        #region ISerializable Members 

 

        public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

        { 

            info.AddValue("Kanal Adi", _KanalAdi); 

               info.AddValue("Radyo Frekans", _Frekans); 

            info.AddValue("Muzik Turu", _MuzikTuru); 

            info.AddValue("Kanal Sahibi", _Sahip); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

GetObjectData metodu, sınıfa ait nesne örneğinin serileştirilmesi işlemi sırasında devreye girer. 

Şu aşamada SerializationInfo tipinde olan info isimli parametre yardımıyla serileştirme içerisinde 

yer alacak anahtar-değer (key-value) çiftlerini belirlemekteyiz. (Bildiğiniz gibi, bir tipin serileştirilen 

tüm alanları anahtar-değer çiftleri esasına dayanılarak aktarılırlar.) Buna göre örneğin RadyoKanal 

isimli sınıfımızın herhangibir nesne örneğinin o an sahip olduğu _Frekans alanının değeri, 

serileştirilen dosyada Radyo Frekans ismi ile tutulacaktır. Hatta dikkat ederseniz, ilk iki alanın 

yazılış sırasıda değiştirilmiştir. Öyleki varsayılan serileştirme halinde, tip içerisindeki alanların diziliş 

sırası dikkate alınmaktadır. Oysaki biz burada bu sıralamayı GetObjectData metodu içerisinde 

belirleyebileceğimizi görmekteyiz. Ne varki uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki hata 
mesajını alırız. 

 

Aslında serileştirme işleminde her hangibir problem yoktur. Bunu oluşturulan xml dosyasının 
içeriğine bakarak görebiliriz. 
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Sorun DeSerialize işlemi sırasında meydana gelmektedir. Bir sınıfa ISerializable arayüzünü 

uyguladığımızda, nesneye ait alanların eşleştirilme işlemlerini her iki yöndede doğru ve tutarlı bir 

biçimde yapmamız gerekir. Yani sınıfımza deSerialize işlemi uygulandığı takdirde gereken 

eşleştirme bilgisini de vermemiz gerekir. Bu amaçla genel bir desen kullanılır. Bu desene göre tipe 

ait bir private constructor (yapıcı metod) aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi kullanılmalıdır. 

private RadyoKanal(SerializationInfo info, StreamingContext ctx) 

{ 

    _Frekans = info.GetString("Radyo Frekans"); 

    _KanalAdi = info.GetString("Kanal Adi"); 

    _MuzikTuru = info.GetString("Muzik Turu"); 

    _Sahip = (RadyoSahip)info.GetValue("Kanal Sahibi", typeof(RadyoSahip)); 

} 

Burada dikkat edecek olursanız SerializationInfo tipine ait Get metodlarını kullanarak stream 

içerisinde gelen anahtar-değer çiftlerinin, RadyoKanal sınıfı içerisinde denk geldiği üyeleri 
belirlemekteyiz. Bu haliyle uygulamamızı çalıştırdığımızda her hangibir problem ile karşılaşmayız. 

 

Serileştirilebilir bir sınıfa ISerializable arayüzünü (interface) uyguladığımızda, deserialize 

işlemininde başarılı olması için tipe ait bir private constructor' ın yazılması ve içeride 

serileştirilmiş üyelere değer atamasının açıkça yapılması gerekmektedir. Bu yapıcı metoda 

DeSerialize Constructor ismini verebiliriz. 

Elbetteki bir sınıfa ISerializable arayüzünü uyguladığımızda, bu sınıftan türeyecek sınıfları 

yazarkende dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Eğer taban sınıfı (base class) serileştirilebilir 

olarak tanımlarsak ve ISerializable arayüzünü uygularsak, ilk olarak türeyen sınıfların(derived 

class) taban sınıf içindeki DeSerialize Constructor metoduna erişebilmelerini sağlamamız gerekir. 

Bu nedenle temel sınıf içerisindeki DeSerialize Constructor metodunu protected erişim belirleyicisi 

ile işaretleriz. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için örneğimize RadyoKanal sınıfından türeyen 
RadyoPersonel isimli yeni bir sınıf ekleyelim. 
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[Serializable()] 

class RadyoPersonel:RadyoKanal 

{ 

    private int _PersonelNo; 

    private string _PersonelAd; 

 

    public RadyoPersonel(int no, string ad) 

    { 

        _PersonelNo = no; 

        _PersonelAd = ad; 

    } 

} 

Bu kez uygulamamızda türeyen sınıfımıza ait bir nesne örneğini serileştirmek istediğimizi göz 
önüne alalım. 

private static void Serialize() 

{ 
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    FileStream fs=null; 

    try 

    { 

        //RadyoKanal kanal=new RadyoKanal("999.00","BurkiFM","Alternative Rock",new 

RadyoSahip("Burak Selim Senyurt",10000)); 

        RadyoPersonel rp = new RadyoPersonel(10001, "DJ Burak"); 

        fs=new FileStream("Test.xml",FileMode.OpenOrCreate); 

        SoapFormatter bf=new SoapFormatter();  

        bf.Serialize(fs,rp); 

    } 

    catch(Exception err) 

    { 

        Console.WriteLine(err.Message); 

    } 

    finally 

    { 

        fs.Close(); 

    } 

} 

 

private static void DeSerialize() 

{ 

    FileStream fs=null; 

    try 

    { 

        fs=new FileStream("Test.xml",FileMode.Open); 

        SoapFormatter sf=new SoapFormatter(); 

        RadyoPersonel rp=(RadyoPersonel)sf.Deserialize(fs); 

        Console.WriteLine(rp.ToString()); 

    } 

    catch(Exception err) 

    { 

        Console.WriteLine(err.Message); 

    } 

    finally 

    { 

        fs.Close(); 

    } 

} 

Eğer RadyoPersonel sınıfımız bu haldeyken uygulamamızı çalıştırırsak serileştirme işleminin 

istediğimiz gibi olmadığını, hatta deserialize işlemi sırasındada aşağıdaki hata mesajını aldığımızı 

görürüz. 
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Bu hata mesajını ele almadan önce Xml dosyamıza bakarsak, taban sınıfa ait üyelerin null değerler 

ile işaretlendiğini, RadyoPersonel sınıfına ait hiç bir üyenin ise serileştirme işlemine dahil 

edilmediğini açıkça görebiliriz. Dolayısıyla serileştirme işleminde de süre gelen bir problem söz 
konusudur. 

 

Burada problem şudur. Taban sınıfımız olan RadyoKanal, ISerializable arayüzünü uygulamış ve 

serileştirme işlemi sırasında GetObjectData metodunu kullanarak üyeleri stream içerisine 
aktarmıştır. Oysaki, aynı işlemin türeyen sınıf tarafındanda yapılması gerekmektedir. 

 

ISerializable arayüzünü uygulamış serileştirilebilir bir taban sınıftan türetme işlemi 

yapıldığında, türeyen sınıfa ait nesne örneklerinin sahip olduğu alanların başarılı bir 

şekilde serileştirilebilmesi için, Temel sınıftaki GetObjectData prensibinin, türeyen sınıf 

içerisindede açıkça uygulanması gerekir. 

Bunu gerçekleştirmek için taban sınıfa sanal bir metod (virtual method) ekleyebilir ve bunun 

türeyen sınıf içerisinde ezdirilmesini (override) sağlayabiliriz. İlk olarak taban sınıfımıza sanal 

metodumuzu eklemeli ve bu metodu ISerializable arayüzünün uyguladığı GetObjectData metodu 

içerisinde çağırmalıyız. Bu amaçla RadyoKanal sınıfımızda aşağıdaki değişiklikleri yapmamız 
gerekmektedir. 

protected virtual void WriteData(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

{ 

} 

 

public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

{ 

    info.AddValue("Kanal Adi", _KanalAdi); 

    info.AddValue("Radyo Frekans", _Frekans);  

    info.AddValue("Muzik Turu", _MuzikTuru); 

    info.AddValue("Kanal Sahibi", _Sahip); 

    WriteData(info, context); 
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} 

Diğer yandan, türeyen sınıfımız içerisinde bu sanal metodumuzu aşağıdaki kod parçasında olduğu 

gibi ezmemiz gerekmektedir. 

protected override void WriteData(System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, 

System.Runtime.Serialization.StreamingContext context) 

{ 

    info.AddValue("Personel Numarasi", _PersonelNo); 

    info.AddValue("Personel Adi", _PersonelAd); 

} 

Bu haliyle uygulamamızı çalıştırdığımızda yine yukarıdaki istisnayı alırız. Ancak bu kez serileştirme 

işleminde, türeyen sınıfımıza ait alanlarında aktarıldığını görürüz. Dolayısıyla serileştirme işlemi 

sırasında süre gelen problemi aşmış durumdayız. Geriye DeSerialize işlemi sırasında oluşan 

problem kalmaktadır. 

 

Tahmin edeceğiniz gibi DeSerialize işlemi sırasındaki problem, türeyen sınıfın kendisine ait bir 

DeSerialize Constructor metodu olmayışından kaynaklanmaktadır. Bu metod olmadığı için 

DeSerialize işlemi sırasında, hangi üyeye hangi değerin hangi stream' den aktarılacağı 
bilinememektedir. 

 

ISerializable arayüzünü uygulamış serileştirilebilir bir taban sınıftan türetme işlemi 

yapıldığında, türeyen sınıf için DeSerialization işleminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi 

için, türeyen sınıf içerisindede DeSerialize Constructor metodunun uygulanması gerekir. 

Bu problemi çözmek için, türeyen sınıfımıza aşağıdaki constructor metodu eklememiz yeterli 

olacaktır. 

private RadyoPersonel(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

{ 

    _PersonelNo = info.GetInt32("Personel Numarasi"); 

    _PersonelAd = info.GetString("Personel Adi"); 

} 
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Uygulamamız bu haliyle başarılı bir şekilde çalışacak ve hem Serialize hemde DeSerialize işlemlerini 

başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir. RadyoKanal ve RadyoPersonel sınıflarının son haline 
aşağıdaki UML şemasından daha kolay takip edebiliriz. 

 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Makalemiz boyunca geliştirdiğimiz örnek 

uygulamamızın son halini bu linkten indirebilirsiniz. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek, 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Compact Framework Üzerinde RDA ile 

Senkronizasyon ( 24.01.2006 ) - Mobile 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Mobil uygulamalarda veri senkronizasyonu son derece önemlidir. Örneğin bir kurye firmasının 

dağıtım elemanını göz önüne alalım. Mobil cihaz ile donatılmış olan bu personelin görevi, kendisine 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Serilestirme.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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verilen teslimat bilgilerine göre, sipariş sahiplerine ürünlerini teslim etmektir. Her çalışma gününün 

başında, teslimat yapacağı kişilerin bilgilerini ana sunuculardan mobil cihazına yükleyerek teslimat 

için hareket geçen personel, tamamlanan teslimatları anında veya belirli bir süre sonunda topluca 

asıl sunuculara göndererek gerekli güncelleştirme işlemlerini yapar. Bu senaryo gereği personelin 

teslimat bilgilerini düzenli olarak alması, tamamlanaları işaretlemesi ve son olarak bu bilgileri asıl 

sunucuya göndermesi gerekir.Bu noktada senaryonun iki ucunda yer alan sunucu ve mobil 
tarafındaki veriler arasındaki güncelliği çeşitli senkranizasyon mimarileri ile sağlayabiliriz. 

Mobile uygulamalarda uzak sunucular (Server) üzerindeki veriler ile yerel (Client/Mobil) veriler 

arasındaki senkronizasyon işlemini iki farklı mimaride gerçekleştirebiliriz. Bunlardan birisi RDA 

(Remote Data Access) diğeri ise Merge Replication' dır. RDA kullanımı Merge Replication' a 

göre daha kolay olan bir mimaridir. Biz bu makalemizde RDA' yı her yönüyle incelemeye 

çalışacağız. RDA mimarisi Sql Server 6.5 sürümü ve üstünü hedef almıştır. RDA mimarisinde, mobil 

platform ile uzak sunucu üzerindeki veritabanı arasında senkronizasyon 3 teknikle sağlamaktır. Bu 

teknikler Push, Pull ve SubmitSql teknikleridir. Bu tekniklere geçmeden önce, RDA ' nın çalışma 
şekli hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda olacağı düşüncesindeyim. 

 

RDA mimarisinde istemci tarafında yer alan Sql CE veritabanı, Client Agent' ı kullanarak, sunucu 

tarafındaki Sql Server CE Server Agent üzerinden uzak Sql Server veritabanına erişebilir. Bu erişim 

çift yönldür. İstemci, sunucudan veri çekebileceği gibi, sunucuya veri gönderebilir. Hatta RDA 

mimarisine özel olaraktan, sunucu üzerinde doğrudan sql ifadelerini çalıştırabilir. Bu aslında veri 

göndermeye benzer bir işlemdir. Diğer taraftan Push metodu ile, yerel veritabanında sadece 

değişiklik yapılmış satırların sunucuya gönderilmesi sağlanabilir. SubmitSql ile ise, doğrudan 

sunucu üzerindeki verilerde değişiklik yapılmaktadır. 

RDA mimarisinde işlemleri başlatan her zaman mobil tarafındaki uygulamadır. Diğer taraftan RDA, 

HTTP üzerinden IIS' i kullanarak Sql Server sunucularına gerekli yetkiler dahilinde erişebilir. RDA 

mimarisini kullanabilmek için sunucu tarafında Sql Server CE Server Agent servisinin kurulu 
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olması ve gerekli yapılandırma ayarlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu servis aslında IIS 

üzerinde bulunan ve sscesa20.dll (Sql Server Compact Edition Server Agent 2.0) isimli IIS 

API dll' ini kullanır. Sunucu üzerinde çalışan bu servis, mobil tarafında çalışanSql Server Client 

Agent ile karşılıklı iletişimin sağlanmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Dolayısılay gerekli 

senkronizasyonun sağlanmasında önemli bir rol üstlenir. Sql Server CE Server Agent' ın sisteme 

kurulması bir takım basit ayarlamalar gerektirir. Bu ayarlamaların nasıl yapıldığına ilişkin olarak 

sevgili Tolga Güler' in daha önceki makalesindenyararlanabilirsiniz. Gerekli sistem entegrasyonu 
sağlandıktan sonra RDA işlemleri gerçekleştirilebilir. 

RDA işlemleri için yönetimli kod(Managed Code) tarafında System.Data.SqlServerCe isim 

alanında yer alan SqlCeRemoteDataAccess sınıfı kullanılmaktadır. Bu sınıfa ait metodları 

kullanarak veri alma, veri çekme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Bu işlemler sırasında elbetteki 

sürekli bir bağlantı gerekmektedir. Ancak bu süreklilik RDA mimarisinin sürekli bir bağlantı 

gerektirdiğini göstermez. Nitekim senkronizasyonun asıl amaçlarından biriside, aralında belirli 

aralıklarla bağlantı sağlanan yapılarda, istemci ve sunucu arasındaki veri bütünlüğünü sağlamaktır. 

Teorik olarak RDA mimarisine göre, veri aktarımı sırasında bağlantının kesildiği durumlarda sistem, 

bağlantı tekrardan sağlayıncaya kadar veri paketinin son gönderildiği yeri aklında tutar. Bağlantı 

tekrardan sağlanır sağlanmaz veriler kaldığı yerden gönderilmeye devam eder. 

RDA mimarisinde istemci tarafına veri çekmek için Pull metodu, sunucu tarafına veri göndermek 

için Push metodu, sunucu üzerinde doğrudan sql cümlesi çalıştırmak için iseSubmitSql metodu 

kullanılır. SqlCeRemoteDataAccess sınıfına ait olan bu metodlara ilişkin temel özellikleri ve dikkat 
edilmesi gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz. 

Pull Push SubmitSql 

LookUp tabloların mobil tarafa 

aktarılmasında kullanılır.(Sadece 

LookUp tablolar kullanılacağı 

zaman Pull metodu ile 

güncelleme işlemi gerekmez.) 

Mobil tarafından sunucuya veri 

gönderilmesinde bir başka 

deyişle var olan mobil bilgilerin 

sunucuda güncellenmesinde 

kullanılır. 

Doğrudan sunucu üzerinde sql 

cümlesi çalıştırabilir. 

Pull işleminden önce mobil 

tarafta yer alan ilgili tablo 

silinmelidir. Aksi durumda 

istisna(Exception) alınır. 

Pull metodu ile çekilen veriller 

için Tracking özelliği aktif ise 

sadece değişiklikleri göndererek 

kaynak kullanımını azaltır. 

Insert, Update, Delete işlemleri 

dışında geriye sonuç kümesi 

döndürmeyen sp' leride 

çalıştırabilir. 

Eğer Pull ile alınan tabloda 

güncelleme yapılacak ve Push ile 

geri gönderiecek ise Tracking 

özelliği aktif hale getirilmelidir. 

Sunucu tarafında tracking 

işlemi yapılmayacağından, 

güncelleme işleminden sonra 

verilerin son hali için tekrardan 

Pull metodunu uygulamak 

gerekebilir 

Veri değişiklikleri doğrudan 

sunucu tarafında yapılır. 

Mobil tarafa alınacak her bir 

tablo için ayrı ayrı Pull metodları 

çağırılmalıdır. 
  

Şimdi RDA işlemlerini basit örnekler ile incelemeye çalışalım. Öncelikle tüm işlemlerimiz için 

SqlCERemoteDataAccess sınıfına ait nesne örneğinin oluşturulması gerekmektedir. Bu nesne 

http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=216
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örneğinin InternetURL özelliği ile, uzak sunucu üzerinde sscesa20.dll dosyasını hizmete sunan 

http adresi belirtilir. Bir başka deyişle Sql Server CE Server Agent' a hangi adres ile erişileceği 
belirtilmektedir. Bu mutlaka yapılmalıdır. 

 

RDA mimarisinde güvenlik IIS tarafında ve Sql Server tarafında önem kazanır. Eğer Sql 

Server CE Server Agent servisine erişme yönetim olarak Anonymous Users güvenliği 

seçilmemiş ise, belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile bağlanabilmek 

için InternetLogin ve InternetPassword özellikleride set edilmelidir. 

LocalConnectionString özelliği ilede, mobil tarafında kullanılacak olan bağlantı bilgisi tanımlanır. 

Bu bağlantı bilgisi tipik olarak mobil cihaz üzerindek Sql Server CE veritabanına bağlanmak için 

gereken bağlantı bilgisidir. Buna göre SqlCERemoteDataAccess sınıfına ait bir nesne örneğini 

aşağıdaki gibi oluşturabiliriz. 

private SqlCeRemoteDataAccess rda; 

 

private void CreateRDAObject() 

{ 

    rda=new SqlCeRemoteDataAccess(); 

    rda.InternetUrl="http://192.168.7.3/SQLCeRemote/sscesa20.dll"; 

    rda.LocalConnectionString="Data Source=Ambar.sdf"; 

} 

Bu örnek kod parçasında InternetURL bilgisinin ve LocalConnectionString bilgisinin nasıl verildiğine 

dikkat edin. ( Buradaki sscesa20.dll' e ait url bilgisi ile yerele veritabanı adı ver yolu kendi 

sistemlerinizde daha farklı olabilir. )SqlCeRemoteDataAccess nesnesinin oluşturulmasından sonra, 

Pull, Push ve SubmitSql metodlarını kullanabiliriz. Bu metodları kullanmak için, mutlaka uzak 

sunucudaki veritabanına erişilecek bağlantı bilgisi verilmelidir. Bu metodların örnek kullanımlarını 
aşağıdaki kod parçasında görebilirsiniz. 

Pull; 

private void Pull() 

{ 

    // Mobile taraftaki veritabanı yok ise oluşturulur. var ise silinip oluşturulur. 

     

    rda.Pull("Musteriler","SELECT * From Customers","Provider=SqlOleDb;data 

source=192.168.7.3;database=Northwind;uid=sa;password=1234",RdaTrackOption.TrackingOn); 

    rda.Dispose(); 

} 

Pull metodunun uygulanışını gördüğünüz yukarıdaki kod parçasında, ilk parametre ile mobile 

tarafta yer alan veritabanındaki tablo adı belirtilir. İkinci parametre uzak sunucudaki tablodan veri 

çekmek için çalıştırılacak olan sql cümlesidir. Üçüncü parametrede ise, bu sorguyu çalıştırabilmek 

için gerekli uzak sunucu bağlantı bilgisi verilmektedir. ( Bağlantı bilgisinin tanımlarken SqlOleDb 

provider' ının seçtiğimize dikkat edin.) Son olarak pull işleminden sonra eğer güncelleme amacıyla 

Push işlemi uygulanacak ise, mobil tabloda olan değişikliklerin gönderilebilmesi amacıyla izleme 
özelliği aktif hale getirilmiştir. 
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Push; 

private void Push() 

{ 

    // Mobile taraftaki veritabanı üzerinde çeşitli güncelleme işlemleri yapılır. 

 

    rda.Push("Musteriler","Provider=SqlOleDb;data 

source=192.168.7.3;database=Northwind;uid=sa;password=1234",RdaBatchOption.BatchingOn); 

    rda.Dispose(); 

} 

Push metodunun uygulanışını gördüğünüz yukarıdaki kod parçasında, ilk parametre ile yerel tablo 

belirtilir. Bu tablo, mobil cihaz üzerinde yer alan veritabanı uzarındaki tablo işaret edilir. İkinci 

parametre uzak sunucu üzerindeki veritabanına erişebilmek için gerekli bağlantı bilgisini içerir. Son 

parametre ise, tracking işlemi ile izlenen yerel tablo değişikliklerinin, sunucuya toplu olarak tek bir 

transaction içerisinde gönderilip gönderilemiyeceğini belirtmektedir. 

SubmitSql; 

private void SubmitSql() 

{ 

    rda.SubmitSql("Insert Into Personel (Ad,Maas) Values 

('Burak',1000)","Provider=SqlOleDb;data 

source=192.168.7.3;database=Northwind;uid=sa;password=1234"); 

    rda.Dispose(); 

} 

SubmitSql metodunun kullanılışını gösteren yukarıdaki örnek, bağlantı bilgisi ile belirilenen uzak 

veritabanı üzerinde basit bir insert işlemi gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki kod parçası RDA 

kullanımına ilişkin genel bir örneği sunmaktadır. Bu örnekte, Northwind veritabanında yer alan 

Region isimli tablodan Pull tekniği ile veri çekilmesi, çekilen verinin Mobil form üzerindeki bir 

ListBox' a bağlanması, belli bir satır üzerinde güncelleme işleminin yapılarak Push metodu ile 

sunucuya gönderilmesi ve doğrudan sunucu üzerinde örnek bir insert işleminin gerçekleştirilmesine 

ilişkin kodlamalar yapılmıştır. Uygulamamız Pocket PC 2002(2003) Emulatorleri üzerinde test 
edilmiş olan bir Smart Device Windows Applicationdır. 
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Uygulama Kodlarımız; 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlServerCe; 

using System.Data.Common; 

 

namespace UsingRDA 

{ 

    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form 

    { 

        private SqlCeRemoteDataAccess rda; 

        private System.Windows.Forms.ListBox lstRegions; 

        private System.Windows.Forms.Button btnPush; 

        private System.Windows.Forms.Button btnSubmitSql; 

        private SqlCeEngine cEngine; 

 

        private void CreateLocalDatabase() 

        { 

            // RDA Mimarisine özel olarak Pull işlemlerinden önce yerel veri tabanı dosyasının silinmesi 

gerekmektedir. Bu silme işlemi için standart System.IO isim alanının File sınıfını kullanabiliriz. 

            if(System.IO.File.Exists("Ambar.sdf")) 

            { 

                System.IO.File.Delete("Ambar.sdf"); 

            } 

            // Mobil taraftaki Sql Server Ce veritabanını oluşturmak için System.Data.SqlServerCe isim 

alanında yer alan SqlCeEngine sınıfını kullanıyoruz. Bu sınıf ile var sayılan olarak mobil cihazın root 

klasöründe Ambar.sdf isimli veritabanı dosyamızı oluşturmaktayız. 

            cEngine=new SqlCeEngine("data source=Ambar.sdf"); 
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            cEngine.CreateDatabase(); 

        } 

 

        private void CreateRDAObject() 

        { 

            // SqlCeRemoteDataAccess nesnemizi oluşturuyoruz. InternetURL özelliğine Server Agen t' 

ın adresini, LocalConnectionString özelliğine ise mobil veritabanının bağlantı     bilgisini veriyoruz. 

            rda=new SqlCeRemoteDataAccess(); 

            rda.InternetUrl="http://192.168.7.3/CESrvAgent/sscesa20.dll"; 

            rda.LocalConnectionString="Data Source=Ambar.sdf"; 

        } 

 

        private void Pull() 

        { 

            CreateRDAObject(); 

            // Pull işleminden önce mobil taraftaki veritabanımızı silip(var ise) oluşturuyoruz. 

            CreateLocalDatabase(); 

            // Pull metodumuzu çalıştırıyoruz. 

            rda.Pull("Bolgeler","SELECT RegionID,RegionDescription From 

Region","Provider=SqlOleDb;data         source=192.168.7.3;database=Northwind;uid=sa;passwor

d=1234",RdaTrackOption.TrackingOn); 

            // SqlCeRemoteDataAccess sınıfımıza ait nesne örneğimize ait bellek kaynağını serbest 

bırakıyoruz. 

            rda.Dispose(); 

        } 

 

        private DataTable LoadToDataTable() 

        { 

            // Yerel veritabanına yüklenen Regions tablosuna ait satırları bir DataTable nesnesine 

aktarıyoruz. Burada amacımız gelen verileri Form üzerindeki ListBox kontroünde     göstermek. 

Bunun için basit olarak SqlCeDataAdapter sınıfını kullanılıyor. 

            DataTable dtRegion=new DataTable(); 

            SqlCeDataAdapter daRegion=new SqlCeDataAdapter("Select 

RegionID,RegionDescription From Bolgeler","data source=Ambar.sdf"); 

            daRegion.Fill(dtRegion); // NOT : Fill ve diğer SqlCeDataAdapter üyelerini kullanabilmemiz 

için uygulamanıza System.Data.Common isim alanını açıkça referans etmemiz     gerektiğini 

unutmayınız.  

            return dtRegion; 

        } 

 

        private void LocalChange() 

        { 

            // Ambar.sdf isimli yerel veritabanı üzerinden Bolgeler isimli tablodaki 2 numaralı satırın 

içeriğini değiştirecek bir update sorgusu çalıştırıyoruz. Bu sorgu ile yaptığımız yerel güncelleme 

işlemini daha sonradan Push metodu ile sunucuyada göndereceğiz. 

            SqlCeConnection conn=new SqlCeConnection("data source=Ambar.sdf"); 

            SqlCeCommand cmdUpdate=new SqlCeCommand("UPDATE Bolgeler SET 

RegionDescription='Western (Batı)' WHERE RegionID=2",conn); 

            try 
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            { 

                conn.Open(); 

                cmdUpdate.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch(SqlCeException excp) 

            { 

                MessageBox.Show(excp.Message.ToString()); 

            } 

            finally 

            { 

                conn.Close(); 

            } 

        }  

 

        private void Push() 

        { 

            CreateRDAObject(); 

            // Simulasynon amacıyla Yerel değişikliklerimizi yapıyoruz. 

            LocalChange(); 

            // Yerel olarak yapılan değişiklikleri uzak sunucu üzerindeki veri kaynağına aktarıyoruz. 

Bolgeler isimli yerel tablodan, yapılan değişiklikleri ki (sadece 2 numaralı satıra ait update işlemi 

var), 192.168.7.3 ip adresindeki Northwind veritabanına aktarıyoruz. 

            rda.Push("Bolgeler","Provider=SqlOleDb;data 

source=192.168.7.3;database=Northwind;uid=sa;password=1234",RdaBatchOption.BatchingOn); 

            // SqlCeRemoteDataAccess sınıfımıza ait nesne örneğimize ait bellek kaynağını serbest 

bırakıyoruz. 

            rda.Dispose(); 

        } 

 

        private void SubmitSql() 

        { 

            CreateRDAObject(); 

            // Doğrudan uzak sunucuya erişip, Region isimli tabloya yeni bir satır ekleyecek şekilde bir 

sql sorgusunu uzak sunucu üzerinde çalıştırıyoruz. 

            rda.SubmitSql("Insert Into Region (RegionID,RegionDescription) Values 

(5,'Marmara')","Provider=SqlOleDb;data 

source=192.168.7.3;database=Northwind;uid=sa;password=1234"); 

            // SqlCeRemoteDataAccess sınıfımıza ait nesne örneğimize ait bellek kaynağını serbest 

bırakıyoruz. 

            rda.Dispose(); 

        } 

 

        private void BindToListBox() 

        { 

            lstRegions.DataSource=LoadToDataTable(); 

            lstRegions.DisplayMember="RegionDescription"; 

            lstRegions.ValueMember="RegionID"; 

        } 
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        private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            Pull(); 

     

            // Pull metodu ile çektiğimiz verileri yerel Sql Server Ce database' inden okuyup bir 

DataTable' a aktardığımız metodu kullanarak, listBox kontrolüne bağlıyoruz. 

            BindToListBox(); 

        } 

 

        private void btnPush_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            // Önce yerel değişiklikleri sunucuya gönderiyoruz. Daha sonra sunucuda olan son hali 

tekrardan mobil tarafa alıyoruz. 

            Push(); 

            Pull(); 

            BindToListBox(); 

        } 

 

        private void btnSubmitSql_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            //Önce doğrudan uzak sunucu üzerinde veri değişikliği yapıyoruz. Sonra uzak sunucudan 

son hali mobil tarafa alıyoruz. 

            SubmitSql(); 

            Pull(); 

            BindToListBox(); 

        } 

 

        // Form ile ilişkili işlemler. Main, InitializeComponent vs... 

    } 

} 

Örnek, RDA mimarisinin kolay anlaşılabilmesi amacıyla çok fazla detay girmemiştir. Örneğin, 

try...catch ile exception yönetim mekanizması daha da genişletilebilir, Region tablosuna girilecek 

verilere ait bilgiler form üzerindeki kontrollerden alınabilir...vb... 

 

RDA mimarisinin uygulanışına ilişkin geniş bir örneğe ait Smart Device Application 

Solution' ı buradan indirebilirsiniz. 

Buraya kadar anlatıklarımızdan yola çıkaraktan RDA mimarisinin belirli avantajlarını ve 

dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

Avantajlar DezAvantajlar 

Sunucu tarafındaki veri kaynları daha az 

kullanılır. (Bu fark özellikle Merge Replication 

Sunucu üzerindeki değişiklikler izlenmemektedir. 

Bunun yerine sadece istemci tarafındaki 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingRDA.rar
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mimarisine göre belirgin derecede azdır. değişikler izlenir. 

Sql Server 6.5 ve üzeri sql sistemlerini 

destekler. 
Özellikle Pull işleminden önce istemci tarafındaki 

(Sql CE üzerindeki) tablolar silinmek zorundadır. 

RDA için gerekli sistem entegrasyonunun 

yapılması kolaydır. 
İstemci tarafına alınacak her bir tablo için ayrı 

ayrı Pulling işlemi gerektirir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İzleyen makalelerimizde, Merge 

Replication mimarisini incelemeye çalışacağız. Uygulanması ve hazırlığı RDA mimarisine göre biraz 

daha zor olan Merge Replication mimarisinin avantajlarını ve dezavantjlarını göreceğiz. Bu 

makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Web Uygulamalarında Özel Doğrulama 

İşlemleri ( 14.01.2006 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Web uygulamalarında, kullanıcıların girmiş olduğu verilerin istenen şartlara göre doğruluklarının 

kontrol edilmesi son derece önemlidir. Asp.Net ile geliştirilen web uygulamalarında, kullanıcı 

girişlerinin kontrolü için çoğunlukla validation kontrolleri kullanılır. Validation bileşenleri hem 

istemci tarafında hemde sunucu tarafından veri kontrol işlemlerini gerçekleştirebilir. (Bu makaleyi 

daha kolay takip edebilmeniz açısından var olan Validator kontrollerinin kullanımını bildiğiniz 
varsayılmaktadır.) 

 

Temel olarak bir verinin doğruluğunun Validator bileşenleri ile kontrol işlemi, eğer istemci 

script çalıştırılmasına izin veriyorsa, önce istemci tarafında client script' ler yolu ile 

gerçekleştirilir. İstemci tarafında kontrol yapılsada, yapılmasada mutlaka ve mutlaka 

server tarafında da bir doğrulama işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Temel doğrulama işlemlerinde, girilen verinin belli bir formata uygun olup olmadığı (örneğin geçerli 

bir mail adresi olup olmadığı), boş olup olmadığı, herhangibir değerden küçük, büyük, eşit vb... 

olup olmadığı ve benzeri durumlar kontrol edilir. Gerçek şudurki, var olan Validation kontrolleri ile 

hemen hemen her tür doğrulama işlemini gerçekleştirebiliriz. Ancak bazı durumlarda veri üzerinde 

doğrulama işlemleri için özel algoritmalara ihtiyacımı olabilir. Örneğin, girilen verinin uygun bir 

kredi kartı numarası olup olmadığının kontrol edilmesini sağlayan bir algoritmayı, bir validation 

kontolü içerisinde kullanmak isteyebiliriz. Yada birden fazla doğrulama işlemini bir arada sunmak 

isteyebiliriz. İşte bu ve benzer durumlar için Asp.Net, CustomValidator isimli bir bileşen 

içermektedir. Bu bileşen yardımıyla sunucu ve istemci tarafında çalışacak özel kontrol 

algoritmalarımızı veya süreçlerimizi, çeşitli veri giriş kontolleri ile ilişkili olacak şekilde yazabiliriz. 

Bu makalemizde, basit olarak Lhun algoritması yardımıyla kredi kartı doğrulama kriterini uygulayan 

bir CustomValidator örneği geliştireceğiz. Uygulamamız sadece Lhun Algoritma kontrolünü 
yapacak. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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CustomValidator kontrolümüzü kullanmaya başlamadan önce, kısaca Lhun algoritması hakkında da 

bilgi vermekte fayda olacağı kanısındayım. Lhun algoritması basit olarak kredi kartı gibi sayısal 

ifadelerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kullanılan bir matematik algoritmasıdır. Bu 

algoritmaya "mod 10 algoritması" da denmektedir. Basit olarak bir dizi matematiksel işlem ile, 

verinin uygun bir kredi kartı numarası olup olmadığı tespit edilir. Eğer kredi kartı numarası uygun 
ise, sıradaki diğer işlemlere geçilebilir. 

 

Lhun algoritması sadece girilen sayısal ifadenin uygun bir kredi kartı numarası olup 

olmadığını belirten bir model sunar. İstemci tarafından girilen kredi kartı numarasının 

doğru olması sadece numaranın dünya çapında kabul görmüş bir algoritma ile 

doğrulanabildiğini gösterir. Oysaki, girilen kredi kartı numarasının geçerlilik süresinin, kart 

sahibinin isminin ve CVV2 gibi diğer kriterlerin kontrolüde gerekir ki bu tamamen ayrı bir 

süreçtir. 

Kısaca Lhun algoritması şu şekilde çalışır. 

1 - İlk olarak kredi kartı numarasının en sağ ikinci dijitinden başlanarak sırasıyla sola doğru 

ilerlenir. (Kod yazılırken bunu göz ardı edip soldan ikinci dijitten başlayıp ikişer ikişer de 

atlayabiliriz. ) İkişer ikişer atlanırken her bir dijitin iki katı hesap edilir. Elde edilen sonuçlardan 

değeri 10 ve 10' dan büyük olanlar var ise bunların basamakları toplanır ve diğer 10' dan küçük 

olan değerler eklenerek bir toplam değeri elde edilir. 

2 - Daha sonra, iki katı alınan dijitlerin dışında kalan dijitler ele alınır ve bu dijitler bir birleriyle 
toplanarak bir toplam değeri daha elde edilir. 

3 - Son olarak 1nci ve 2nci işlemlerdeki toplamların toplamı alınır ve sonucun 10 ile bölünüp 

bölünmediğine (bir başka deyişle mod 10' un sıfır olup olmadığına) bakılır. Eğer 10 ile tam 

bölünebiliyorsa bu sayı dizisi bir kredi kartı numarasıdır. Olayı daha iyi anlamak için örnek bir 16 

haneli sayı dizisini ele alalım. 
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Burada 1234 5678 9876 5432 sayı dizisinin geçerli bir kredi kartı numarası olup olmadığının Lhun 

algoritmasına göre nasıl tespit edilebildiğini görmektesiniz. Dikkat ederseniz sonuç 10 ile tam 

olarak bölünemediğinden sayı dizisi geçerli bir kredi kartı numarasını temsil etmemektedir. Sahip 

olduğunuz kredi kartları üzerinde yukarıdaki algoritmayı deneyebilir ve sonuçlarını irdeleyebilirsiniz. 

Şunuda belirtmekte fayda vardır ki, dünya çapında kullanılan çeşitli tipte kredi kartları mevcuttur. 

Örneğin master card, visa gibi. Bunlarında kendilerine has bir takım sayı dizisi kuralları vardır. 

Örneğin bir master card' a ait kredi kartı numarasının ilk iki hanesi, 55 yada 50 olmak zorundadır. 

Bu, kartın bir master card olduğunun işaretidir. Konumuz validation işlemlerinin CustomValidator 

kontrolü ile nasıl gerçekleştirilebileceğini incelemek olduğundan, Lhun algoritması üzerinde daha 
fazla durmayacağız. 

Gelelim bu algoritmayı kullanacağımız uygulama kodlarımıza. CustomValidator kontrolümüz sıradan 

bir Validator kontrolünden farksızdır. Sadece kontrol işleminin yapılacağı olay metodlarını hem 

client(istemci) tarafında hem de sunucu(server) tarafında kendimiz yazmamız gerekmektedir. 

Elbette istemci tarafında bir kontrol kodu yazmak zorunda değiliz. Ancak sunucu tarafında mutlaka 

yazmalıyız. Aksi takdirde doğrulama işlemlerini gerçekleştiremeyiz. Server tarafında yazılan kodlar, 

ServerValidate olay metodunda ele alınır. Client tarafında yazılacak olan script kodların yer alacağı 

fonksiyon ise, ClientValidationFunciton özelliğinde belirtiriz. 

 

Normalde, diğer Validator kontrolleri, client script özellikleri kapatılmadığı takdirde, 

istemci tarafında çalışacak script kodlarını otomatik olarak üretmektedir. Ancak 

CustomValidator kontrolü söz konusu olduğunda, istemci tarafında çalışacak script 

kodlarınıda manuel olarak yazmamız gerekmektedir. 

ServerValidate metodunun ServerValidateEventArgs parametresi, kontrol edilecek bileşene ait 

özelliğin değerini temsil eder. Örneğin kredi kartı numarasının girileceği TextBox bileşeninin, Text 

özelliğinin değerini bu parametrenin Value özelliği ile metod içerisinde alabiliriz. Bu parametrik yapı 

client tarafında çalışacak script metodu içinde geçerlidir. Bizim örnek kodumuzda yapacağımız 

kontroller sırasıyla, girilen sayı dizisinin 16 haneli olduğu, sadece sayılardan oluştuğu ve Lhun 

algoritmasını sağlayıp sağlamadığıdır. Default.aspx sayfamızın tasarımı aşağıdaki gibi 
olacaktır. (Örneğimiz Asp.Net 2.0 platformunda geliştirilmiştir.) 

 

CustomValidator bileşenin ControlToValidate özelliği, TextBox bileşenine ayarlanmıştır. Nitekim 

doğrulama işlemi için TextBox kontrolümüz ele alınacaktır. Son olarak, Kontrol başlıklı butonumuz 

sadece sayfayı postback etmek ve bu sayede server tarafındaki doğrulama sürecine geçebilmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Yani herhangibir kod içermemektedir. Sadece postback işlemini sağlar. 
İlk olarak ServerValidate olay metodunu aşağıdaki gibi kodlayalım. 

protected void custVldtr_ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs args) 

{ 

    #region Hane Sayısı Kontrolü 

 

    if (args.Value.Length != 16) 

    { 
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        // Hata mesajı değiştirilir. 

        custVldtr.ErrorMessage = "Kart numarası 16 haneli olmalıdır."; 

        args.IsValid = false; // Validation işlemi geçersizdir. 

        return; // Metoddan çıkılır. 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region Sayısal değer kontrolü 

 

    for (int i = 1; i < args.Value.Length; i++) 

    { 

        if (!char.IsDigit(args.Value[i])) 

        { 

            // Hata mesajı değiştirilir. 

            custVldtr.ErrorMessage = "Sadece sayısal değer girilmelidir."; 

            args.IsValid = false; // Validation işlemi geçersizdir. 

            return; // Metoddan çıkılır. 

        } 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region Lhun Kontrolü 

 

    List<int> kartNumarasi = new List<int>(); 

    List<int> ciftKartNumaralari = new List<int>(); 

    int toplam1=0,toplam2 = 0; 

 

    // TextBox' a girilen string formattaki kart numarasina ait sayı dizisinin her bir elemanı List 

tipinde int' değerler tutan generic kartNumarasi isimli koleksiyona aktarılır. 

    for (int i =0;i<args.Value.Length;i++) 

    { 

        kartNumarasi.Add(Convert.ToInt16(args.Value[i].ToString())); 

    }  

 

    // ilk olarak iki katı hesaplaması ve çıkan sayıların toplamı işlemi yapılır. 

    for (int i =0; i <kartNumarasi.Count; i =i+ 2) 

    { 

        ciftKartNumaralari.Add(kartNumarasi[i] * 2); 

    } 

 

    for (int i = 0; i < ciftKartNumaralari.Count; i++) 

    { 

        if (ciftKartNumaralari[i] > 9) 

        { 

            string var = ciftKartNumaralari[i].ToString(); 

            toplam1 += Convert.ToInt16(var[0].ToString()) + Convert.ToInt16(var[1].ToString()); 

        } 
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        else 

        { 

            toplam1 += ciftKartNumaralari[i]; 

        } 

    } 

 

    // iki katı hesabı dışında kalan elemanların toplamı hesaplanır. 

    for (int i = 1; i < kartNumarasi.Count; i += 2) 

    { 

        toplam2 += kartNumarasi[i]; 

    } 

 

    // Genel toplam alınır ve 10 ile tam bölünüp bölünmediğine bakılır. 

    int toplam = toplam1 + toplam2; 

    if (toplam % 10 == 0) 

    { 

        args.IsValid = true; // hata mesajı döndürülmez. Validation işlemi geçerlidir. 

    } 

    else 

    { 

        // Hata mesajı değiştirilir. 

        custVldtr.ErrorMessage = "Geçersiz kredi kartı numarası girdiniz."; 

        args.IsValid = false; // Validation işlemi geçersizdir. 

    } 

 

    #endregion 

} 

ServerValidate metodu geri dönüş değeri olmayan bir metoddur. ServerValidateEventArgs 

parametresi sayesinde, ControlToValidate özelliği ile bağlanan kontrolün (ki burada TextBox 

kontrolüdür) doğrulama sürecine girecek değerine erişilmektedir. Bu parametrenin IsValid özelliği 

bool tipinden bir özelliktir ve doğrulama işleminin doğruluğunu belirtmektedir. True değerini aldığı 

takdirde doğrulama geçerlidir. False değerinde ise doğrulama işlemi geçersizdir. Doğrulama işlemi 

geçersiz olduğu takdirde uygulama işleyişini durduracak ve hata mesajı ile kullanıcı 

bilgilendirilecektir. Bu sayede izleyen süreçlerinde tutarlılığını sağlamış oluruz. ServerValidate 

metodumuz Server(sunucu) tarafında çalışmaktadır. Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda 
aşağıdaki Flash animasyonunda görülen sonuçları elde ederiz. 

(Not : Aşağıdaki görüntüyü seyredebilmek için tarayıcınızda Flash Player' ın son sürümünün olması 

tavsiye edilir. Eğer sisteminizde XP Service Pack 2 yüklüyse ilgili uyarıyı dikkate alıp içeriğe izin 

vermelisiniz. (Allow Blocked Content). Videoyu yönetmek için sağ tıklayıp çıkan menüyü 

kullanabilirsiniz.) 
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Dikkat ederseniz, sayfa sunucuya geri gönderildikten sonra doğrulama işlemi devreye girmektedir. 

Şu anda client(istemci) tarafı için bir script kodu yazmadığımızdan, normal doğrulama sürecine ait 

olan istemci kontrolü kısmı otomatik olarak devre dışıdır. Oysaki çoğu zaman sunucuya geri 

dönülmeden istemci tarafında kontroller yapmak isteyebiliriz. Ancak .Net doğrulama sistemi göz 

önüne alındığında istemci tarafında herşey doğru olsa bile, sunucu tarafında yinede doğrulama 

işlemi gerçekleştirilmektedir. O halde client(istemci) tarafında yapılan doğrulamanın ne gibi bir 

avantajı olabilir? İstemci tarafında yapılan doğrulama ile, sunucuya gereksiz yere gidip gelme 
işleminin önüne geçmiş oluruz. 

 

Hatırlatma; Doğrulama süreci şu şekilde işler. 
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Şimdi CustomValidator kontrolümüz için bir de client(istemci) script kodunu ekleyelim. Bu amaçla 

javascript kullanmayı seçtiğimizi düşünecek olursak tek yapmamız gereken aspx sayfamıza 
aşağıdaki script kodlarını eklemek olacaktır. 

<script type="text/javascript"> 

function ValidateCreditCard(sender,args) 

{ 

    if (args.Value.length != 16) 

    { 

        alert("Kart numarası 16 haneli olmalıdır."); 

        args.IsValid = false; 

        return; 

    } 

 

    var rakamlar = '0123456789'; 

 

    for (i=0; i<args.Value.length; i++)  

    { 

        if (rakamlar.indexOf(args.Value.charAt(i),0) == -1)  

        { 

            alert("Sadece sayısal değerler girilebilir."); 

            args.IsValid=false; 
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            return; 

        } 

    } 

 

    var toplam=0; 

    for (i=0; i < args.Value.length; i++)  

    { 

        var numara=args.Value.charAt(i); 

        if (i % 2 == 0)  

            numara=numara * 2; 

        if (numara > 9) numara=numara - 9; 

            toplam = toplam + parseInt(numara); 

    } 

    if(toplam % 10!=0) 

    { 

        alert("Geçersiz kredi kartı."); 

        args.IsValid=false; 

        return; 

    }  

} 

</script> 

CustomValidator kontrolümüzün aspx tarafındaki kodları ise aşağıdaki gibidir. 

<asp:CustomValidator ID="custVldtr" runat="server" ControlToValidate="txtCreditCardNumber" 

OnServerValidate=custVldtr_ServerValidate" ClientValidationFunction="ValidateCreditCard"> 

</asp:CustomValidator> 

İstemci tarafında çalışan uygulamamızı aşağıdaki flash animasyonunda daha kolay izleyebilirsiniz. 

(Not : Aşağıdaki görüntüyü seyredebilmek için tarayıcınızda Flash Player' ın son sürümünün olması 

tavsiye edilir. Eğer sisteminizde XP Service Pack 2 yüklüyse ilgili uyarıyı dikkate alıp içeriğe izin 

vermelisiniz. (Allow Blocked Content). Videoyu yönetmek için sağ tıklayıp çıkan menüyü 
kullanabilirsiniz.) 
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İstemcilerin doğası gereği, her zaman client tarafında çalışacak script' lere izin verilmez. İstemci 

tarafında çalışan doğrulama script' leri, sunucuya doğru yapılan gidiş-geliş işlemlerinin sayısını 

azaltan bir etkendir; ki buda ağ üzerindeki gereksiz yükü azaltır. Ancak bazı istemcilerin, script 

çalıştırma izni olmadığını için, sunucu tarafında doğrulama işlemi yapılması gerekliliği söz 

konusudur. Biz örneğimizde CustomValidator kontrolü için hem istemci tarafında hem de server 

tarafında doğrulama işlemini uygulayabileceğimiz iki metod kullandık. Böylece istemci izin veriyorsa 

doğrulamayaı o tarafta yapıp gereksiz ağ yükünü azaltmış olduk. Özel algoritmalar içeren veya 

birden fazla doğrulama işlemini bir kontrol üzerinde birleştirmek istediğimiz durumlarda 

CustomValidator kontrolü oldukça işimize yaramaktadır. Böylece geldik bir makalemizin daha 
sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Windows Uygulamalarında Daha Kolay Thread 

Yönetimi ( 05.01.2006 ) - .Net 2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Windows uygulamalarında, arka planda çalışan iş parçalarının (process) çok uzun sürdüğü durumlar 

ile sıkça karşılaşırız. Bu gibi durumlarda genellikle kullanıcı ekranı (UI - User Interface) kısa 

süreliğine de olsa arka plan işlemleri tamamlanıncaya kadar donar. Bunun önüne geçmek için 

Thread sınıflarını kullanabiliriz. Ancak .Net 2.0 ile birlikte windows uygulamalarında arka planda 

asenkron olarak çalıştırılabilecek tipteki işlemleri kolayca 

yönetebileceğimiz BackgroundWorker isimli yeni bir görsel bileşen gelmektedir. Bu makalemizde 

bu bileşen yardımıyla, UI kitlenmelerine neden olacak tarzdaki süreçleri nasıl yönetebileceğimizi 

görmeye çalışacağız. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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BackgroundWorker bileşeni çalışma zamanında, asenkron olarak işlem yürütebilmemizi ve 

bu sayede kullanıcı ekranının gereksiz şekilde donmasını (freeze) engellemek amacıyla 

kolay ve güçlü bir süreç yönetimi sunar. 

Herşeyden önce, bir windows uygulamasında özellikle kullanıcı arayüzünü (user interface) uzun 

süre duraksatabilecek,  bir başka deyişle kullanıcının arabirim üzerindeki herhangibir kontrol ile 

etkileşimini geçici süre engelleyebilecek durumların neler olabileceğini düşünmekte fayda vardır. 
Duraksatmaya neden olacak örnek durumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Ekran Donmalarına Neden Olabilecek Durumlar 

Yoğun veritabanı işlemleri. Örneğin CRUD işlemleri 

sırasında. 

Dosyalara ilişkin download ve upload işlemlerinde. 

Web servislerine ait metodların yürütülmesinde. 

Resim dosyalarının uygulama ortamına yüklenmesinde. 

BackgroundWorker bileşeni, ilgili iş parçasını asenkron olarak yürütebilme ve anlık olarak durum 

bilgisini verebilme (progress status) gibi imkanlar sunmaktadır. Bu nesneye ait 3 önemli olay 

bulunmaktadır. Bunlar DoWork, ProgressChanged, RunWorkerCompleted olaylarıdır. DoWork 

olayı, asenkron olarak yürütülecek kodların yer aldığı işlemleri ele alır. Asenkron olarak yürütülen 

işlemler çalışmaya devam ederken, kullanıcı arayüzü(UI) herhangibir şekilde donmaz ve kullanıcı 

aktivitelerine cevap vermeye devam eder. Yürütülen iş parçası sonlandığında ise, 

RunWorkerCompleted olayı tetiklenir. Bunu, asenkron olarak yürütülen süreç sonlandığında 

devreye giren callback metodu olarakta düşünebilirsiniz. RunWorkerCompleted metodu sadece 

işlemler tamamlandığında değil, iptal edildiğinde (cancel) veya bir exception sonucu işlemler 

kesildiğinde de devreye girer. ProgressChanged olayı ise, asenkron olarak yürütülen iş parçasının 
anlık durumunu bildirmek amacıyla kullanılabilir. 

BackgrounWorker bileşeninin en önemli metodu RunWorkerAsync' dir. Bu metod, DoWork olayını 

tetikleyerek, asenkron olarak yürütülmek istenen komutların devreye girmesini sağlamak gibi 

önemli bir rolu üstlenir. Dilersek RunWorkerAsync metodundan, DoWork olay metoduna ortam 

parametresi taşıyabiliriz. Bu önemlidir çünkü çoğu zaman, asenkron yürütülecek iş parçalarına ait 

kodlar, dış parametreler bağımlıdır. Benzer şekikde DoWork olayından da işlemler bittiğinde 

tetiklenen RunWorkerCompleted olayına parametre aktarımını yapabiliriz. (Örneğin süreç sona 

erdiğinde elde edilen sonuçların aktarılması gibi.) 

Bileşenin kullanımını daha kolay anlayabilmek için basit bir örnek üzerinden makalemize devam 

edeceğiz. Bir windows uygulamamız olduğunu ve arka planda son derece uzun sürebilecek bir 

operasyonu gerçekleştirmeye çalıştığımızı düşünelim. Örneğin matematiksel bir uygulamada 1' den 
1000' e kadar olan elemanların karelerinin toplamına ihtiyacımız olduğunu düşünelim. 

 

Özellikle Asenkron olarak yürütülecek bir veya daha fazla sql komutunun söz konusu 

olduğu veritabanı operasyonlarında bir windows uygulaması kullanılıyor ise, 

BackgroundWorker bileşeni yerine, asenkron komut yürütme tekniklerinin (polling, 



www.bsenyurt.com Page 1691 
 

callback, wait modelleri) ele alınması tercih edilmelidir. Nitekim BackgroundWorker nesne 

örnekleri ile, sql komutlarının asenkron yönetimi sanıldığı kadar kolay değildir. 

Konuyu en basit haliyle anlamak için aşağıdaki örneği geliştirelim. Windows uygulamamız aşağıdaki 

ekran görüntüsüne sahip olan tek bir Form' dan oluşmaktadır. Hesapla başlıklı butona basıldığında, 

1' den 1000' e kadar olan sayıların karelerinin toplamının bulunduğu süreç, arka planda 

çalıştırılmaktadır. İptal başlıklı button kontrolümüz ise, çalışmakta olan arka plan işlemini iptal 

etmek için kullanılır. Uygulamamızda bir adet TextBox ve ProgressBar kontrolümüz yer alıyor. Bu 

kontrollerden TextBox kontrolümüzü, işlemler hesap edilirken kullanıcının ekran ile etkileşebildiğini 

göstermek amacıyla kullanmaktayız. ProgressBar kontrolümüzü ise, arka planda yapılan 

hesaplamanın hangi konumda olduğunu yüzdesel olmamakla birlikte vurgulamaya çalışmak için 

kullanıyoruz. Elbette, 1' den 1000'e kadar olan sayıların karelerinin toplamını hesap etmek anlık bir 

işlemdir. Biz süreci uzatmak için küçük bir hile yapacağız. Bu hilede amacımız süreci yeterince 

uzatmak olduğu için, hesaplamar arasında 10 milisaniyelik gecikme süreleri koyacağız. 

 

Uygulama kodlarımız ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace UsingBackGroundWorkerProcess 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 
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        //Hesaplama işlemini yaptığımız metod. İptal işlemini burada ele alabilmek için DoWork 

olayından buraya DoWorkEventArgs parametresinide gönderiyoruz. 

        private double Compute(int endValue, DoWorkEventArgs e) 

        { 

            double Total = 0; 

            for (int i = 1; i <= endValue; i++) 

            { 

                // Eğer iptal işlemi için btnComputeCancel kontrolüne basılmışsa, BackgroundWorker 

sınıfının CancelAsync metodu çalıştırılmış demektir. Bu durumda, BackgroundWorker nesnesine bir 

iptal talebi (Cancel Request) gider. Bu if yapısında bunu kontrol ederek hesaplama işleminin iptalini 

gerçekleştiriyoruz. 

                if (bgwProcess.CancellationPending == true) 

                { 

                    e.Cancel = true; 

                } 

                else 

                { 

                    // Hesaplama işleminden sonra, süreci biraz daha uzatabilmek için arka planda 

çalışan thread' imizi 10 milisanine kadar duraksatıyoruz. Bu sadece olayları izlemeyi kolaylaştırmak 

için yapılmış bir hile. Nitekim bize gerçekten arka planda uzun süren bir işlem gerekiyor. 

                    Total += i * i; 

                    System.Threading.Thread.Sleep(10); 

                    // ReportProgress metodu ile hesaplanan değeri, raporlama amacı ile 

ProgressChanged olayına gönderiyoruz. 

                    bgwProcess.ReportProgress(i); 

                } 

            } 

            return Total; 

        } 

 

        // DoWork olayımız, hesaplamaların arka planda yürütülmesini ve işlem sonucunun 

DoWorkEventArgs parametresinin Result özelliğine atanmasını sağlar. Süreç sona erdiğinde, 

RunWorkerCompleted metodunda bu result özelliğinin değerini alabiliriz. 

        private void bgwProcess_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) 

        { 

            e.Result=Compute(Convert.ToInt32(e.Argument),e); 

        } 

 

        // RunWorkerCompleted olayı, arka plan süreci tamamlandığında devreye girmektedir. 

Burada basit olarak işleme ait iptal talebi (Cancel Request) olup olmadığı kontrol edilir ve yoksa 

sonuç kullanıcıya bir MessageBox yardımıyla bildirilir. Bu metodu asenkron olarak çalışan bir 

işlemin tamamlanması sonrası devreye giren Callback metodu olarak düşünebilirsiniz. 

        private void bgwProcess_RunWorkerCompleted(object sender, 

RunWorkerCompletedEventArgs e) 

        { 

            if (e.Cancelled) 

            { 

                MessageBox.Show("İşleminiz iptal edildi..."); 
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                pgbStatus.Value = 0; 

                txtFreeZone.Text = ""; 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show(e.Result.ToString()); 

            }  

            btnComputeCancel.Enabled = false; 

            btnComputeStart.Enabled = true; 

        } 

 

        private void btnCompute_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pgbStatus.Maximum = 1000; 

            pgbStatus.Minimum = 0; 

            pgbStatus.Value = 0; 

            // Hesaplama işleminin arka planda asenkron olarak yürütülmesini başlatan metod çağırılır. 

Dikkat ederseniz metodumuza birde parametrik değer gönderiyoruz.  

            bgwProcess.RunWorkerAsync(1000); 

            btnComputeCancel.Enabled = true; 

            btnComputeStart.Enabled = false; 

        } 

 

        private void btnComputeCancel_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // Arka planda yürütülen işleme, iptal talebini (cancel request) CancelAsync metodu ile 

göndermekteyiz. 

            bgwProcess.CancelAsync(); 

            btnComputeCancel.Enabled = false; 

            btnComputeStart.Enabled = true; 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            btnComputeCancel.Enabled = false; 

        } 

 

        // Bu olay ile, anlık olarak arka planda devam eden işlemin hangi aşamada olduğunu ele 

alabiliriz. İlgili değeri ProgressChangedEventArgs parametresinin ProgressPercentage özelliği ile 

alıyoruz. Bu değer aslında Compute fonksiyonu içerisinde, ReportProgress metodu ile gönderdiğimiz 

değerin aynısıdır. İstenirse, burada bu değere göre yüzdesel gösterimler de yapılabilir. 

        private void bgwProcess_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e) 

        { 

            pgbStatus.Value = e.ProgressPercentage; 

        } 

    } 

} 
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Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki Flash videosunda görülen sonuçları elde ederiz. 

(Not : Aşağıdaki görüntüyü seyredebilmek için tarayıcınızda Flash Player' ın son sürümünün olması 

tavsiye edilir. Eğer sisteminizde XP Service Pack 2 yüklüyse ilgili uyarıyı dikkate alıp içeriğe izin 

vermelisiniz. (Allow Blocked Content). Videoyu yönetmek için sağ tıklayıp çıkan menüyü 
kullanabilirsiniz.) 

 

Gördüğünüz gibi, Windows uygulamalarında arka planda çalışacak işlemleri yönetmek için 

BackgroundWorker bileşeni oldukça büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Aslında şu bir gerçektir ki, 

aynı işlevselliği Thread nesnelerini kullanaraktanda yapabilmekteyiz. 

 

Çok Kanallı Programlama ve Threading hakkında daha fazla bilgi için bkz; Çok 

Kanallı(Multithread) Uygulamalar, Thread'leri Belli Süreler Boyunca Uyutmak ve 

Yoketmek,Thread'lerde Öncelik(Priority) Durumları, İşe Yarar Bir MultiThreading(Çok 

Kanallı) Uygulama Örneği 

Aslında Windows uygulamalarını hedef alan bu gelişmenin, thread yönetimini kolaylaştırıcı bir 

yenilik olduğunu düşünebiliriz. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Generic Mimaride Kısıtlamaların(Costraints) 

Kullanımı ( 31.12.2005 ) - C# 2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde .Net 2.0 ile birlikte gelen Generic mimarisinin uygulanışında, kısıtlamaların rolünü 

basit örnekler ile incelemeye çalışacağız. Generic mimari her ne kadar tür bağımsız algoritmaların 

geliştirilmesine izin versede, bazı durumlarda çeşitli zorlamaların uygulanmasınıda gerektirir. 

Örneğin generic olması planlanan tiplerin sadece referans tipleri ile çalışmasını isteyebiliriz. Generic 

bir tipe her hangibir zorunluluk kuralını uygulayabilmek için where anahtar sözcüğünü içeren bir ek 
ifade kullanılır. Bu ifadeler 5 adettir ve aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=33
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=33
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=34
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=34
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=35
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=36
http://www.bsenyurt.com/makalegoster.aspx?ID=36
mailto:selim@bsenyurt.com
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Koşul Syntax 

Değer tipi olma zorunluluğu where Tip : struct 

Referans tipi olma 

zorunluluğu 
where Tip : class 

Constructor zorunluluğu where Tip : new() 

Türeme zorunluluğu 
where Tip : <Temel 

Sınıf> 

Interface zorunluluğu where Tip : <Interface> 

İlk olarak struct ve class zorunluluklarını incelemeye çalışacağız. Bu kısıtlamaları, Generic bir tip 

içerisinde yer alan tiplerin değer türü veya referans türlerinden mutlaka ve sadece birisi olmasını 

istediğimiz durumlarda kullanırız. Generic' lik, uygulandığı tip için tür bağımsızlığını ortaya koyan 

bir yapıdır. Generic mimari sayesinde bir tipin çalışma zamanında kullanacağı üyelerin türünü 

belirleyebiliriz. Ancak, hangi tür olursa olsun, ya değer türü ya da referans türü söz konusu 

olacaktır. İşte kısıtlamaları kullanarak, generic mimari üzerinde referans türümü yoksa değer 

türümü olacağını belirleyebiliriz. Konuyu daha iyi anlayabilmek için şu örneği göz önüne alalım. 

Bildiğiniz gibi C# 2.0 beraberinde,  Framework 1.1 ile gelen koleksiyonların generic karşılıklarını da 

getirmiştir. Generic koleksiyonlarlar çalışma zamanında sadece belirtilen türden nesneleri kullanır. 

Doğal olarka ya değer türlerini ya da referans türlerini kullanılar. Peki ya generic bir koleksiyonun 

sadece değer türlerini taşımasını istersek ne yapabiliriz. Bir şekilde T tipinin sadece değer türü 

olması zorunluluğunu bildirmemiz gerekecektir. Aşağıdaki şemada BenimKoleksiyonum isimli özel 

bir koleksiyon tanımı yer almaktadır. BenimKoleksiyonum isimli generic sınıfımız içeride List 
türünden bir generic koleksiyonu kullanmaktadır. 

 

public class BenimKoleksiyonum<T> :IEnumerable<T> 

{ 

    private List<T> icListe = new List<T>(); 

 

    public void Ekle(T urun) 



www.bsenyurt.com Page 1696 
 

    { 

        icListe.Add(urun); 

    } 

 

    public T Oku(int indis) 

    { 

        return icListe[indis]; 

    } 

 

    #region IEnumerable<T> Members 

 

    public IEnumerator<T> GetEnumerator() 

    { 

        return icListe.GetEnumerator() ; 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region IEnumerable Members 

 

    System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() 

    { 

        return icListe.GetEnumerator(); 

    } 

 

    #endregion 

} 

Burada sınıfımız içerisinde yer alan icListe isimli List tipinden generic koleksiyonumuz, T türünden 

elemanlar ile iş yapacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı şekilde, Ekle, Oku ve GetEnumerator 

metodunun bir versiyonuda sadece T tipinden elemanlar üzerinde iş yapmaktadır. Şimdi 

BenimKoleksiyonum sınıfına ek olarak aşağıda bilgileri verilen iki yapımız(struct) olduğunu 

düşünelim. 

 

Dvd.cs ve Kitap.cs; 
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struct Kitap 

{ 

    private string mBaslik; 

    private double mFiyat; 

 

    public Kitap(string baslik, double fiyat) 

    { 

        mBaslik = baslik; 

        mFiyat = fiyat; 

    } 

    public override string ToString() 

    { 

        return mBaslik + " " + mFiyat; 

    } 

} 

struct Dvd 

{ 

    private string mBaslik; 

    private double mFiyat; 

    private int mSure; 

 

    public Dvd(string baslik, double fiyat,int sure) 

    { 

        mBaslik = baslik; 

        mFiyat = fiyat; 

        mSure = sure; 

    } 

    public override string ToString() 

    { 

        return mBaslik + " " + mFiyat+" "+mSure; 

    } 

} 

Diyelimki BenimKoleksiyonum isimli sınıfın uygulama içerisinde sadec yukarıda bilgileri verilen 

Kitap, Dvd ve ileride bunlar gibi geliştirilebilecek başka struct' lar ile ilgili işlemler yapmasını 

istiyoruz. Yani asla ve asla referans tiplerinin kullanmasını istemediğimizi düşünelim. Bu durumda 
tek yapmamız gereken şey BenimKoleksiyonum isimli sınıfa bir generic Constraint uygulamaktır. 

public class BenimKoleksiyonum<T> :IEnumerable<T> where T:struct 

Nasıl ki generic tipi değer türünden olmaya yukarıdaki söz dizimde olduğu gibi zorlayabiliyorsak, 

aynı işi referans türlerine zorlamak içinde yapabiliriz. Tek yapmamız gereken struct yerine class 
anahtar sözcüğünü kullanmak olacaktır. 

public class BenimKoleksiyonum<T> :IEnumerable<T> where T:class 

Struct zorlamasını kullandığımız takdirde eğer ki, BenimKoleksiyonum sınıfını kod içerisinde 

herhangibir referans türü ile kullanmaya çalışırsak (örneğin string referans türü ile) derleme 
zamanında aşağıdaki hata mesajlarını alırız. 
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Örneğimizde kullandığımız değer türü kısıtlaması her ne kadar koleksiyonun sadece struct' ları 

kullanmasını sağlıyorsada, eğer sadece Kitap ve Dvd gibi kendi tanımladığımız struct' ların 

kullanılmasına bir zorunluluk getirmemektedir. Nitekim int, double gibi struct' larıda 

BenimKoleksiyonum ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu noktada daha güçlü bir kısıtlama kullanmakta 

fayda vardır. Tam olarak soy bağımlılığı kısıtlaması bu talebimizi karşılar. Bu kısıtlamaya göre 

generic olarak kullanılan türün belli bir tipten veya bu tipten türeyen başka tip(tipler)den olması 

zorunluluğu vardır. Dolayısıyla, ister değer türü ister refarans türü olsun, belli bir tür veya bu 

türden kalıtımsal olarak türeyen tiplerin kullanılmasını zorunlu hale getirebiliriz. Bu kısıtlamayı 
uygulamak için aşağıdaki söz dizimi kullanılır. 

where Tip : <Temel Sınıf> 

Bu kısıtlamayı anlamak için şu örneği göz önüne alalım. Otomobillere ait çeşitli ürünleri nesneye 

dayalı mimari altında tasarlamaya çalıştığımızı düşünelim. Her ürünü ayrı bir sınıf olarak 

tasarlayabiliriz. Lakin pek çok ürünün ortak olan bir takım özellikleri ve işlevleride vardır. Bu tip 

üyeleri temel bir sınıfta toplayabiliriz. Çok basit olarak aşağıdaki sınıf diagramında görülen bir örnek 

geliştirelim. Burada Lastik ve Silecek isimli sınıflarımız, UrunTemel sınıfından türemiştir. UrunTemel 

isimli sınıfımız tüm ürünler için ortak olan ürün kodu , fiyat ve kısa açıklama bilgileri için gerekli 
özellikleri barındırmaktadır. 
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Yukarıdaki şemada görülen UrunTemel, Lastik ve Silecek isimli sınıflarımıza ait kod satırlarımız ise 
aşağıdaki gibidir. 

UrunTemel.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingGenericConstrainst 

{ 

    public class UrunTemel 

    { 

        private int urunKodu; 

        private double urunFiyati; 

        private string urunBilgisi; 

 

        public UrunTemel(int kod,double fiyat,string bilgi) 

        { 

            urunKodu = kod; 

            urunFiyati = fiyat; 
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            urunBilgisi = bilgi; 

        } 

 

        public int UrunKodu 

        { 

            get{return urunKodu;} 

        } 

        public double BirimFiyat 

        { 

            get{return urunFiyati;} 

        } 

 

        public string UrunTanimi 

        { 

            get{return urunBilgisi;} 

        } 

    } 

} 

Lastik.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingGenericConstrainst 

{ 

    public class Lastik : UrunTemel 

    { 

        private int capi; 

        private int genislik; 

        private string tipi; 

 

        public Lastik(int kodu, double fiyat, string bilgi) 

            : base(kodu, fiyat, bilgi) 

        { 

        } 

 

        public int Cap 

        { 

            get{return capi;} 

            set{capi = value;} 

        } 

 

        public int Genislik 

        { 

            get{return genislik;} 

            set{genislik = value;} 
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        } 

 

        public string Tip 

        { 

            get{return tipi;} 

            set{tipi = value;} 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return UrunKodu.ToString() + " " + BirimFiyat.ToString() + " " + UrunTanimi + " " + 

Cap.ToString() + " " + Genislik.ToString() + Tip; 

        } 

    } 

} 

Silecek.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingGenericConstrainst 

{ 

    public class Silecek : UrunTemel 

    { 

        private int uzunluk; 

 

        public Silecek(int kodu, double fiyat, string bilgi) 

            : base(kodu, fiyat, bilgi) 

        { 

        } 

        public int Uzunluk 

        { 

            get{return uzunluk;} 

            set{uzunluk = value;} 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return UrunKodu.ToString() + " " + BirimFiyat.ToString() + " " + UrunTanimi + " " + 

Uzunluk.ToString(); 

        } 

    } 

} 
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Şimdi buradaki soy ilişkisini kullanacak tipte bir yönetici sınıf geliştirdiğimizi düşünelim. Urunler 

isimli bu sınıfımızı değişik tipleri barındırabilecek bir generic koleksiyon ile birlikte kullanacağız. 

Doğal olarak, Urunler isimli sınıfımızıda generic bir mimaride geliştireceğiz. Urunler isimli sınıfımıza 
ait şema bilgisini ve kod satırlarını aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. 

 

Urunler.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingGenericConstrainst 

{ 

    public class Urunler<T> // where T : UrunTemel 

    { 

        private List<T> urunListe; 

 

        public Urunler() 

        { 

            urunListe = new List<T>(); 

        } 

 

        public void Ekle(T uye) 

        { 

            urunListe.Add(uye); 

        } 

        public void Sil(T uye) 

        { 

            urunListe.Remove(uye); 

        } 

        public void Listele() 

        { 

            foreach (T uye in urunListe) 

            { 

                Console.WriteLine(uye.ToString()); 

            } 

        } 

    } 
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} 

Şimdi bu sınıflarımızı Main metodumuzda aşağıdaki kod satırları ile kullanmaya çalışalım. 

Urunler<Int16> urunler = new Urunler<short>(); 

urunler.Ekle(13); 

urunler.Ekle(15); 

urunler.Ekle(24); 

urunler.Listele(); 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda her hangibir sorun ile karşılaşmayız. Urunler isimli 

sınıfımız Generic bir yapıda olduğundan Short veri türünden değişkenleri işleyecek şekilde 

tasarlayabiliriz. Fakat bu istediğimiz bir kullanım şekli değildir. Nitekim biz Urunler isimli sınıfımızın 

generic olmasını ama sadece Urun grubu ile ilgili türleri işlemesini istemekteyiz. Bu sebepten 

yorumsal olarak yazdığımız kısıtlama satırını kaldırmamız ve bu sayede Urunler sınıfını sadece 

UrunTemel soyundan gelecek tiplerin kullanımına açmamız gerekiyor. Uygulamamızı yukarıdaki 

kodları ile bırakıp, kısıtlamamızı devreye soktuğumuzda, build işleminden sonra aşağıdaki hata 
mesajları alırız. 

 

Urunler isimli işlevsel sınıfımız, generic tip olarak sadece TemelUrun ve soyundan gelen sınıf nesne 

örnekleri ile çalışabilecek şekilde kısıtlandırıldığı için bu hata mesajları alınmıştır. Ancak uygulama 
kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirdiğimizde herhangibir problem ile karşılaşmayız. 

Urunler<UrunTemel> urunler = new Urunler<UrunTemel>(); 

 

Lastik lst = new Lastik(1000, 10, "Otomobil Lastiği"); 

lst.Tip = "Kış Lastiği"; 

lst.Cap = 185; 

lst.Genislik = 75; 
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Silecek slc = new Silecek(1001, 5, "On silecek takimi"); 

slc.Uzunluk = 60; 

 

urunler.Ekle(lst); 

urunler.Ekle(slc); 

 

urunler.Listele(); 

Generic kısıtlamalar ile ilgili olarak göreceğimiz bir diğer modelde interface uygulama 

zorunluluğudur. Bu kurala göre, generic mimari içinde kullanılacak olan tür, koşul olarak belirtilen 

interface' i veya ondan türeyenlerini mutlaka implemente etmiş bir tip olmak zorundadır. Örneğin 

aşağıdaki mimariyi göz önüne alalım. Bu örnekte bir veritabanı sisteminde yer alan varlıklar çeşitli 

sınıflar ile temsil edilmeye çalışılmıştır. Bu varlıkların ortak özelliği mutlaka ve mutlaka 

IGenelVeriIslem isimli arayüzü uyguluyor olmalarıdır. 

 

Bizim bu varlıkları yönetecek bir sınıfımız var ise ve bu sınıfı generic bir mimari içerisinde 

kullanmak istiyorsak sadece IGenelVeriIslem arayüzünü ugulayan tiplerin kullanılmasını da garanti 

edebiliriz. Tek yapmamız gereken ilgili yönetici sınıfımıza arayüz kısıtlamasını aşağıdaki kod 

satırlarında görüldüğü gibi eklemek olacaktır. 

class entYonetici<T> where T:IGenelVeriIslem 

{ 

    // örnek kod satırları 

} 
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Burada T tipinin mutlaka IGenelVeriIslem arayüzünü implemente etmiş bir tür olması zorunluluğu 

getirilmektedir. Böylece yönetici sınıfımız çeşitli tipleri kullanabiliyor olmakla birlikte şu an için 
sadece ilgili arayüzü uygulayan varlık sınıflarına destek vermektedir. 

Generic kısıtlamalar ile ilgili bir diğer özellikte, varsayılan yapıcı metod olması zorunluluğudur. Buna 

göre generic mimari içerisinde kullanılan bağımsız türün mutlaka varsayılan yapıcı (default 

constructor-parameterless constructor) metoda sahip olması amaçlanmaktadır. Bunu daha iyi 

anlayabilmek için, varsayılan yapıcısı olmayan bir tipi, generic olarak kullanmaya çalışmalıyız. 
Aşağıdaki örneği göz önüne alalım. 

 

Bu örnekte, CDKoleksiyon basit olarak tasarlanmış generic tipte bir koleksiyondur. Cd isimli 

referans tipimizi pekala bu generic koleksiyon içerisinde kullanabiliriz. Lakin Cd isimli sınıfımızın 

default constructor metodu mevcut değildir. Bunun yerine parametre alan overload edilmiş bir 

versiyonu kullanılmıştır. CDKoleksiyon sınıfının, taşıyacağı generic tiplerin mutlaka ve mutlaka 

varsayılan yapıcı metodları içermesini isteyeceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Bu zorlamayı 

gerçekleştirmek için tek yapmamız gereken new kısıtlamasını kullanmak olacaktır. 

public class CDKoleksiyon<T> where T:new() 

{ 

    private List<T> icListe = new List<T>(); 

 

    public void Ekle(T cd) 

    { 

        icListe.Add(cd); 

    } 

 

    public T Oku(int indis) 

    { 

        return icListe[indis]; 

    } 
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} 

public class Cd 

{ 

    private int BarkodNo; 

    public Cd(int id) 

    { 

        BarkodNo = id; 

    } 

} 

Uygulamada CDKoleksiyon sınıfına ait bir nesne örneğini Cd tipini kullanacak şekilde oluşturmaya 

çalıştığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen hata mesajlarını alırız. Buna göre, generic tipin 

mutlaka parametresiz bir constructor kullanması gerektiği derleme zamanında hata mesajı olarak 

bildirilmektedir. 

 

 

Dilersek generic kısıtlamaların bir kaçını bir arada kullanabiliriz. Örneğin bir generic türün 

hem belli bir tipten gelmesini hemde struct olmasını sağlayabiliriz. Bu kombinasyonları 

arttırmamız mümkündür. Buradaki tek şart, eğer varsayılan yapıcı kısıtlamasıda var ise 

new anahtarının her zaman için en sonda belirtilmesi gerekliliğidir. 

Bu sayede, zorlamaları kullanarak tip güvenliğini daha belirleyici şekilde sağlamış oluyoruz. Bu 

makalemizde generic mimarinin önemli özelliklerinden birisi olan kısıtlamaları incelemeye çalıştık. 

Kısıtlamalar yardımıyla tür bağımsızlığını kullanırken belirli şartların sağlanmasını zorunlu hale 

getirebileceğimizi gördük. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

C# 2.0 ile Generic Delegates ( 21.11.2005 ) - C# 

2.0 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde generic temsilcilerin (generic delegates) ne olduğunu ve nasıl kullanılabildiğini 

incelemeye çalışacağız. .Net 2.0 ile gelen en önemli yenelik generic mimarisidir. Generic mimarisi, 

tür bağımsız algoritmalar kurmamıza imkan sağlayan gelişmiş bir yapıdır. .Net 2.0' da sınıfları 

(class), yapıları (struct), arayüzleri (interface), metodları (method), koleksiyonları (collection) ve 

temsilcileri (delegate) generic olarak oluşturabilir ve kullanabiliriz. Bildiğiniz gibi generic 

mimarisinin sağlamış olduğu iki önemli özellik vardır. Bunlar tip güvenliği (type-safety) ve 

performans artışıdır. Özellikle performans ile kastedilen konu gereksiz boxing ve unboxing 

işlemlerinin ortadan kaldırılabilmesidir. Generic mimarinin getirdiği bu avantajları delegate 

(temsilci) tipi içinde kullanabilmekteyiz. 

İlk olarak generic temsilcilere neden ihtiyacımız olabileceğini 1.1 versiyonundaki kullanımını göz 

önüne alarak irdelemeye çalışalım. Aşağıdaki örnek uygulamada overload edilmiş Toplam isimli iki 

metod yer almaktadır. Bu iki metod farklı tipte parametreler almaktadır. Bunun yanında dönüş 

tipleride farklıdır. Bu metodları temsilci nesneleri ile işaret etmek istediğimizde iki ayrı temsilci tipi 

tanımlamamız gerekecektir. Nitekim temsilci tipi, tanımlamış olduğu desen ile(dönüş tipi ve metod 
imzası) birebir uyumlu metodları işaret edebilmektedir. 

using System; 

 

namespace UsingGenericDelegates 

{ 

    #region Temsilci tipleri tanımlanır 

 

    public delegate float TemsilciFloat(float a,float b); 

     public delegate int TemsilciInt(int a,int b); 

 

    #endregion 

 

    public class TemelAritmetik 

    { 

        public TemelAritmetik() {} 

     

        public float Toplam(float x,float y) 

        { 

            return x+y; 

        } 

 

        public int Toplam(int x,int y) 

        { 

            return x+y; 

        } 

    } 

} 

TemelAritmetik sınıfımıza ait Toplam metodlarını çalışma zamanında belirlediğimiz temsilci 

nesneleri ile aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi ilişkilendirebiliriz. 

using System; 
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namespace UsingGenericDelegates 

{ 

    class TestClass 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            TemelAritmetik ta=new TemelAritmetik(); 

         

            #region Temsilciler Oluşturulur 

         

            TemsilciInt tint=new TemsilciInt(ta.Toplam); 

            TemsilciFloat tFloat=new TemsilciFloat(ta.Toplam); 

 

            #endregion 

 

            int toplamInt=tint(1,2); 

            float toplamFloat=tFloat(1.2f,1.2f); 

     

            Console.WriteLine(toplamInt.ToString()); 

            Console.WriteLine(toplamFloat.ToString()); 

 

        } 

    } 

} 

Bu uygulama sorunsuz şekilde çalışmaktadır. Ancak benzer işlevlere sahip olan yani int ve float 

tipinden verileri toplayıp bu türde geri döndüren metodları çalışma zamanında ilgili temsilci nesne 

örnekleri ile işaret edebilmek için iki ayrı delegate tipi tanımlamamız gerekmiştir. İşte .Net 2.0 ile 

birlikte gelen generic mimarisi sayesinde tek bir temsilci tipi tanımını kullanarak birden fazla 

metodu istenilen veri tipi için kullanabiliriz. Başka bir deyişle, yukarıdaki örnekte olduğu gibi iki 

farklı delegate tipi tanımlamak yerine generic yapıda tek bir temsilci tipi (delegate type) tanımlayıp, 
bu tip üzerinden çalışma zamanında uygun metodları çağırabiliriz. 

.Net 2.0 için generic temsilci (generic delegate) tanımlamasında da anahtar nokta, açısal ayraçlar 

(<>) arasına yazılan tür belirtme operatörüdür. Örneğin, void dönüş tipine sahip ama parametre 

tipleri belli olmayan (başka bir deyişle çalışma zamanında belli olacak olan) bir temsilciyi aşağıdaki 

gibi tanımlayabiliriz. 

public delegate void TemsilciX<T>(T deger); 

Bu ifadede, TemsilciX isimli delegate tipinin çalışma zamanında geri dönüş tipi olmayan (void) ve 

her hangibir tipte tek bir parametre alan metodları işaret edebileceğini söylemiş oluyoruz. 
Örneğimizde bu metod desenine uyan aşağıdaki Yaricap fonksiyonumuzun olduğunu düşünelim. 

public void Yaricap(double r) 

{ 
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    Console.WriteLine("yarıçap ={0}", r); 

} 

Buna göre TemsilciX delegate tipini uygulamamızda aşağıdaki gibi kullanabiliriz. 

TemsilciX<double> tX = new TemsilciX<double>(ta.Yaricap); // Temsilci nesne örneği 

oluşturulur. 

tX(1.3); // Temsilcimizin işaret ettiği metod çağırılır. 

Bu kod parçasında tX örneğini oluştururken, çalışma zamanında double tipinden parametre alacak 

metodları işaret edebileceğini belirtmiş oluyoruz. Diğer yandan örneğin, int tipinden bir parametre 

alıp void dönüş tipine sahip başka bir metodu işaret etmek istediğimizde, TemsilciX deleagate tipini 

buna göre tekrardan örneklendirebiliriz. 

 

Böylece tek bir temsilci nesnesini kullanarak çalışma zamanında kendi belirlediğimiz tipleri kullanan 

metodları işaret edebiliriz. Generic temsilcileri kullanarak, işaret edecekleri metodların dönüş 

tiplerinin çalışma zamanında ne olacağını da belirleyebiliriz. Makalemizin başındaki örneği dikkate 

aldığımızda Toplam metodunun her iki versiyonununda farklı tipten geri dönüş değerlerine sahip 

olduğunu görmekteyiz. Buna göre, generic temsilci tipimizi aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz. Bu sefer, 

her metod için ayrı birer temsilci tipi tanımlamaktansa, tek bir generic temsilci tipi tanımı işimizi 
görecektir. 

public delegate R Temsilci<T,R>(T deger1,T deger2); 

Burada R harfi ile temsilcimizin çalışma zamanında işaret edeceği metodun dönüş tipini belirtmiş 

oluruz. T harfi ilede, metodun alacağı parametrelerin tipini belirliyoruz. Bu değişiklikeri göz önüne 
aldığımızda, makalemizin başındaki örneğimizi aşağıdaki haliyle güncelleyebiliriz. 

using System; 

 

namespace UsingGenericDelegates 

{ 

    // Temsilci tipimiz tanımlanır. 

    public delegate R Temsilci<T, R>(T deger1, T deger2); 

 

    class TestClass 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 
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        { 

            TemelAritmetik ta=new TemelAritmetik(); 

 

            #region temsilcimize ait nesne örnekleri oluşturuluyor 

     

            Temsilci<float, float> t1 = new Temsilci<float, float>(ta.Toplam);  

            Temsilci<int,int> t2=new Temsilci<int,int>(ta.Toplam); 

 

            #endregion 

     

            Console.WriteLine(t1(1.2f, 1.3f)); 

            Console.WriteLine(t2(1,2)); 

        } 

    } 

} 

Her ne kadar t1 ve t2 olmak üzere TemelAritmetik sınıfı içerisindeki Toplam metodlarının her biri 

için ayrı ayrı iki delegate nesnesi örneklemiş olsakta; bu nesne örneklerinin ait olduğu delegate tipi 

tektir. Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

 

Tek bir generic temsilci tipi ile, çalışma zamanında değişik dönüş tipi ve parametrelere 

sahip metodları işaret edebiliriz. 

Temsilcilerin sağlamış olduğu tip güvenliği (type-safety) ve performans artışı gibi faydalar dışında 

özellikle kendi tiplerimizi kullandığımız takdirde devreye giren kısıtlamalar (constraints), delegate 

tipleri içinde geçerlidir. Bildiğiniz gibi generic yapılarda Where anahtar sözcüğü yardımıyla, 

parametre tiplerine ilişkin kesin bazı kurallar koyabiliyoruz. Örneğin TemelAritmetik isimli 
sınıfımızda aşağıdaki gibi iki string tipte parametre alan bir metodumuz olduğunu düşünelim. 

public string Toplam(string x, string y) 

{ 

    return x + y; 

} 

Böyle bir durumda, Temsilci delegate tipimiz ile çalışma zamanında bu metodu aşağıdaki kod 

parçasında olduğu gibi işaret edebiliriz. 

Temsilci<string, string> t3 = new Temsilci<string, string>(ta.Toplam); 

Console.WriteLine(t3("Burak", "Selim")); 



www.bsenyurt.com Page 1711 
 

Burada önemli olan nokta Toplam metodunun bu versiyonunun string tipinde, (bir başka deyişle 

referans tipinde) parametreler alıyor oluşudur. Oysaki biz temsilcimizin sadece değer türünde(value 

types) parametreler alan metodlar işaret etmesini de isteyebiliriz. İşte böyle bir sorunu, where 

anahtar sözcüğü ile parametre tiplerine yönelik (veya dönüş tipine yönelik) kısıtlamalar girerek 

aşabiliriz. Dolayısıyla Temsilci isimli delegate tipimizi aşağıdaki gibi tanımlamamız yeterli olacaktır. 

public delegate R Temsilci<T, R>(T deger1, T deger2) where T:struct where R:struct; 

Burada where anahtar sözcüklerini kullanarak T ve R türlerinin mutlaka struct tipinde olmaları 

gerektiğini, bir başka deyişle değer türü olmaları gerektiğini belirtmiş oluyoruz. Dolayısıyla 

uygulamamızı bu haliyle derlemek istediğimizde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, derleme zamanı 
hata mesajlarını alırız. 

 

Yaptıklarımızı kısaca gözden geçirecek olursak generic temsilcilerin sağlamış olduğu avantajları şu 
şekilde sıralayabiliriz. 

Temsilci tiplerini tür bağımsız olacak şekilde tanımlayabiliriz. 

Where anahtar sözcüğünün imkanlarından faydalanarak temsilci tiplerine ait parametre ve dönüş 

değerleri üzerinde tip güvenliğini (type-safety) daha üst düzeyde sağlayabiliriz. 

Çalışma zamanında farklı parametre tiplerini kullanan uygun metodlar için ayrı ayrı temsilci 
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tipleri tanımlamak zorunda kalmayız. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com  

Kendi Referans Tiplerimizi Klonlamak ( 

14.11.2005 ) - C# 2.0 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde kendi yazmış olduğumuz referans tipleri arasında yapılan atama işlemleri sırasında 

üyeden üyeye (Member by member) kopyalamanın nasıl yapılabileceğini incelemeye çalışacağız. 

Bildiğiniz gibi referans tipleri belleğin heap bellek bölgesinde tutulurlar. Bu tutuluş yapısının 

özellikle referans tipleri arasında yapılan atama işlemlerinde önemli bir etkisi vardır. İki referans 

tipi arasında bir atama işlemi söz konusu olduğunda, aslında bu referans tiplerinin heap bellek 

bölgesinde yer alan adresleri eşitlenmektedir. Bu eşlemenin doğal bir sonucu olaraktan da referans 
tiplerinin her hangibirisinde yapılan değişiklik diğerinide otomatikman etkileyecektir. 

Ancak bazı durumlarda, özellikle kendi yazdığımız referans tiplerini kullanırken bu durumun tam 

tersini isteyebiliriz. Yani kendi yazmış olduğumuz bir sınıfın iki nesne örneği arasında yaptığımız 

atama işlemi sonrası, bu referansların birbirini etkilemelerini istemeyebiliriz. Bu durumda yazmış 

olduğumuz sınıfa IClonable arayüzünü uygulayarak referans tipinin klonlanmasını sağlayabiliriz. 

Bu durumu analiz etmeden önce, referans tipleri arasında yapılam atamanın doğal sonucunu 

aşağıdaki örnek ile incelemeye çalışalım. Örneğimizde bir dörtgene ait kenar uzunluklarını tutacak 

olan Dortgen isimli bir sınıf kullanacağız. Dortgen sınıfımızın UML şeması ve kodları aşağıdaki 

gibidir. 

 

Dortgen.cs 

public class Dortgen 

{ 
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    private double kenarA; 

    private double kenarB; 

 

    public double A 

    { 

        get 

        { 

            return kenarA; 

        } 

        set 

        { 

            kenarA=value; 

        } 

    } 

 

    public double B 

    { 

        get 

        { 

            return kenarB; 

        } 

        set 

        { 

            kenarB=value; 

        } 

    } 

 

    public Dortgen() 

    { 

        kenarA=0; 

        kenarB=0; 

    } 

 

    public Dortgen(double aKenari,double bKenari) 

    { 

        kenarA=aKenari; 

        kenarB=bKenari; 

    } 

 

    public override string ToString() 

    { 

        string dortgenBilgi=kenarA.ToString()+" "+kenarB.ToString(); 

        return dortgenBilgi; 

    } 

} 

Şimdi Dortgen sınıfınadan iki nesne örneğini kullanacağımız bir console uygulamsına ait Main 

metodunda, aşağıdaki kod satırlarını yazalım. 
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Dortgen drtgX=new Dortgen(10,20); 

Console.WriteLine("X : "+drtgX.ToString()); 

 

Dortgen drtgY; 

drtgY=drtgX; // referanslar eşitlenir. 

Console.WriteLine("Y : "+drtgY.ToString()); 

 

drtgY.A=30; 

drtgY.B=40; 

 

Console.WriteLine("Y : "+drtgY.ToString()); 

Console.WriteLine("X : "+drtgX.ToString()); 

Burada ilk olarak Dortgen sınıfına ait bir nesne örneğini (drtgX) oluşturuyor. Daha sonra ise drtgY 

isimli bir nesne örneği oluşturup bu örneğe, drtgX nesnesini atıyoruz. İşte bu noktada her iki nesne 

örneğinin referans adreslerini eşitlemiş oluyoruz. İzleyen satırlarda bu kez drtgY nesnesi üzerinden 

A ve B özelliklerinin değerlerini değiştiriyoruz. Az önce yapılan eşleştirme işlemi nedeniyle drtgY 

nesnesi için gerçekleştirilen değişiklikler drtgX nesnesi içinde söz konusu olacaktır. Dolayısıyla 
drtgX nesnesini ilk örneklerken belirlenen A ve B değişkenlerinin değerlerini kaybetmiş oluyoruz. 
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Referans tiplerinin bir birlerine atanması işlemi sonrası, bu tiplerin heap bellek 

bölgesindeki başlangıç adresleri eşitleneceğinden, birisi içerisindeki varlıklarda yapılacak 

değişiklikler diğerinede yansıyacaktır. 

Yukarıdaki örnek referans tipleri arasında yapılan atamaların bir eksiklik olduğunu göstermez. Bu, 

bellek sisteminin doğal bir sonucudur. Dahası, referans tiplerinin bu şekilde tutulmasının ve atama 

işlemleri sonrası adreslerin eşitlenmesinin avantajlı olduğu durumlar da vardır. Örneğin n elemanlı 

bir diziyi, bir metoda parametre olarak geçirmek istediğinizde, dizinin metod bloğu içinde değer 

türlerinde olduğu gibi tekrardan örneklenmemesi, referans adreslerinin taşınması sayesinde 

gerçekleşir. Böylece bellekte gereksiz yere ikinci bir dizi örneği yaratılmamış olunur. 

Elbetteki bazı hallerde referans tiplerinin üyeden-üyeye (member by member) kopyalanmasını yani 

ikinci bir adresleme ile yeni bir örneğin oluşturulmasını isteyebiliriz. İşte bunu gerçekleştirmek için 

var olan nesneyi atama işlemini yaparken klonlarız. Klonlama işleminin gerçekleştirilebilmesi için, 

yazmış olduğumuz sınıfa IClonable arayüzünü uygulamamız gerekir. Bu arayüz sadece Clone isimli 

tek bir metod içermektedir. Yukarıdaki örneğimizde kullandığımız Dortgen sınıfına IClonable 
arayüzünü aşağıdaki gibi uygulayabiliriz. 

 

public class Dortgen:ICloneable 

{ 

    // Diğer kodlar 

 

    #region ICloneable Members 

 

    public object Clone() 

    { 

        return new Dortgen(this.kenarA,this.kenarB); 

    } 

 

    #endregion 

} 
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Elbette Clone metodunu atama işlemi sırasında aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi kullanmamız 

gerekir. 

drtgY=(Dortgen)drtgX.Clone(); 

Clone metodu, Dortgen sınıfına ait yeni bir nesne örneğini o an sahip olduğu A ve B değerleri ile 

geriye döndürür. Clone metodu varsayılan olarak Object tipinden değerler döndürdüğü için, drtgY 

nesnesine yapılan atama işlemi sırasında tür dönüşüm işlemi(casting) yaparak uygun tipe atama 

yapmamız gerekmektedir. Bu işlem ile birlikte bellekte Dortgen sınıfına ait iki nesne örneği için ayrı 

ayrı adreslemeler söz konusu olacaktır. drgtX nesnesi var olan değerlerini korurken oluşturulduğu 

sıradaki adreste konuşlanmaya devam edecektir. drtgY nesnemiz ise drtgX nesnesinin o anki 

içeriğine sahip olmak üzere, belleğin farklı bir adres bölgesinde yeniden örneklendirilecektir. 

Durumu aşağıdaki şekil ile daha kolay anlayabiliriz. 

 

Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda atama işlemi sonrası drtgY nesnesi üzerinden yapılan 
değişikliklerin  drtgX nesnesinin değerlerini etkilemediğini görürüz. 

 

Aynı etkiyi şu şekilde de yapabiliriz, 

public object Clone() 
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{ 

    return this.MemberwiseClone(); 

} 

MemberwiseClone metodu Object sınıfına ait bir metoddur. Protected erişim belirleyicisine sahiptir 

bu yüzden türetme işlemi söz konusu olduğunuda kullanılabilir. Ayrıca override edilebilir bir metod 

da değildir. MemberwiseClone metodu, kullanıldığı sınıfın nesne örneğinden bir kopya daha 

oluşturmaktır. Yukarıdaki örneğimizi bu haliyle çalıştırdığımızda, atama sonrası klonlama işleminin 

başarılı bir şekilde yapıldığını ve drtgY nesnesi üzerinde yapılan değişikliklerin drtgX nesnesini 

etkilemediğini görürüz. 

 

Ancak MemberwiseClone metodunu kullanırken dikkat etmemiz gereken bir durum vardır. 

 

MemberwiseClone metodu, klonlama işlemi sırasında nesnenin static olmayan tüm 

değer türlerini (value types) bit-bit kopyalar. Ancak içeride kullanılan referans tipi nesne 

örnekleri varsa bunların adreslerini aynen yeni örneğe geçirir. Dolayısıyla referans tipleri 

arası yapılan atama işlemi sonrası oluşan aynı adresi gösterme çatışması, dahili referans 

tipi nesne örnekleri içinde geçerli olur. 

Bu durumda yeni nesne örneğimiz içerisinde var olan bir referans tipi üzerinde yapılacak bir 

değişiklik, yine ilk nesne içindeki referans nesne örneği içinde geçerli olacaktır. Bu dikkat edilmesi 

gereken önemli bir durumdur. Örneğin Dortgen sınıfımız içerisinde kullanılacak yeni bir sınıfımız 
olduğunu varsayalım. 

public class DortgenHesaplama 

{ 

} 

 

public class Dortgen:ICloneable 

{ 

    private double kenarA; 

    private double kenarB; 

    private DortgenHesaplama drgH=new DortgenHesaplama(); 

 

    public double A 

    { 

        get { return kenarA; } 

        set { kenarA=value; } 

    } 
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    public double B 

    { 

        get { return kenarB; } 

        set { kenarB=value; } 

    } 

    public DortgenHesaplama Hesaplama 

    { 

        get { return drgH; } 

    } 

    public Dortgen() 

    { 

        kenarA=0; 

        kenarB=0; 

    } 

 

    public Dortgen(double aKenari,double bKenari) 

    { 

        kenarA=aKenari; 

        kenarB=bKenari; 

    } 

 

    public override string ToString() 

    { 

        string dortgenBilgi=kenarA.ToString()+" "+kenarB.ToString(); 

        return dortgenBilgi; 

    } 

 

    #region ICloneable Members 

     

    public object Clone() 

    { 

        return this.MemberwiseClone(); 

        // return new Dortgen(this.kenarA,this.kenarB); 

    } 

 

    #endregion 

} 

Burada dikkat ederseniz, DortgenHesaplama isimli sınıfa ait bir nesne örneğini Dortgen sınıfı 

içerisinde kullanmaktayız. Bu, Dortgen referans tipi içerisinde yer alan başka bir referans tipi nesne 

örneğidir. Atama işlemi sonrası MemberwiseClone metodu DortgenHesaplama sınıfına ait nesne 

örneğinin sadece adresini kopyalayacaktır. Uygulamamızın kodlarını yukarıdaki Dortgen sınıfına 
göre aşağıdaki gibi değiştirelim. 

Dortgen drtgX=new Dortgen(10,20); 

Dortgen drtgY; 

drtgY=(Dortgen)drtgX.Clone(); 

drtgY.A=30; 
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drtgY.B=40; 

 

bool refAdrEsitmi=object.ReferenceEquals(drtgX,drtgY); 

Console.WriteLine("drtgX & drtgY referans adresleri eşit mi ?"+refAdrEsitmi.ToString()); 

 

refAdrEsitmi=object.ReferenceEquals(drtgX.Hesaplama,drtgY.Hesaplama); 

Console.WriteLine("drtgX.Hesaplama & drtgY.Hesaplama referans adresleri eşit mi 

?"+refAdrEsitmi.ToString()); 

 

 

ReferenceEquals parametre olarak aldığı nesne örneklerinin bellek referanslarının aynı 

olup olmadığını kontrol ederek sonucu bool tipinden geriye döndüren Object sınıfına ait 

static bir metoddur. 

Görüldüğü gibi drtgX ve drtgY nesnelerini Object sınıfının ReferenceEquals metodu ile 

karşılaştırdığımızda, false değerini alıyoruz. Çünkü biz Dortgen sınıfımıza IClonable arayüzünü ve 

Clone metodu içerisinde MemberwiseClone fonksiyonunu uygulayarak, drtgX nesne örneğini 

klonluyoruz. Bu sebeple heap bellek bölgesinde ayrı bir Dortgen nesne örneği oluşturuluyor. 

Dolayısıla adresler artık farklı olacağından ReferenceEquals metodu geriye false değer 

döndürecektir. Ancak drtgX ve drtgY nesne örnekleri içerisinde yer alan DortgenHesaplama sınıfına 

ait nesne örneklerinin referanslarını karşılaştırdığımızda true değerinin döndüğünü görmekteyiz. 

Yani DortgenHesaplama sınıfına ait nesne örnekleri için klonlama işlemi gerçekleşmemiş bunun 

yerine nesnelerin heap bellek bölgesindeki adresleri eşitlenmiştir. Bu dikkat edilmesi gereken bir 

durumdur ve sınıflarımızı programlarken gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirebilecek kadar 

önemlidir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0(Beta 2) - Connection String Security 

(Bağlantı Katarı için Güvenlik) ( 17.10.2005 ) - 

Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Güvenlik günümüz uygulamalarında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle veritabanı kullanımını 

içeren uygulamalarda güvenliğin ayrı bir önemi vardır. Veritabanına gönderilen sorguların 

korunması, özellikle web servislerinden dönen veri kümelerinin etkin olarak şifrelenmesi gibi 

durumlar söz konusudur. Güvenlik prosedürü içerisinde yer alan unsurlardan biriside bağlantı 
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bilgilerinin saklanmasıdır. Biz bu makalemizde, .Net 2.0 ile birlikte gelen yeni tekniklerden birisine 

değinerek, bağlantı bilgisinin (çoğunlukla connection string olarakda ifade edebiliriz) kolay bir 
şekilde nasıl korunabileceğini incelemeye çalışacağız. 

Bildiğiniz gibi, .Net tabanlı uygulamalar özellikle XML tabanlı konfigurasyon dosyalarını yoğun 

olarak kullanır. Varsayılan olarak windows uygulamalarında app.config veya web uygulamalarında 

yer alan web.config dosyaları, genel bilgilerin yer aldığı kaynaklardır. Çoğunlukla proje genelinde 

kullanılan bağlantı bilgilerini bu dosyalarda key-value (anahtar-değer) çiftleri şeklinde tutmayı 

tercih ederiz. Aslında bağlantı katarı(connection string) bilgilerini kod içerisinde de global seviyede 
tanımlayıp kullanabiliriz. Ancak bunun bir takım dezavantajları vardır. 

 

Bağlantı katarı gibi sonradan (özellikle ürün canlı yayına başladıktan sonra) sıkça 

değişebilecek bilgileri kod içerisinde (hard-coded) tutmak güvenlik ve yönetilebilirlik 

açısından dezavantajlara sahiptir. 

Birincisi, yazılan kodlar sonuç olarak IL dilini kullandığından ters çevrilerek açığa çıkartılabilir. 

(Disassembly araçları) Bu nedenle bağlantı katarı bilgiside öğrenilebilinir. Diğer yandan, 

uygulamalar canlı hayata geçtikten sonra, kullandıkları veri tabanı sunucularının ip bilgilerinin, 

kullanıcı tanımlamalarının sıkça değişmesi nedeni ile bağlantı katarı bilgilerinin sıkça güncellenmesi 

gerekebilir. İşte bu iki nedenden ötürü bu tip bilgiler xml tabanlı konfigurasyon dosyalarında, özel 

şifreleme teknikleri ile tutulur. 

Aşağıdaki kod parçalarında bir web uygulaması ve bir console uygulaması için kullandığımız 

standart konfigurasyon dosyalarında yer alan bağlantı katarı tanımlamalarını ve bu bağlantı 
katarları içerisindeki bilgilerin kullanımını gösteren iki örnek yer almaktadır. 

Sıradan bir console uygulaması için app.config içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

    <configuration> 

        <appSettings> 

            <add key="conStr" value="data source=localhost;database=AdventureWorks2000;user 

id=sa;password="></add> 

        </appSettings> 

</configuration> 

conStr isimli anahtarın uygulama içerisinden kullanımı; 

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace UsingConnectionString 

{ 

    class Class1 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string 
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conStr=System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["conStr"].ToString(); 

            using(SqlConnection con=new SqlConnection(conStr)) 

            { 

                con.Open(); 

            }  

        } 

    } 

} 

Bir web uygulamasında web.config içerisinde bağlantı katarı (connection string) için anahatar-değer 

(key-value) kullanımı. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

    <appSettings> 

        <add key="conStr" value="data source=localhost;database=AdventureWorks2000;user 

id=sa;password="></add> 

    </appSettings> 

    <system.web> 

        <!-- Diğer ayarlar--> 

    </system.web> 

</configuration> 

Web.Config içerisindeki bağlantı katarı bilgisinin default.aspx içerisinde kullanımı; 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    string 

conStr=System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["conStr"].ToString(); 

    using(SqlConnection con=new SqlConnection(conStr)) 

    { 

        con.Open(); 

    } 

} 

Gelelim .Net 2.0' a. Yeni versiyonda özellikle bağlantı katarlarına yönelik olarak geliştirilmiş özel bir 

güvenlik tekniği mevcuttur. Bu tekniğin kilit noktaları olarak, konfigurasyon ayarlarına eklenen iki 

yeni nitelik söz konusudur.Bu nitelikler onfigurasyon protectedData ve protectedDataSections' 

dır. ProtectedDataSections niteliği altında sonradan şifrelenmesi düşünülen anahatar bilgileri 

tutulmaktadır. Bağlantı katarı için kullanacağımız anahtar bilgisini burada tutabiliriz. ProtectedData 

kısmında ise, ProtectedDataSections içerisinde yer alan anahtar bilgisini şifreleyecek (encryption) 

ve deşifre edecek (decryption) provider nesnesine ait bilgileri yer alır. Şu an 

için RSAProtectedConfigurationProvider veDPAPIProtectedConfigurationProvider adında 

iki adet şifreleme provider' ı mevcuttur. Bu providerlar, ilgili verinin şifrelenmesinden ve özellikle 

çalışma zamanında kullanılırken deşifre edilmesinden sorumludur. İlk olarak configurasyon dosyası 

içerisinde bu yapıları kullanarak gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekmektedir. 

.Net 2.0 için bir console uygulamasına ait app.config konfigurasyon dosyasının örnek içeriği. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

    <configuration> 

        <connectionStrings> 

            <EncryptedData/> 

        </connectionStrings> 

 

        <protectedData> 

            <providers> 

                <add name="prvCon" type="System.Configuration.RsaProtectedConfigurationProvider

" keyContainerName="AnahtarDeger" useMachineContainer="true"/> 

            </providers> 

 

            <protectedDataSections> 

                <add name="connectionStrings" provider="prvCon" inheritedByChildren="false"/> 

            </protectedDataSections> 

 

        </protectedData> 

</configuration> 

Dikkat ederseniz protectedDataSections sekmesi, protectedData altında yer alan bir bölümdür. 

Providers kısmında, şifreleme işlemini yapacak olan tipe ait bilgiler yer almaktadır. Bu tipin takma 

adı name özelliği ile, tipin kendisi type özelliği ile, kullanılacak şifreleme anahtarının adı ise 

keyContaionerName özellikleri ile tutulur. ProtectedDataSections kısmında, şifrelenecek olan 

anahtar bilgisi yer alır. Ancak dikkat ederseniz burada bağlantı katarına ilişkin herhangibir bilgi 

yoktur. Sadece şifrelemeyi yapacak provider' ın takma adını alan name özelliği vardır. Bu özellik ile, 
provider sekmesinde yer alan tipi işaret ederiz. Peki bağlantı katarımız nerede yer almaktadır? 

Dikkat ederseniz dosyanın başında connectionStrings isimli takılar arasında yer 

alan EncryptedData isimli bir sekme yer almaktadır. ConnectionStrings konfigurasyon dosyalarına 

eklenen yeni niteliklerden birisidir ve sadece bağlantı katarı bilgisi ile ilgilidir. Biz biraz sonra 

yazacağımız kodları çalıştırdığımızda, bağlantı katarımıza ait bilgiler şifrelenerek bu kısım içerisine 

eklenecektir. Bir başka deyişle EncryptedData kısmı şifrelenen verinin taşıyıcısıdır. Burada dikkat 

edilmesi gereken noktalardan birisi isim uyumluluğudur. Öyleki connectionStrings takısının ismi, 

protectedDataSections kısmındaki anahtarın ismi ile aynı olmak zorundadır. 

Bağlantı katarının connectionStrings isimli anahtara eklenmesi için ekstra kod yazmamız 

gerekmektedir. .Net 2.0' da System.Configuration isim alanına bir takım yeni sınıflar eklenmiştir. 

Biz bu sınıflar yardımıyla, konfigurasyon dosyamıza müdahale ederek, connectionStrings isimli 

anahtara hem değer ataması yapabilir hemde şifreleme işlemini başlatabiliriz. Bu amaçla aşağıdaki 

gibi bir kod yazmamız gerekmektedir. Örnek olarak bir console uygulaması göz önüne alınmıştır. 

using System; 

using System.Configuration; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingAppSettings 

{ 

    class Program 

    { 
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        static void Main(string[] args) 

        { 

            Configuration cnfg = 

ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None, ""); 

            cnfg.ConnectionStrings.ConnectionStrings.Add(new 

ConnectionStringSettings("conStr","data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI")); 

            cnfg.Save(); 

        } 

    } 

} 

Çok fazla detaya girmeden yukarıdaki kodlar ile ne yaptığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk 

olarak bir configuration nesnesine atama yapıyoruz. Bu atamadaConfigurationManager sınıfının 

statik OpenExeConfiguration metodunu kullanmaktayız. Bu metod aslında belirtilen 

configurasyon dosyasını bir Configuration nesnesi olarak atamak için kullanılmaktadır. İkinci 

parametre konfigurasyon dosyasının yolunu belirtir. Biz aynı uygulama içerisinde olduğumuzdan 

burayı boş bıraktık. Daha sonra bu nesne üzernde hareket ederek ConnectionStrings sınıfının Add 

metodunu çağırıyor ve bağlantı katarımızı conStr ismi ile ilgili dosyaya ekliyoruz. Tabiki bu ekleme 

işlemi sırasında provider' ımız devreye giriyor ve bilgiyi şifreleyerek uygulamaya ait konfigurasyon 
dosyasına yazıyor. Son olarak Save metodu ile konfigurasyon dosyamızı kaydediyoruz. 

Normalde bu tip işlemleri 1.1 versiyonunda yapmak için, yani xml tabanlı konfigurasyon dosyasına 

kod bazında müdahale etmek için XmlDocument sınıfını kullanarak ayrıştırma işlemlerini (parsing) 

yapmamız gerekirdi. Yeni versiyonda gördüğünüz gibi bu tarz işlemleri nesne bazında kolayca 

yapabilmekteyiz. 
  

 

Uygulamayı denediğim .Net 2.0 Beta versiyonunda, Configuration sınıfına erişebilmek 

için, System.Configuration isim alanını projenin referanslarına Add Reference tekniği ile 

açıkça eklemem gerekti. Aksi takdirde, System.Configuration üzerinden Configuration ve 

ConfigurationManager gibi sınıflara direkt olarak erişilemiyor. 

Yazdığımız Console uygulamasını ilk çalıştırdığımızda konfigurasyon dosyalarında her hangibir 

değişiklik olmadığını görürüz. Özellikle uygulamanın debug klasöründe yer alan ve exe dosyamız ile 

aynı isme sahip konfigurasyon dosyalarında bir değişiklik olmayacaktır. Bunun sebebi, providerın 

şifreleme için kullanacağı bir anahtar değerin bulunmayışıdır. Hatırlarsanız provider 

tanımında keyContaionerName isimli bir özellik belirlemiştik. KeyContainerName özelliğine 

atadığımız AnahtarDeger , RS şifrelemesi için gerekli anahtar kodu taşımak için kullanılacaktır. Peki 

böyle bir anahtar değerini nasıl elde edebiliriz? Bunun için aspnet_regiis aracını kullabiliriz. 

Aşağıdaki komut satırı yardımıyla bu işlemi gerçekleştirmekteyiz. 

 

Bu işlemi yaptığımız takdirde uygulamamızın exe kodunun bulunduğu klasörde yer alan aynı isimli 

konfigurasyon dosyası(UsingAppSettings.EXE.xml) içeriğinin aşağıdaki gibi yazıldığını görürüz. 
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Özellikle EncryptedData ve EncryptedKey kısımlarına dikkat ediniz. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

    <configuration> 

        <connectionStrings> 

            <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 

                <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc" /> 

                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

                <EncryptedKey Recipient="" xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 

                <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" /> 

                <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

                <KeyName>Rsa Key</KeyName> 

                </KeyInfo> 

                <CipherData>                            <CipherValue>EIskDt2vsIN6xk5qC1S6slkWX97Ua28K

GGJTkHx500UsfMbed1TnZpQLYJaJW5XJXQPe 

Y3IWm7iKdEZ+idx7THKlAx8eLf/HHDSi/HWp7sSJe6/4vcS6uQ+OyigdLpO6X3LEqoGYhwCNPoZq7e/e 

B/P+w9pzLwivdczR1sOYMlQ=</CipherValue> 

                </CipherData> 

            </EncryptedKey> 

            </KeyInfo> 

            <CipherData>   <CipherValue>fKJrwr1tdHNyVH9OYKlFeK7B7C1tzxp2ikrgu+KbCNBHM9fffF

Gt 

EIRc9n0edC8poSskU7+APE18O6SRFqXD3OG0NX+9b65OIIHAXhEHdMYAbejU 

VvqGoNw4xkisDfk/CgANrO9kST5f15g/0bH+5Cv83ptAV8mzIvzbvAzd+kpWdk 

Q0T99jmiymcwqICBExmvUhT1wSUemYMC2Rzz3 

JbJISvyqOZH9AYIxCesaeWwcyOvQfzLyHEw==</CipherValue> 

            </CipherData> 

        </EncryptedData> 

    </connectionStrings> 

    <protectedData> 

        <providers> 

            <add name="prvCon" type="System.Configuration.RsaProtectedConfigurationProvider" 

keyContainerName="AnahtarDeger" useMachineContainer="true"/> 

        </providers> 

        <protectedDataSections> 

            <add name="connectionStrings" provider="prvCon" inheritedByChildren="false"/> 

        </protectedDataSections> 

    </protectedData> 

</configuration> 

Gördüğünüz üzere, içeride şifrelenmiş bir takım veriler bulunmaktadır. Bu veriler aslında, 

programatik olarak atadığımız bağlantı katarına ilişkin bilgilerdir. Peki bu bilgiyi uygulamamızda 

nasıl kullanabiliriz? ConfigurationManager sınıfı yardımıyla bu bağlantı bilgisini kod içerisinden 

okuyabilir ve ilgili bağlantı nesneleri için atayabiliriz. Aşağıdaki örnek kod parçası bu işlemin örnek 

olarak nasıl yapılabileceğini göstermektedir. 
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string 

conStr=ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString.ToString(); 

using (SqlConnection con = new SqlConnection(conStr)) 

{ 

    // Bir takım kodlar 

} 

Yapmış olduklarımızı özetlersek; .Net 2.0, Configuration isim alanı altında yeni özelliklere sahip pek 

çok tip sunmaktadır. Buradaki sınıfları ve konfigurasyon dosyaları için geliştirilen yeni nitelikleri 

kullanarak, config dosyalarında tutulan bağlantı katarı bilgilerini yabancı gözlerden saklayabiliriz. 

Elbetteki, kod içerisinde ConfigurationManager üzerinde ilgili bağlantı katarı bilgisini okuyabilirsiniz. 

Ancak herkesin görebildiği config dosyalarından bağlantı katarı bilgisini okuyamassınız. Tabi ne 

yaparsanız yapın yinede güvenliği tam olarak sağlamak söz konusu olamaz. Her zaman için en 

azından %1 ihtimal ile tüm sistemler güvensidir. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir 

sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Constructor Initializers (Yapıcı Metod 

Başlatıcıları) Deyip Geçmeyin ( 03.10.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yapıcı metodlar nesne yönelimli programlamada çok büyük öneme sahiptir. Uygulamada 

oluşturduğumuz her bir nesnenin en az bir yapıcı metodu (ki bu varsayılan yapıcı metodtur) vardır. 

Kuşkusuz ki yapıcı metodlar (constructors), bir nesne örneğinin kapsüllediği verilere başlangıç 

değerlerinin atanabileceği en elverişli elemanlardır. 

 

Yapıcıları, nesneleri başlangıç konumlarına getirmek, bir başka deyişle nesne ilk 

oluşturulduğunda sahip olması gereken değerleri belirlemek amacıyla kullanırız. 

Uygulamalarımızda çoğunlukla yapıcı metodların aşırı yüklenmiş versiyonlarına ihtiyaç duyarız. Bu 

gereksinim genellikle, bir nesnenin verilerinin parametrik olarak birden fazla şekilde 

başlatılabileceği durumlarda oluşmaktadır. Örneğin veri işlemlerini üstlenen bir sınıfın yapıcı 

metodunda bu işlemler için temel teşkil edecek bir bağlantı (connection) nesnesini oluşturmaya 

çalıştığımızı düşünelim. En az iki versiyon kullanabiliriz. Bağlantı cümleciğinin (Connection string) 

parametrik olarak yapıcı metoda geçirildiği bir versiyon ve varsayılan bağlantı cümleciğinin 

kullanılacağı başka bir versiyon. Elbetteki aşırı yüklenmiş yapıcı metod versiyonlarını daha da 

çoğaltabiliriz. Lakin burada dikkate değer bir durum vardır. O da aşırı yüklenmiş yapıcı metodların 

içerideki değerlere atamaları nasıl yapacağıdır. Genellikle burada iki tip versiyon kullanılır. Acem 

programcıların ilk zamanlarda en çok kullandığı teknik başlangıç değer atamalarının her bir yapıcı 

metod içerisinde ayrı ayrı yapıldığı durumu kapsar. Diğer teknik ise this anahtar sözcüğü 
kullanılarak uygulanır ve değer atamaları merkezi bir yapıcı metod içerisine yönlendirilir. 

Bu versiyonları daha iyi kavrayabilmek amacıyla basit bir örnek üzerinde tartışacağız. Farzedelim ki 

Dortgenleri temsil edecek tipte bir sınıf tasarlıyoruz. Dörtgen tipinden nesneleri temsil edecek bu 

sınıfın en azından en ve boy gibi iki değeri kapsülleyeceği aşikardır. Peki dörtgen sınıfına ait nesne 
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örnekleri kaç şekilde başlatılabilir? Başka bir deyişle bir Dortgen nesnesi oluşturulduğunda, en ve 

boy değişkenlerinin değerleri kaç şekilde belirlenebilir? Bu soruya cevap ararken Dortgen sınıfımızı 
aşağıdaki gibi tasarlayalım. 

 

Sınıfımızın kodlarına gelince; 

class Dortgen 

{ 

    private int m_AKenari; 

    private int m_BKenari; 

 

    public Dortgen() // Varsayılan yapıcı (default constructor) 

    { 

        m_AKenari=1; 

        m_BKenari=1; 

    } 

    public Dortgen(int akenari) // Kare olma durumu 

    { 

        m_AKenari=akenari; 

        m_BKenari=akenari; 

    } 

    public Dortgen(int akenari,int bkenari) // dikdörtgen olma durumu 

    { 

        m_AKenari=akenari; 

        m_BKenari=bkenari; 

    } 

    public double Alan() 

    { 

        return m_AKenari*m_BKenari; 

    } 

} 

Gördüğünüz gibi son derece basit bir tasarımımız var. Her bir yapıcı metod içerisinde, Dortgen 

sınıfının kapsüllediği a ve b kenarlarına ait değerlere atamalar yapıyoruz. Bu daha önceden de 

vurguladığımız gibi uygulamalarımızda sıkça kullandığımız bir tekniktir. Aslında durumu biraz daha 

derinden incelemekte fayda var. Hemen ILDASM aracı yardımıyla, bu sınıfı kullandığımız her 
hangibir uygulamanın intermediate language (ara dil) kodlarına bakalım. 
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Üç yapıcı metodumuzda kendi içlerinde ojbect tipinden bir nesne örneğini oluşturmaktadır. Aslında 

bu en tepedeki sınıf olan Object sınıfının yapıcı metoduna bir çağrıdır. Bu başka bir açıdan 

bakıldığında, Framework içerisinde yer alan nesne hiyerarşisinin ve kalıtımın (inheritance) bir 

sonucudur. Öyleki, .net bünyesinde yer alan her nesne mutlaka en tepede yer alan Object 
sınıfından türeyerek gelmektedir. 

 

Bir yapıcı metodun IL kodu içerisinde, türediği temel sınıfa ait varsayılan yapıcı metodu 

çağırıyor olması, kalıtım (inheritance) için önemli bir faktördür. Bir türeyen sınıf nesne 

örneği oluşturulduğunda, içerideki kapsüllenmiş tiplere ilgili değerler atanmadan daha 

önce, temel sınıfın yapıcısı (default constructor) çağırılır. Bu mekanizma, türeyen sınıfa 

ait nesne örneği oluşturulurken, base anahtar sözcüğü yardımıyla ortak değişkenlere ait 

değerlerin temel sınıfa(lara) kolayca aktarılabilmelerini sağlar. 
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Buradaki kodlama aslında yapıcı metod başlatıcıları (constructor initializers) kullanılarak daha sade 

ve merkezileştirilmiş bir hale getirilebilir. Merkezileştirilmeden kasıt, atamaların tek bir yerde 

toplanmasıdır. Bunun en büyük faydası kodun bakımı ve onarımı sırasında ortaya çıkar. Sonuç 

itibariyle yapıcı metodlarımızın ortak noktası, gelen parametreleri aynı şekilde atamaya 

çalışmalarıdır. Dolayısıyla Dortgen sınıfını this anahtar sözcüğünü de kullanarak aşağıdaki gibi de 
geliştirebiliriz. 

class Dortgen_ // :Dortgen_Taban 

{ 

    private int m_AKenari; 

    private int m_BKenari; 

 

    public Dortgen_():this(1,1) 

    {  

    } 

    public Dortgen_(int akenari):this(akenari,akenari) 

    { 

    } 

    public Dortgen_(int akenari,int bkenari) 

    { 

        m_AKenari=akenari; 

        m_BKenari=bkenari; 

    } 

    public double Alan() 

    { 

        return m_AKenari*m_BKenari; 

    } 

} 

Bu sefer Dortgen sınıfının her bir yapıcı metodu aslında en genel yapıcı metodu çağırıp, this anahtar 

sözcüğü yardımıyla ortamdan gelen parametreleri tek bir noktaya aktarmaktadır. Bu teknik kod 

okunurluğunu daha da kolaylaştırır. Ayrıca, değer atamalarının bakımını olumlu yönde etkiler. 

Çünkü her hangibir değişiklik için tüm yapıcı metodları gezmektense, sadece atamaların yapıldığı 

asıl yapıcı metodu değiştirmek çok daha akılcı bir yoldur. Ancak her iki uygulama tekniği arasındaki 
farklar bunlar ile sınırlı değildir. Asıl farkı görebilmek için yine IL kodlarına bakmamız gerekir. 
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Gördüğünüz gibi bu sefer Object sınıfına ait varsayılan yapıcı metod sadece this anahtar sözcükleri 

ile parametreleri yönlendirdiğimiz merkezi yapıcı metod içerisinden çağırılmaktadır. Bu kodun 

içerisinde çalışma zamanında object nesneleri için tahsis edilecek bellek miktarını biraz da olsa 

azaltan bir faktördür. Tabi durumu bir de hız açısından incelemek gerekir. Her iki teknik 

uygulanabilirlik, merkezileştirme, idareli bellek kullanımı açısından oldukça farklıdır aslında. Ama 

aşağıdaki örnek kodu uyguladığımızda çok daha farklı bir sonucu elde edeceğimizi görürüz. 

  

class TestUygulama 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        DateTime dtSimdi; 

        TimeSpan fark; 

 

        #region birinci tip constructor kullanımı (initializers ile) 
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        dtSimdi=DateTime.Now; 

        for(int i=1;i<500000;i++) 

        { 

            Dortgen_ d1=new Dortgen_(); 

               d1.Alan(); 

        } 

        fark=DateTime.Now-dtSimdi; 

        Console.WriteLine("Birinci tip constructor kullanımı {0} (Initializers 

ile)",fark.TotalMilliseconds.ToString()); 

     

        #endregion 

 

        #region ikinci tip constructor kullanımı 

 

        dtSimdi=DateTime.Now; 

        for(int i=1;i<500000;i++) 

        { 

            Dortgen d2=new Dortgen(); 

            d2.Alan(); 

        } 

        fark=DateTime.Now-dtSimdi; 

        Console.WriteLine("İkinci tip constructor kullanımı {0} ",fark.TotalMilliseconds.ToString()); 

     

        #endregion 

    } 

} 

Buradaki ilk döngümüz, yapıcı başlatıcıları (constructor initializers) kullanan Dortgen_ nesnesine ait 

500000 nesne örneğini oluşturur ve alan hesabı yapar. İkinci döngümüz ise, her bir değer 

atamasının kendi yapıcı metodu içerisinde yapıldığı ilk tekniğimizi kullanır. Uygulamayı test 
ettiğimizde her iki döngünün tamamlanma süreleri arasında belirgin bir fark vardır. 

 

Sanılanın aksine this kullanılan teknik, diğerine göre daha yavaş çalışmaktadır. Bu elbetteki göz 

ardı edilebilecek bir süre farkıdır. Alternatif bir yöntem olarak değer atamlarının yapıldığı ortak bir 

metod, her bir constructor içinden ayrı ayrı çağırılabilir. Yani aşağıdaki Dortgen_2 sınıfının 

kodlarında olduğu gibi. 
  

public class Dortgen_2 

{ 

    private int m_AKenari; 

    private int m_BKenari; 
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    public Dortgen_2() 

    {     

        Atama(1,1); 

    } 

    public Dortgen_2(int akenari) 

    { 

        Atama(akenari,akenari); 

    } 

    public Dortgen_2(int akenari,int bkenari) 

    { 

        Atama(akenari,bkenari); 

    } 

    public double Alan() 

    { 

        return m_AKenari*m_BKenari; 

    } 

    private void Atama(int akenari,int bkenari) 

    { 

        m_AKenari=akenari; 

        m_BKenari=bkenari; 

    } 

} 

Burada atama işlemleri sadece bu sınıf içerisinden erişilebilen (private) bir metod ile 

sağlanmaktadır. Bu merkezileştirmeyi ve bakımın kolaylaştırılabilmesini sağlar. Ancak this kullanımı 

terk edildiği için IL kodunda yine her bir yapıcı metod içerisinde, Object sınıfına ait varsayılan yapıcı 

metodun çağırılması durumu devam etmektedir. 
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Elbette bu şartlar göz önüne alındığında seçim yapmak zorlaşmaktadır. Hangisi olursa olsun 

çalışacaktır. Ancak ben performans açısından kayba neden olsa da, merkezileştirme, bakım ve 

onarım kolaylığı sağladığı düşünüldüğünde yapıcı başlatıcılarını (constructor initializers) kullanmayı 

tercih ediyorum. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Boxing ve Unboxing Performans Kritiği ( 

26.09.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Bundan yaklaşık olarak iki sene önce boxing ve unboxing kavramları ile ilgili 

bir makale (30.12.2003) yazmıştım. Aradan uzun süre geçti. Ancak boxing ve unboxing kavramları 

ile ilgili olarak halen daha dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunlardan bizim için en önemlisi 

elbetteki performans üzerine etkileri. Uygulamalarımızda çok sık olarak farkında olmadan veya 

farkında olaraktan boxing ve unboxing işlemlerinin yer aldığı kod parçalarını kullanıyoruz. Bildiğiniz 

gibi boxing, bir değer türünün, referans türünü atanması sırasında gerçekleşen işleme verilen 

isimdir. Unboxing ise bunun tam tersi olmakta ve referans türünün tekrar değer türüne 

dönüştürülmesini kapsamaktadır. Hangisi olursa olsun, değer türlerinin tutulduğu stack bellek 

bölgesi ile, referans türlerinin tutulduğu heap bellek bölgesi arasında yer değiştirme ve kopyalama 
işlemleri söz konusudur. 

 

İster boxing ister unboxing işlemi söz konusu olsun, bellek üzerinde stack ve heap 

bölgeleri arasında yeniden adresleme ve kopyalama işlemi söz konusudur. 

İşte bu adresleme ve kopylama işlemlerinin uygulama içerisinde sayısız defa tekrar ediyor olması 

performansı olumsuz yönde etkileyen en önemli nedenlerden birisidir. Bunu daha iyi anlamadan 

önce, boxing ve unboxing işlemlerini biraz daha alt seviyede incelemek gerekir. Çok basit olarak 
aşağıdaki console uygulamasının MSIL (Microsoft Intermediate Language) koduna bir göz atalım. 

using System; 

 

namespace InvestigateOfBoxingUnBoxing 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int deger=25; 

            object obj=deger; // Boxing 

            int sonuc=(int)obj; // Unboxing 

        } 

    } 

} 

İlk olarak integer tipinden bir değer türünü, object tipinden bir referans türünü atıyoruz. Daha 

sonra ise artık kutulanmış (boxing işlemine tabi tutulmuş) referans türünün değerini bilinçli bir tip 

dönüşüm (explicitly cast) işlemi ile tekrar değer türünden bir değişkene atıyoruz. Bu kodun IL 

çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 

  

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed 

{ 

    .entrypoint 

    // Code size 19 (0x13) 

    .maxstack 1 

    .locals init ([0] int32 deger, 

    [1] object obj, 

    [2] int32 sonuc) 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=30
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    IL_0000: ldc.i4.s 25 

    IL_0002: stloc.0 

    IL_0003: ldloc.0 

    IL_0004: box [mscorlib]System.Int32 

    IL_0009: stloc.1 

    IL_000a: ldloc.1 

    IL_000b: unbox [mscorlib]System.Int32 

    IL_0010: ldind.i4 

    IL_0011: stloc.2 

    IL_0012: ret 

} // end of method Class1::Main 

Gördüğünüz gibi, IL_0004 ve IL_000b segmentlerinde box ve unbox komutları çalıştırılarak 

referans ve değer türleri arası bellek konumlandırma ve kopyalama işlemleri yapılmıştır. Bunun 

zaten böyle olacağını kodlarımızdan da biliyoruz. Peki IL kodunun bu çıktısının bizim için 

önemi nedir? Herşeyden önce bunu aşağıdaki masumane kod parçasını ele alaraktan anlamaya 

çalışmakta fayda var. 
  

using System; 

 

namespace InvestigateOfBoxingUnBoxing 

{ 

    class BoxUnBox 

    { 

        public static void EkranaYaz(int yaricap,double pi) 

        { 

            double alan=yaricap*yaricap*pi; 

            Console.WriteLine("Yaricapi {0} olan dairenin alanı = {1} dır.",yaricap,alan); 

        } 

    } 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            BoxUnBox.EkranaYaz(10,3.14); 

        } 

    } 

} 

Bu örnekte odaklanmamız gereken yer BoxUnBox sınıfımız içerisinde int tipinden yariçap değerini 

ve double tipinden pi değerini alan EkranaYaz isimli metodtur. Bu metod içerisinde standart olarak 

alan hesabını yaptıktan sonra sonuçları ekrana yazdırmak için Console sınıfının WriteLine metodunu 

kullanıyoruz. Şimdi uygulamanın IL koduna tekrar bakalım. EkranaYaz metodunun içerisinde yer 

alan aşağıdaki satırlar bizim için oldukça önemlidir. 

  

IL_000c: ldarg.0 
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IL_000d: box [mscorlib]System.Int32 

IL_0012: ldloc.0 

IL_0013: box [mscorlib]System.Double 

IL_0018: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string, object, object) 

Gördüğünüz gibi değer türlerimiz boxing işlemine tabi tutulmuş ve WriteLine metoduna object 

tipinden geçirilmiştir. Halbuki biz kodumuzda basit olarak sonuçları ekrana yazdırmaya çalışıyoruz. 

Şu noktada bellek üzerinde, stack ve heap arasında bir veri değiştokuşu olacağını düşünmeyebiliriz. 

Ancak IL kodlarının da söylediği gibi box ve unbox komutları çağırılmıştır. Oysaki aynı kodu 

aşağıdaki stilde yazsaydık eğer; 
  

public static void EkranaYaz(int yaricap,double pi) 

{ 

    double alan=yaricap*yaricap*pi; 

    Console.WriteLine("Yaricapi {0} olan dairenin alanı = {1} 

dır.",yaricap.ToString(),alan.ToString()); 

} 

  

bu durumda değer türlerimiz için bir boxing işlemi uygulanmayacaktı. Aslında WriteLine metodunun 

beklediği object türünden bir atama söz konusudur. Biz bunu daha parametreyi geçirirken değer 

türünün ToString() metodu ile sağlamış oluyoruz.  Dolayısıyla, IL kodlarına tekrar bakacak olursak 

box ve unbox komutarının çağırılmadığını, bir başka deyişle boxing ve unboxing işlemlerinin 

yapılmadığını görürüz. 
  

IL_000c: ldarga.s yaricap 

IL_000e: call instance string [mscorlib]System.Int32::ToString() 

IL_0013: ldloca.s alan 

IL_0015: call instance string [mscorlib]System.Double::ToString() 

IL_001a: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string, object, object) 

Gördüğünüz gibi her hangibir box komutu çağırılmamıştır. İyi herşey hoşta, aynı sonuçları elde 

ettiğimiz her iki kod örneğinden hangisini tercih etmeliyiz. Bu durumu analiz edebilmek için 

aşağıdaki örnek uygulamayı göz önüne almakta fayda var. Amacımız boxing uygulandığı ve 

uygulanmadığı durumlarda süresel farkları tespit ederek performans değerlendirmesi yapabilmek. 
  

static void Main(string[] args) 

{ 

    #region Boxing içeren kod kısmı 

    DateTime suAn=DateTime.Now; 

    for(int i=1;i<50000;i++) 

    { 

        double alan=i*i*3.14; 

        Console.WriteLine("Yaricapi {0} olan dairenin alanı = {1} dır.",i,alan); // Boxing var... 

    } 



www.bsenyurt.com Page 1736 
 

    TimeSpan tsBox=DateTime.Now-suAn; 

    #endregion 

 

    #region boxing içermeyen kod kısmı 

    suAn=DateTime.Now; 

    for(int i=1;i<50000;i++) 

    { 

        double alan=i*i*3.14; 

        Console.WriteLine("Yaricapi {0} olan dairenin alanı = {1} 

dır.",i.ToString(),alan.ToString()); // Boxing yok... 

    } 

    TimeSpan tsNoBox=DateTime.Now-suAn; 

    #endregion 

 

    Console.WriteLine("------------"); 

    Console.WriteLine("Boxing olduğunda..."+tsBox.TotalMilliseconds.ToString()); 

    Console.WriteLine("Boxing olmadığında..."+tsNoBox.TotalMilliseconds.ToString()); 

} 

Uygulama kodumuz her ne kadar anlamsız görünse de sonuç gerçekten çok ilginçtir. Uygulamanın 

tespit ettiği süreler aslında ortalama değerlerdir. Bu genellikle kullandığınız makinenin donanımsal 
yeteneklerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak tabiki önemli olan hangisinin daha hızlı olduğudur. 

 

Her iki region altındaki kodlarda aynı işi yapar. 50000 kez i değeri üzerinden alan hesabı yaparak, 

sonuçları ekrana yazar. Ancak her iki teknik arasında özellikle de WriteLine metodları içerisinde az 

önce bahsettiğimiz ToString() kullanımı farkı vardır. İlk region içerisindeki kodlarımızda ToString 

metodunu kullanmadık. Bu sebeplede, değerler ekrana yazdırılmadan önce boxing işlemi söz 

konusu olacaktır. Ancak ikinci region bölgesindeki kodlarımızda yer alan WriteLine metodunda ise 

değer türlerimiz için ToString metodunu kullanıyoruz. Sonuçta süre farkı önemsenecek derecede 

yüksektir. İkinci teknik daha hızlı sonuç almamızı sağlamıştır. Her ne kadar yukarıdaki gibi bir 

örneği pek kullanmayacak olsanızda, geniş çaplı uygulamalar düşünüldüğünde gereksiz yere 

yapılan boxing ve unboxing işlemleri, uygulamanın genelinde önemli oranda performans ve hız 
kaybına neden olabilir. 

Boxing ve Unboxing işlemlerinin sık olarak görüldüğü diğer bir durum ise koleksiyonların kullanıldığı 

uygulamalarda göze çarpmaktadır. Özellikle koleksiyonlara eleman aktarılırken veya koleksiyon 

içerisindeki bir eleman okunurken boxing ve unboxing işlemleri ile karşılaşılmaktadır. Burada 

eleman sayısının yükselmesi, gerçekleşen boxing ve unboxing işlemlerinin sayısını arttıracaktır. 

Dolayısıyla stack ve heap arasındaki kopyalama ve yer değiştirme işlemleride oldukça 

fazlalaşacaktır ki bu da uygulamanın yavaşlamasına neden olan bir faktördür. Söz gelimi aşağıdaki 

örnek uygulamayı göz önüne alalım. Burada Urun isimli struct (yapı) tipinden bir nesnemizi ilk önce 

bir ArrayList koleksiyonunda, ardından object tipinden bir dizide ve son olarakta kendi tipinden bir 
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dizide kullanıyoruz. 

  

using System; 

using System.Collections; 

 

namespace InvestigateOfBoxingUnBoxing 

{ 

    public struct Urun 

    { 

        private int m_Fiyat; 

        public int Fiyat 

        { 

            get     

            { 

                return m_Fiyat; 

            } 

            set 

            { 

                m_Fiyat=value; 

            } 

        } 

 

        public Urun(int fiyat) 

        { 

            m_Fiyat=fiyat; 

        } 

    } 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region ArrayList koleksiyonu kullanıldığında 

            ArrayList alUrun=new ArrayList(); 

            DateTime dtSuan=DateTime.Now; 

            for(int i=1;i<500000;i++) 

            { 

                alUrun.Add(new Urun(i*1000)); // boxing olacaktır 

            } 

            TimeSpan tsFark=DateTime.Now-dtSuan; 

            Console.WriteLine("ArrayList Kullanımı........."+tsFark.TotalMilliseconds.ToString()); 

            #endregion 

 

            #region object dizisi kullanıldığında 

            object[] objUrunler=new object[500000]; 

            dtSuan=DateTime.Now; 

            for(int i=1;i<500000;i++) 

            { 

                objUrunler[i]=new Urun(i*1000); // boxing olacaktır 
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            } 

            tsFark=DateTime.Now-dtSuan; 

            Console.WriteLine("Object Dizisi Kullanımı........."+tsFark.TotalMilliseconds.ToString()); 

            #endregion 

 

            #region Struct tipinden bir dizi kullanıldığında 

            Urun[] urunList=new Urun[500000]; 

            dtSuan=DateTime.Now; 

            for(int i=1;i<500000;i++) 

            { 

                urunList[i]=new Urun(i*1000); // değer türüne aktarma var. Yani boxing 

yok... 

            } 

            tsFark=DateTime.Now-dtSuan; 

            Console.WriteLine("Struct Dizisi Kullanımı........."+tsFark.TotalMilliseconds.ToString()); 

            #endregion 

         

        } 

    } 

} 

Eğer Main metodumuzun IL koduna bakacak olursak, ArrayList koleksiyonunu ve object dizisini 

kullandığımız döngüler için box komutunun çağırıldığını kolayca görebilirsiniz. Bunun sebebi struct 

tipimizin değer türü olmasıdır. ArrayList ve object dizilerimizin elemanları ise object tipinden bir 

başka deyişle referans türündendir. Dolayısıyla ArrayList' e ve object tipinden olan dizimize, Urun 

isimli struct' ımıza ait nesne örneklerini eklemeye çalıştığımızda, değer türünden referans türüne 

geçiş (boxing) işlemi söz konusu olacaktır. Tahmin edeceğiniz üzere bu performans ve hız kaybına 
neden olan bir durumdur. 
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Öyleki uygulamayı çalıştırdığımızda Urun isimli struct tipinden dizinin kullanıldığı döngünün, 
diğerlerine göre belirgin olarak daha hızlı çalıştığını görebiliriz. 
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Elbette bu tip koleksiyonları kullandığınız durumlarda sadece Urun tipinden nesneler taşınacak ise, 

yine Urun tipinden bir nesne dizisini kullanmak en mantıklı seçimdir. Ama çoğu zaman kod 

yazarken bu gibi durumları gözden kaçırırız. Burada belkide en büyük problem elimizdekiler ile tam 

olarak ne istediğimizi bilemememizdir. Urun tipinden bir diziye ihtiyacım var ise bir koleksiyona 

gerek var mıdır? Yoksa bir koleksiyonun sağladığı avantajları kullanamıyacağım bir diziyi tercih 

etmek için performansı ne kadar düşünmeliyim? vb...Bu sorulara doğru yanıtları vererek en uygun 

kullanımı seçebiliriz. Bu gibi kullanımlar uygulamanın pek çok yerinde var olabilir. İşte bu sebepten 

özellikle değer türlerini ve referans türlerini bir arada kullanırken boxing ve unboxing işlemlerini 

minimize edecek tekniklere gidilirse performans olarak büyük kazanımlar sağlanılabilir. İlk 

zamanlarda bunu aşmak için IL kodu ile biraz daha fazla haşırneşir olmamız gerekebilir. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Using İfadesi ile Garanti Dispose ( 20.09.2005 ) - 

C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bellek yönetimi özellikle büyük çaplı projelerde performans kazanımı açısından çok önemlidir. 

Günümüz sistemlerinin yüksek Ram kapasitesine sahip oldukları göz önüne alındığında bu durum 

çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Ancak sayısız kullanıcının bağlandığı sunucu(server) sistemleri 

üzerinde çalışan windows veya web servisleri gibi uygulamalar göz önüne alındığında bellek 
sorunları ile her zaman için karşılaşılma olasılığı vardır. 

Bildiğiniz gibi .Net ağırlıklı olarak yönetimli kodu (managed code) desteklemektedir. CLR (Common 

Language RunTime - Ortak Dil Çalışma Zamanı), yazmış olduğumuz uygulamarı çalıştırmaktan, 

kaynakları yönetmekten ve sonlandırmaktan sorumlu bir ortam olarak bu yönetim işini üstlenmiştir. 

CLR içerisinde istisna yönetimi, tip güvenliği gibi çeşitli kontrol ve yönetim mekanizmaları vardır. 

Bunlardan belkide en önemlisi (uygulama geliştiricileri özellikle C++' tan gelenleri bir nebze olsun 

rahatlatan) GC (Garbage Collector- Çöp Toplayıcı) mekanizmasıdır. GC, kapsama alanı (scope) 

dışına çıkan referans tiplerinin bellekten atılması görevini üstlenir. Oysaki C++ ile geliştirilen 

uygulamalarda, nesnelerin bellekten atılması elle yapılmak zorundadır. Dolayısıyla GC uygulama 
geliştiricilere büyük avantaj sağlar. 

GC' nin sağlamış olduğu yönetim mekanizması her ne kadar avantajlı gözüksede uygulamaların 

performansı açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. GC işleri biten referans türlerini 

bellekten anında atmaz. Bu atılma süresi genelde belirsizdir ve nesnenin kendisinin bağlı olduğu 

başka referanslara veya nesnenin içinde bulunduğu kapsama alanının (scope) yaşam süresine göre 

değişmektedir. Bahsi geçen süreler, özellikle birbirlerine bağlı referans türlerinin çok fazla sayıda 

kullanıldığı sunucu uygulamalarında belleğin gereksiz yere şismesine neden olmaktadır. (Hatta ben 

geliştirmiş olduğumuz bir projede OutOfMemoryException hatasını görebildiğimi söyleyebilirim.) 

Aslında bu durumu anlayabilmek için bellek üzerinde referans tiplerinin tutuluşunu ve GC 

tarafından sistemden kaldırılışını çok basit seviyede düşünmek gerekir. Aşağıdaki senaryoda basit 
olarak bu durum incelenmeye çalışılmaktadır. 

Bir uygulamamız olduğunu ve uygulama kodlarının çalışma zamanında 3 farklı nesneyi 

oluşturduğunu düşünelim. Bu nesne örnekleri bizim kendi oluşturduğumuz tiplere ait olabileceği 

gibi FCL (Framework Class Library) içerisinde yer alan tiplerden de olabilir. Burada önemli olan 

bunların referans türünden olmaları ve new operatörü ile oluşturulmalarıdır. Bildiğiniz gibi referans 

türleri belleğin heap adı verilen bölgesinde tutulmaktadır. Bu durumda belleğin heap bölgesindeki 
yerleşim aşağıdakine benzer bir yapıda farzedilebilir. 
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Burada nesnelerin arka arkaya dizildiğini görüyorsunuz. Çoğu zaman uygulamalarımızda nesneler 

ile işimiz bittiğinde (özellikle kendi yazdığımız sınıflara ait nesneler ile işimiz bittiğinde ) bu nesneye 

ait kaynakları serbest bırakmak amacıyla null değer atamasına başvururuz. Nesne örneğine null 

değer atanması aslında o nesneye izleyen kod satırlarında erişilememesini garanti eden bir 

durumdur. Peki ya bu nesneye ait bellek kaynakları gerçekten ne zaman serbest kalacaktır. 

Senaryomuza geri dönelim. Null değer ataması yaptığımızda bellek görünümünde herhangibibir 

değişiklik olmaz. Sadece Y Nesnesi artık erişilebilir konumda değildir çünkü onu işaret eden 

adresleme artık mevcut değildir. 

 

Şu noktada yeni bir nesne örneğini daha oluşturduğumuzu düşünelim. Aslında oluşturmaya 

çalıştığımızı düşünürsek daha iyi olur. Örneğin Q nesnemizin aşağıdaki gibi bellekte 
konumlanacağını farzedelim. 

 

Burada Q nesnemizin boyutunun, belleğin sınırlarını aştığını temsil etmeye çalışıyoruz. Bu 

OutOfMemoryException' a yol açabilecek bir durumdur. Neyseki Garbage Collector (Artık Toplayıcı) 

durum bu noktaya gelmeden önce devreye girererek managed code içerisinde çalışmakta olan 

referans türlerini gözden geçirir ve uzun süredir kullanılmayan nesnelerin olup olmadığını devamlı 

suretle kontrol eder. Bu senaryoya göre ilk yapacağı iş null ataması yapılmış nesneyi bulmak ve 

bellekteki adreslemeleri yeniden düzenleyerek yer tahsislerini kaydırmaktır. Sonuç olarak belleğin 
yeni görünümü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Bu durum kapsama alanından çıkan her nesne için geçerlidir. Kısacası, 

 

GC, kapsama alanı dışına çıkmış olan nesnelere ait kaynakları hemen serbest bırakmaz. 

Bu serbest bırakma süresi genellikle belli değildir. Sürenin belirsiz oluşu ve gereksiz 

nesneler toplanıncaya kadar bellekte kalarak adres alanı işgal ediyor olmaları sistemin 
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yavaşlamasına neden olur. 

Elbetteki GC' nin yaptığı işi küçümseyemeyiz. Bellekteki kullanım dışı kalmış nesnelerin bir 

mekanizma sayesinde otomatik olarak sistemden kaldırılması gerçekten işimizi kolaylaştırmaktadır. 

Ancak yukarıdaki gibi bir senaryoyu göz önüne aldığımızda bellek üzerindeki nesnelere ait yapılan 

yer değiştirmeler uygulamanın yavaşlamasına neden olacaktır. İşte bu yüzden kullandığımız 

nesneler ile ilgili işimiz bittiğinde onlara ait bellek kaynaklarının kesin olarak serbest bırakılmasını 

sağlamak isteyebiliriz. Bu noktada IDisposable arayüzünden türemiş nesnelerin Dispose metodlarını 

kullanabiliriz. Dispose metodunda gerekli kodlamaları yaparak ilgili nesnenin anında bellekten 
atılmasını sağlayabiliriz. 

 

Bir nesne üzerinde Dispose metodunu kullanabilmek için, bu nesnenin IDisposable 

arayüzünü mutlaka implemente etmesi gerekmektedir. 

FCL içerisinde yer alan sayısız nesne IDisposable arayüzünü uygulamaktadır. Bu nesneleri using 

ifadesi ile veya try-catch-finally bloğunun uygulandığı desenler yarıdımıyla bellekten daha kısa 

sürede atabiliriz. İlk olarak try-catch-finally bloğu ile bu işi nasıl gerçekleştirebileceğimize bakalım. 

Aşağıdaki örnek kod parçası, basit olarak bir referans tipinin işi bittiğinde derhal bellekten 
atılmasının nasıl sağlanacağını göstermektedir. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace InvestigateForDispose 

{ 

    class AnaProgram 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlCommand cmd=null; 

            SqlConnection con=null; 

            try 

            { 

                con=new SqlConnection("data source=localhost;database=AdventureWorks2000;user 

id=sa;password="); 

                cmd=new SqlCommand("SELECT TOP 1 * FROM Customer",con); 

                con.Open();  

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch(SqlException exp) 

            { 

                Console.WriteLine(exp.Message); 

            } 

            finally 

            { 

                con.Dispose(); 
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                cmd.Dispose(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Finally blokları try bloğunda yer alan kodlarda istisna fırlatılmasına neden olacak hatalar olsa da 

olmasa da devreye girer. Bu sebeple serbest bırakılacak nesneler için Dispose metodlarını 

çağıracağımız en uygun yer finally bloklarıdır. Yukarıdaki örnekte yer alan SqlConnection ve 

SqlCommand, IDisposable arayüzünü implemente eden sınıflardır. Bu sebepten Dispose metodları 

mevcuttur. Yukarıdaki desenin sağladığı işlevselliğin aynısını using ifadesi ile de gerçekleştirebiliriz. 

Aşağıdaki kod parçası yukarıdaki örneğin using ifadeleri ile nasıl kodlandığını göstermektedir. 
  

using(SqlConnection con=new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks2000;user id=sa;password=")) 

{ 

    using(SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT TOP 1 * FROM Customer",con)) 

    { 

        con.Open(); 

        cmd.ExecuteNonQuery(); 

    } 

} 

Using bloğunun yazımı try-catch-finally desenine göre daha kolaydır. Aslında Using bloğuda bir nevi 

try-finally bloğudur. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için using ifadesinin MSIL (Microsoft 

Intermediate Language) koduna bakmakta fayda var. ILDASM aracı ile uygulamamızın Main 

metodundaki kodlara baktığımızda aslında Dispose işlemi için try-finally bloklarının uygulandığını 

görürüz. Bir başka deyişle using ifademiz IL kodu içerisinde try-finally bloğuna dönüştürülmüştür. 
  

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed 

{ 

    .entrypoint 

    // Code size 61 (0x3d) 

    .maxstack 3 

    .locals ([0] class [System.Data]System.Data.SqlClient.SqlConnection con, 

    [1] class [System.Data]System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd) 

    IL_0000: ldstr "data source=localhost;database=AdventureWorks2000;" 

    + "user id=sa;password=" 

    IL_0005: newobj instance void 

[System.Data]System.Data.SqlClient.SqlConnection::.ctor(string) 

    IL_000a: stloc.0 

    .try 

    { 

        IL_000b: ldstr "SELECT TOP 1 * FROM Customer" 

        IL_0010: ldloc.0 

        IL_0011: newobj instance void 
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[System.Data]System.Data.SqlClient.SqlCommand::.ctor(string, 

        class [System.Data]System.Data.SqlClient.SqlConnection) 

        IL_0016: stloc.1 

        .try 

        { 

            IL_0017: ldloc.0 

            IL_0018: callvirt instance void 

[System.Data]System.Data.SqlClient.SqlConnection::Open() 

            IL_001d: ldloc.1 

            IL_001e: callvirt instance int32 

[System.Data]System.Data.SqlClient.SqlCommand::ExecuteNonQuery() 

            IL_0023: pop 

            IL_0024: leave.s IL_0030 

        } // end .try 

        finally 

        { 

            IL_0026: ldloc.1 

            IL_0027: brfalse.s IL_002f 

            IL_0029: ldloc.1 

            IL_002a: callvirt instance void [mscorlib]System.IDisposable::Dispose() 

            IL_002f: endfinally 

        } // end handler 

        IL_0030: leave.s IL_003c 

    } // end .try 

    finally 

    { 

        IL_0032: ldloc.0 

        IL_0033: brfalse.s IL_003b 

        IL_0035: ldloc.0 

        IL_0036: callvirt instance void [mscorlib]System.IDisposable::Dispose() 

        IL_003b: endfinally 

    } // end handler 

    IL_003c: ret 

} // end of method AnaProgram::Main 

Biz uygulamamızda iç içe iki using bloğu kullandığımızdan, uygulamanın IL kodunda iç içe geçmiş 

iki try-finally bloğu yer almaktadır. Dikkat ettiyseniz finally bloklarında SqlConnection ve 

SqlCommand nesnelerine ait Dispose metodları çağırılmıştır. Eğer IDisposable arayüzünü 

implemente etmemiş bir nesne örneği için using veya try-catch-finally desenini kullanırsak derleme 
zamanı hatası alırız. 

Using bloğu için aşağıdaki hata alınır. 
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Try-catch-finally deseninde de zaten Nesne üzerinden erişebileceğimiz bir Dispose metodu yoktur. 
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Aslında bu gibi durumlarda using bloğunda kullanılacak nesnenin IDisposable arayüzünü uygulayıp 
uygulamadığını bilmek ve buna göre davranmak oldukça etkili bir yaklaşım olabilir. 

Peki kendi sınıflarımıza Dispose yeteneğini nasıl kazandırabiliriz? Bunun için sınıfımıza IDisposable 

arayüzünü uygularız. IDisposable arayüzü sadece Dispose metoduna ilişkin bir bildirim içerir. Sınıfın 

Dispose metodunda managed ve unmanaged kaynaklar için gerekli yoketme işlemlerini 

gerçekleştirebiliriz. 
  

class VeriYonetim:IDisposable 

{ 

    public VeriYonetim() 

    {} 

    public void Baglan() 

    {} 

 

    #region IDisposable Members 

 

    public void Dispose() 

    { 

        // Managed ve Unmanaged kaynakların serbest bırakılması. 

    } 

     

    #endregion 

} 
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class AnaProgram 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        using(VeriYonetim vy=new VeriYonetim()) 

        { 

            // Bir takım işlemler 

        } 

    } 

} 

Disposable nesnelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. Bazı durumlarda, 

nesne örneklerimiz unmanaged (yönetilmeyen) referanslara sahip olabilirler. Bu tip unmanaged 

referanslar söz konusu olduğunda bunların açık bir şekilde sonlandırılmaları gerekir. Bu bir 

nesnenin yaşam düzeni ile ilgilidir. Öyleki bir nesne heap bölgesinde geçirdiği zaman süresi 

boyunca aşağıdaki şekilde tasvir edilen evrelerden geçer. 

 

Her nesne önce oluşturulur. Çoğunlukla new operatörü ile gerçekleştirilen bu işlemin ardından 

nesne uygulama içerisinde kullanılır. Kullanım sona erdiğinde ve nesne scope (kapsama alanı) 

dışına çıktığında kullanılamaz hale gelir. Bu makalenin başında belirttiğimiz gibi nesneye ait 

kaynakların serbest bırakılması anlamına gelmez. Sadece referans yok edilmiştir. Daha sonra 

nesnemiz sonlandırılabilir hale gelir ve nesne ömrü sonlandırılır. Sonlandırma işleminde genellikle 

nesne içerisinde var olan unmanaged referansların bellekten atılması işlemi gerçekleştirilir. 

Nihayetinde sonlandırılmış nesneye ait bellek bölgeleri serbest bırakılır. İşte biz Dispose metodunu 

ve SuppressFinalize metodunu kullanarak sonlandırma aşamasını otomatik olarak atlayabilir ve 

nesneye ait kaynakların iade edilmesini sağlayabiliriz.  
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Bir nesnenin referans ettiği unmanaged kaynakları yok etmek için ya Dispose metodunun 

içeriği kullanılır ya da sınıfa ait destructor(yokedici) metod içerisinde bu yok etme işlemi 

gerçekleştiriliz. 

Peki böyle bir imkan var ise neden sonlandırma süreci söz konusudur? Managed olarak 

oluşturulmuş nesneler GC kontrolünde yok edilirler. Ancak içerisinde unmanaged referanslar var 

ise, bu referansların açıkça yok edilmeleri bir başka deyişle kaynaklarının serbest bırakılmaları 

gerekir. Oysaki GC bu işlemin nasıl yapılabileceğini tahmin edemez. Bu tarz durumlarda 

unmanaged referanslara ait kaynakları serbest bırakmak için nesnelerin destructor metodlarından 

faydalanılabilir. Diğer yandan her nesne için GC tarafından yönetilen bir sonlandırma 

kuyruğu(finalizable queue) söz konusudur. Bu kuyruk finalize edilebilir nesneleri tutan bir 

koleksiyondur. GC oluşturulan nesneler için buraya giriş yapar ve nesne sonlandırma sürecine 

girdiğinde ilgili sonlandırma işlemini uygulayacağı nesne bilgilerini almak için yine bu kuyruğu 

kullanır. Eğer ki Dispose etmek istediğimiz nesnenin unmanaged referansları varsa bunlarıda 

dispose işlemi ile birlikte anında serbest bırakmak için GC sınıfının SuppressFinalize metodu 
kullanılabilir. 

Bu koşullar göz önüne alındığında çoğunlukla kullanılan bir desen vardır. Bu desende hem 

IDisposable arayüzü implemente edilir hemde sınıfa ait desctructor (yokedici) metod kullanılır. 

Desctructor metodlar bildiğiniz gibi nesne GC tarafından yok edilmeden önce çalışan son metoddur. 

Burada çoğunlukla unmanaged referansların serbest bırakılma işlemleri ele alınır. Söz konusu 

desen aşağıdaki yapıya sahiptir. 

  

class VeriYonetim:IDisposable 

{ 

    ~VeriYonetim() 

    { 

        Dispose(false); 

    } 

 

    protected virtual void Dispose(bool disposeDurumu) 

    { 

        if(disposeDurumu==true) 

        { 

            // Managed kaynaklar için Dispose metodu uygulanır. 

        } 

        // UnManaged kaynaklar temizlenir. 

    } 

 

    #region IDisposable Members 

 

    public void Dispose() 

    { 

        Dispose(true); 

        GC.SuppressFinalize(this); 

    } 

 

    #endregion 
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} 

Bu desendeki yaklaşım kısaca şudur; nesnemizi eğer Dispose metodunu kullanarak çağırırsak bu 

durumda overload ettiğimiz ve sadece bu sınıftan türeyen sınıflar tarafından erişilip override 

edilebilen Dispose metodu devreye girecektir. Bu metod içerisinde managed kodlarımız için gerekli 

temizleme işlemleri yapılır. Hemen ardından da unmanaged kaynaklar silinir. Peki desctructor 
metodu neden kullanıyoruz? 

Nesnemizin illede açıkça Dispose edilmesi gibi biri durum söz konusu değildir. Pekala, nesne doğal 

yollardan scope dışına çıktığında GC tarafından serbest bırakılabilir. İşte bu serbest bırakma 

anından hemen önce desctructor metodu devreye girmektedir. Desctructor metodumuzdan yine 

overload ettiğimi virtual Dispose metodumuzu çağırırız. Ancak bu kez managed kaynaklar zaten GC 

tarafından serbest bırakılacağından durumu müdahale etmeyiz. Bu yüzden metoda parametre false 

olarak gönderilir. Ancak yine de unmanaged kaynaklar bizim tarafımızdan serbest 

bırakılacaktır.  Son olarak Dipose metodumuzda kullandığımız GC.SuppressFinalize metod çağırımı 

ile o anki nesneye ait sonlandırma kuyruğundaki kaynaklarıda serbest bırakmış oluruz. Böylece 

geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

CallBack Tekniği ile Asenkron Metod Yürütmek 

( 09.09.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Çoğu zaman projelerimizde, çalışmakta olan uygulamaları uzun süreli olarak duraksatacak işlevlere 

yer veririz. Özellikle görsel tabanlı uygulamalarda veritabanlarına ait kapsamlı sorguların yer aldığı 

işlemlerde bu sorunla sıkça karşılaşılmaktadır. En büyük problem var sayılan olarak kod satırlarının 

senkron hareket etmesidir. Yani kodlar sırası geldikçe işleyen parçalar bütününden oluşmaktadır. 

Bu elbetteki uzun sürecek bir sorgunun cevapları alınmadan izleyen kod satırlarının işlememesi 

anlamına gelmektedir. Oysaki kodları asenkron olarak çalıştırma şansımızda mevcuttur. Eminim ki 

Ado.Net 2.0' da asenkron metod yürütme tekniklerini veya asenkron web servisi uygulamalarınının 

nasıl yazılacağını duymuşsunuzdur. Temel prensib hepsi için aynıdır. Merkezde IAsyncResult 
arayüzü tipinden bir nesnenin kullanıldığı temsilci (delegate) tabanlı modeller söz konusudur. 

Bir temsilci her hangi bir metodun başlanıç adresini işaret eden bir tip (type) tir. Metodların 

başlangıç adreslerini işaret eden bir temsilci çalışma zamanında polimorfik bir yapıya sahiptir. Bu 

sayede yeri geldiği zaman kendi desenine uygun her hangi bir metodun yürütülmesini sağlayabilir. 

İşte bu felsefeden yola çıkarak çalışma zamanında asenkron olarak yürütülecek metodlarda 

oluşturulabilir. Bu noktada devreye IAsyncResult arayüzü (interface) girer. Temel olarak asenkron 

olarak çalıştırılmak istenen metod bir temsilci vasıtasıyla yürürlüğe sokulur. Bu anda ortama 

IAsyncResult tipinden bir arayüz nesnesi döner. Anlık olan bu işlem nedeni ile uygulamanın geri 

kalan kod satırları duraksamadan işlemeye devam eder. Ancak bu sırada ilgili temsilcinin başlattığı 

işlemler ayrı bir thread (iş parçacığı) içerisinde yürütülmeye devam etmektedir. Peki yürütülen 

thread sonlandığında, üretilen sonuçlar ortama nasıl alınacaktır? İşte burada çeşitli teknikler 
kullanılabilir. Bizim bu makalede işleyeceğimiz olan teknik Callback modelidir. 

Herşeyden önce asenkron yürütme tekniğinin kalbi olan temsilcilerin MSIL (Microsoft Intermediate 

Language) koduna bakmak ve anlamak gerekir. Söz gelimi aşağıdaki gibi bir temsilci tipi 
tanımladığımızı düşünelim. Bu son derece yalın bir delegate tanımlamasıdır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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public delegate void Temsilci(); 

Bu temsilciyi kullandığımız her hangi bir uygulamaya ait assembly' ı ILDASM (Intermeidate 

Language DisAssembly) aracı yardımıyla açarsak IL kodu içerisinde temsilci nesnemize ait iki 
metod tanımlı olduğunu görürüz. 

 

BeginInvoke ve EndInvoke metodları tamamıyla asenkron işlemler için geliştirilmiştir. BeginInvoke 

metodu, temsilcimizin çalışma zamanında işaret ettiği metodu yürürlüğe sokmak ve o anda ortama 

bir IAsyncResult arayüzü nesne örneği göndermek ile yükümlüdür. BeginInvoke metodu, temsilci 

nesnesinin işaret etmiş olduğu metodu ayrı bir thread içerisine atar. EndInvoke metodu ise dikkat 

edecek olursanız parametre olarak IAsyncResult arayüzü tipinden bir nesne örneğini alır. İşte bu 

nesne, BeginInvoke ile başlatılan process' ten sorumlu olan nesnedir. Dolayısıyla EndInvoke 

metodu içerisinden, asenkron metodun yer aldığı process' e ait sonuçlar yakalanıp ortama 
aktarılabilir. 

Callback modelinde BeginInvoke metodunun AsnycCallback temsilci tipinden olan parametresi 

kullanılır. Bu nesne asenkron olarak çalıştırılan metoda ait işlemler sonlandığında otomatik olarak 

devreye girecek metodu işaret eden temsilci tipinden başka bir şey değildir. En genel kullanımda bu 
AsyncCallback temsilcisi EndInvoke metodunu içeren başka bir metodu temsil eder. 

 

Asenkron Callback modelinde, işlemlerin sonuçlanmasının hemen ardından devreye 

girecek olan metod Callback metodu olarak adlandırılır. Bu metodu çalışma zamanında 

işaret edebilmek için özel AsyncCallback temsilci (delegate) tipinden faydalanılır. 

Şimdi en basit haliyle Callback modelini masaya yatıralım. Basit olarak aşağıdaki Console 

uygulamasını geliştireceğiz. 

using System; 

 

namespace UsingAsyncCallback 

{ 

    public delegate void Temsilci(); 
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    class Yurutucu 

    { 

        public void Calistir(Temsilci t) 

        { 

            t.BeginInvoke(new AsyncCallback(SonuclariAl),t); 

        } 

 

        public void SonuclariAl(IAsyncResult ia) 

        { 

            Temsilci t=(Temsilci)ia.AsyncState; 

            t.EndInvoke(ia); 

        } 

 

        public void Islemler() 

        { 

            Console.WriteLine("Async yürütülecek metod"); 

        } 

    } 

 

    class AnaProgram 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Yurutucu yrtc=new Yurutucu(); 

         

            #region Asenkron kullanıldığında 

 

            Temsilci t=new Temsilci(yrtc.Islemler); 

            yrtc.Calistir(t); 

            Console.WriteLine("Diğer kod satırları..."); 

 

            #endregion 

 

            #region Asenkron kullanılmadan 

 

            // yrtc.Metod(); 

            // Console.WriteLine("Diğer kod satırları..."); 

         

            #endregion 

 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

İlk olarak Temsilci isimli bir delegate tipi tanımladık. Bu tip çalışma zamanında her hangi bir 

parametre almayan ve geri dönüş tipi bulunmayan (void) metodları işaret edebilecek cinstedir. 

Asenkron işlemlerin toplu olarak yer aldığı Yurutucu isimli bir sınıfımız var. Bu sınıf içerisinde hem 
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asenkron metodun başlatılmasını sağlayacağız, hem de işlmelerin sonlanmasının ardından devreye 

girecek Callback metodumuzu işleteceğiz. 

Temsilcimizin BeginInvoke ve EndInvoke metodlarını çalıştıracak iki metodumuz var. Islemler isimli 

metodumuz asenkron olarak yürütmeyi düşündüğümüz metod olacak. Calistir isimli metodumuz 

Temsilci tipinden bir parametre almakta ve içeride bu nesne üzerinden BeginInvoke metodunu 

çağırmaktadır. BeginInvoke metodumuzun AsyncCallback temsilcisi tipinden olan parametresi 

Islemler isimli metodumuzu işaret edecek şekilde tanımlanmıştır. Bu şu anlama gelmektedir. 

Calistir isimli metod uygulandığında BeginInvoke, temsilcinin işaret ettiğim metodu asenkron olarak 

yürürlüğe sokacaktır. Asenkron olarak çalışan metod sonlandığında ise AsyncCallback nesnesinin 

işaret ettiği SonuclariAl isimli metod otomatik olarak devreye girecektir. 

SonuclariAl isimli metodumuz geriye bir değer döndürmez ve sadece IAsyncResult arayüzü tipinden 

bir parametre alır. Bunun sebebi AsyncCallback temsilcisinin bu tipteki metodları işaret edebilecek 

olmasıdır. SonuclariAl isimli metodumuz içerisinde EndInvoke metodu ile asenkron işlemlerin 

sonucu ortama alınmak istenmektedir. Bunu sağlayabilmek için IAsyncResult tipinden parametre 

Temsilci tipine dönüştürülür ki bu sayede temsilci üzerinden BeginInvoke çağırılabilir. Böylece o ana 
kadar çalışmış olan işlemlerin sonucunu alabilecek konuma gelmiş oluruz. 

Model ilk bakışta karışık gözükebilir. Ancak temel noktaları anladığınızda sorun kalmayacaktır. Biz 

temsilcimizin BeginInvoke metodu ve EndInvoke metodunun olduğunu biliyoruz. Bu metodları 

kullanırken AsyncCallback temsilci tipi ile Callback fonksiyonu olarak EndInvoke metodunu 

çağırdığımız bir metodu işaret ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken AsyncCallback 

temsilcisinin geri dönüş tipi olmayan ve IAsyncResult arayüzü tipinden nesneleri parametre olarak 

alan metodları işaret edebilecek olmasıdır. Bundan sonra tek yapmamız gereken çalışma 

zamanında temsilcimizi işaret edeceği asenkron metodu gösterecek şekilde oluşturmak ve 

BeginInvoke yapısını barındırdan metodu yürürlüğe sokmak. Uygulamamızı yukarıdaki hali ile 
çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. 

 

Şimdi burada anlamamız gereken nokta şudur. Biz temsilcimiz ile işaret ettiğimiz metodu 

çalıştırdıktan sonra normal şartlar altında bu metod sonlanıncaya kadar kodun beklemesi ve kod 

tamamlandıktan sonra kalan satırların işlemesi gerekirdi. Oysaki biz metodumuzu asenkron olarak 

yürüttüğümüzden, temsilci nesnemizin işaret ettiği metodu çalıştırdığımız kod satırından sonraki 

satırlar daha önceden çalışabilmiştir. Bu ayırımı anlamak çok önemlidir. Olayı daha iyi 

kavrayabilmek için Main metodundaki kodları aşağıdaki gibi düzenleyelim. 
  

Yurutucu yrtc=new Yurutucu(); 

 

#region Asenkron kullanıldığında 

 

// Temsilci t=new Temsilci(yrtc.Islemler); 

// yrtc.Calistir(t); 

// Console.WriteLine("Diğer kod satırları..."); 

 

#endregion 
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#region Asenkron kullanılmadan 

 

yrtc.Islemler(); 

Console.WriteLine("Diğer kod satırları..."); 

 

#endregion 

 

Console.ReadLine(); 

Uygulamayı tekrar çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Gördüğünüz gibi önce Islemler isimli metodumuz çalıştı. Bu metodun çalışması bittikten sonra 

kalan kod satırlarından uygulama çalışmaya devam etti. Bunun sebebi işleyişin senkron olarak 
yürümesidir. 

Callback modeli özellikle veri çekme işlemi uzun süren sorguların yer aldığı uygulamalarda oldukça 

işe yaramaktadır. Örneğin AdventureWorks2000 veritabanı üzerinde aşağıdaki gibi bir sorgunun 

kullanıldığı bir uygulama geliştirdiğimizi düşünelim. 

  

SELECT * FROM Customer  

    INNER JOIN CustomerAddress ON Customer.CustomerID = CustomerAddress.CustomerID  

    INNER JOIN Address ON CustomerAddress.AddressID = Address.AddressID  

    INNER JOIN SalesPerson ON Customer.SalesPersonID = SalesPerson.SalesPersonID  

    INNER JOIN SalesPersonQuotaHistory ON SalesPerson.SalesPersonID = 

SalesPersonQuotaHistory.SalesPersonID 

Gerçek hayatta bu ve bunun gibi daha çok zaman alacak sorguları sıkça kullanıyoruz. Yukarıdaki 

sorgu her ne kadar bizim için pek bir şey ifade etmesede örnek uygulamamızda Callback modelini 

nasıl kullanacağımıza dair uygun bir gecikme süresi sağlayacak yapıdadır. Uygulamamızın deseni 

yukarıdaki ile neredeyse aynı olacak. Ancak bu kez önemli bir fark var. Bu da asenkron olarak 

yürütülecek metodumuzun DataSet döndüren ve string parametre alan bir yapıda olması. 

Dolayısıyla bu metodu işare edecek temsilci nesnemizde aşağıdaki gibi olmalıdır. 

  

public delegate DataSet Temsilci(string sorguCumlesi); 

Eğer ILDASM aracı ile bu temsilinin MSIL koduna bakacak olursak BeginInvoke ve EndInvoke 

metodlarının bir önceki örneğimize nazaran biraz daha farklı oluşturulduğunu görürüz. 
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Dikkat ederseniz temsilcimizin string parametresi BeginInvoke metodunun ilk parametresidir. 

Ayrıca temsilcimizin dönüş tipide EndInvoke metodunun dönüş tipi olmuştur (DataSet) .  

  

 

Asenkron yürütülecek olan metodlarımız geri dönüş tipine ve parametrelere sahip ise, 

BeginInvoke ve EndInvoke metodlarıda bu yapıya göre şekillenecektir. EndInvoke 

asenkron metodun dönüş tipinden değer döndürürken, BeginInvoke asenkron metodda 

tanımlanan parametre sayısı kadar parametreyi ek olarak alacaktır. 

Dolayısıyla hem çalıştırıcı metodumuzu hem de Callback metodumuzu bu yapıya uygun olarak 

tasarlamalıyız. İşte örnek kodlarımız. 

  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Threading; 

 

namespace UsingAsyncCallback2 

{ 

    public delegate DataSet Temsilci(string sorguCumlesi); 

 

    class Yurutucu 

    { 

        public DataSet ds; 

 

        public void Baslat(Temsilci t,string sorgu) 

        { 

            t.BeginInvoke(sorgu,new AsyncCallback(Bitir),t); 

        } 



www.bsenyurt.com Page 1755 
 

 

        public void Bitir(IAsyncResult ia) 

        { 

            Temsilci t=(Temsilci)ia.AsyncState; 

            ds=t.EndInvoke(ia); 

            Console.WriteLine(ds.Tables[0].Rows[1][5]+" "+ds.Tables[0].Rows[1][6]+" 

"+ds.Tables[0].Rows[1][7]); 

        } 

 

        public DataSet SonuclariAl(string sorgu) 

        { 

            SqlConnection con=new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks2000;user id=sa"); 

            SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter(sorgu,con); 

            DataSet dsSonucKumesi=new DataSet(); 

            da.Fill(dsSonucKumesi); 

            return dsSonucKumesi; 

        } 

    } 

 

    class AnaProgram 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Yurutucu yrtc=new Yurutucu(); 

            string sorgu=@"SELECT * FROM Customer INNER JOIN CustomerAddress ON 

Customer.CustomerID =         CustomerAddress.CustomerID INNER JOIN Address ON 

CustomerAddress.AddressID = Address.AddressID INNER JOIN SalesPerson ON 

Customer.SalesPersonID = SalesPerson.SalesPersonID INNER JOIN SalesPersonQuotaHistory ON 

SalesPerson.SalesPersonID = SalesPersonQuotaHistory.SalesPersonID"; 

            Temsilci t=new Temsilci(yrtc.SonuclariAl); 

            yrtc.Baslat(t,sorgu); 

            for(int i=1;i<3000;i++) 

            { 

                Console.Write(".");  

            } 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda yaklaşık olarak aşağıdakine benzer bir görüntü ile karşılaşırız. 



www.bsenyurt.com Page 1756 
 

 

Dikkat ederseniz for döngüsü başlamadan önce asenkron olarak yürütmek istediğimiz metodumuz 

olan SonuclarıAl temsilci nesnemiz yardımıyla çalıştırılımıştır. Bu işlemin ardından BeginInvoke 

metodumuz asenkron olarak çalışan SonuclariAl metodunu ayrı bir iş parçasına bir IAsyncResult 

arayüzü nesnesi sorumluluğunda devretmiştir. BeginInvoke metodunu çalıştırdığımızda Callback 

metodumuzuda bildirdiğimizden sorgu sonuçlandığı anda EndInvoke metodunun yer aldığı Bitir 

isimli metod devreye girecektir. Bu metod içerisinde tamamlanan asenkron process' ten sorumlu 

IAsyncResult nesne örneği kullanılarak Temsilci nesnemiz elde edilmiş ve bu nesne üzerinden 

EndInvoke çağırılarak sorgu sonucu elde edilen DataSet alınmıştır. Dikkat edin BeginInvoke 

metodu geriye bir DataSet nesne örneği döndürmektedir. Son olarak örnek olması açısından veri 

kümesinin ilk satırına ait bir kaç alan bilgisi ekrana yazdırılır. 

Burada önemli olan nokta, metod çalışmaya başladıktan sonra, metodun içerdiği sorgunun 

sonlanması beklenmeden for döngüsünün devreye girmesidir. For döngüsü işleyişini sürdürürken, 

asenkron metodumuz tamamlandığında sonuçlar ekrana yazdırılmış ve for döngüsü kaldığı yerden 
işleyişine devam etmiştir. İşte asenkron Callback modeli. 

Callback modeli yardımıyla asenkron işlemlerin gerçekleştirilmesi özellikle profesyonel 

uygulamalarda büyük önem arz etmektedir. Özellikle uygulamaların uzun süre duraksamasını 

(donmasını) engelleyebileceğimiz bir yoldur. Ancak asenkron modellerde birbirlerini etkileyebilecek 

işlemler varsa dikkatli davranılmalıdır. Aksi takdirde process' lerin sonsuz döngülere girerek asılı 
kalmasına neden olabiliriz. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek Kodlar İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Web Uygulamalarında Custom Paging ( 

03.09.2005 ) - Asp.Net 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/AsyncCallback.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Geliştirdiğimiz web uygulamalarında özellikle DataGrid kontrollerini kullandığımızda sayfalama 

işlemini sıkça kullanırız. Genellikle sayfalama işlemlerini var sayılan hali ile kullanırız. Bu modele 

göre grid üzerinde sayfalama yapabilmek için PageIndexChanged olayını ele almamız gerekir. 

Burada grid kontrolüne yeni sayfa numarasını DataGridPageChangedEventArgs parametresinin 

NewPageIndex değeri ile verir ve bilgilerin tekrardan yüklenmesini sağlayacak uygulama 

kodlarımızı yürütürüz. Tipik olarak bu tarz bir kullanım aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi 
yapılmaktadır. 

private void Doldur() 

{ 

    //Bağlantının açılması, verilerin çekilmesi ve çekilen verilerin DataGrid kontrolüne bağlanması 

} 

 

private void DataGrid1_PageIndexChanged(object source, DataGridPageChangedEventArgs e) 

{ 

    DataGrid1.CurrentPageIndex=e.NewPageIndex; 

    Doldur(); 

} 

Buradaki yaklaşım gerçekten işe yaramaktadır. Ancak aslında performans açısından bazı kayıplar 

söz konusudur. Çünkü bu tip sayfalama tekniğini kullanırken, sayfa linklerine her basışımızda ilgili 

veri kaynağındaki tüm veriler çekilmekte ve çekilen veri kümesi üzerinde ilgili sayfaya 

gidilmektedir. Bu elbetteki büyük boyutlu veri kümeleri ile çalışırken dikkate alınması gereken bir 

durumdur. Nitekim performansı olumsuz yönde etkileyecektir. Her ne kadar caching (tampon 

belleğe almak) teknikleri ile sorunun biraz olsun üstesinden gelinebilecek olsa da daha etkili 
çözümler üretebiliriz. 

 

Büyük boyutlu veri kümeleri ile çalışırken uygulanan varsayılan sayfalama tekniği hız 

kaybına neden olarak performansı olumsuz yönde etkileyebilir. 

İşte bu makalemizde özel sayfalama tekniklerinden bir tanesini incelemeye çalışacağız. Bu teknikte 

yer alan parçalardan en önemlisi şablon bir tablonun (temporary) kullanılmasıdır. İlk olarak asıl veri 

kümesini ele alacağımız bir stored procedure (saklı yordam) geliştireceğiz. Bu saklı yordamımız 

içerisinde asıl veri kümesinin satırlarını alıp temprary bir tabloya aktaracağız. Temporary 

tablomuzun en büyük özelliği identity tipinde 1 den başlayan ve 1' er artan bir alana sahip 

olmasıdır. Biz bu alanın değerinden faydalanarak temp tablosu üzerinde sayfalama işlemini 
uygulayacağız. Buradaki ana fikiri daha iyi anlamak için aşağıdaki şekile bir göz atalım. 
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Senaryomuzda AdventureWorks2000 veritabanı içerisinde yer alan Employee isimli tabloyu 

kullanacağız. Bu tablo üzerinde aşağıdaki select sorgusu için sayfalama işlemini gerçekleştireceğiz. 

  

SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,NationalIDNumber,Title,BirthDate,EmailAddress FROM 

Employee 

Teorimizi şekil üzerinden açıklamaya çalışalım. Önce bir temp tablosu oluşturacağız. Temp 

tablomuzun alanları yukarıdaki select sorgusundaki alanları karşılayacak şekilde olacak. Bir de 

ekstradan identity alanımız olacak. Sonra select sorgumuzdaki verileri, temp tablomuz içerisine 

insert edeceğiz. Ardından temp tablomuz üzerinden yeni bir select sorgusu çalıştıracağız. Ancak bu 

sefer, Where koşulumuz olacak ve burada identity alanımız için bir aralık belirleyeceğiz. İşte bu 

aralık sayfanın başlangıç ve bitiş satırlarını belirleyerek istediğimiz sayfaya ait verileri elde 

etmemizi sağlayacak. 

Örneğin, verilerimizi 5' er satırlık sayfalara bölmek istediğimizi düşünelim. Bu durumda 2nci 

sayfadaki ilk satırın id değerini Baslangic isimli formülümüzden 6 olarak bulabiliriz. Yine 2nci 

sayfanın bitis satırının değerinide Bitis isimli formülü kullanarak 10 olarak bulabiliriz. Gördüğünüz 

gibi teori son derece basit. Sayfalamayı gerçekleştirebilmek için aslında temp tablodaki identity 

alanlarını kullanıyoruz. Son olarak bu işlemlerin hepsini bir stored procedure(saklı yordam) 

içerisinde barındırarak işlemlerin doğrudan sql sunucusu üzerinde ne hızlı şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. İşte sp kodlarımız. 

  

CREATE PROCEDURE WorkSp_Paging  

 

@SayfaNo INT, 
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@GosterilecekSatirSayisi INT 

 

AS 

 

DECLARE @BaslangicID AS INT 

DECLARE @BitisID AS INT 

DECLARE @SelectSorgusu AS NVARCHAR(255) 

 

-- Önce Temporary tablomuzu oluşturuyoruz. ID alanı önemli. 

CREATE TABLE #TempOfEmployee  

( 

ID INT IDENTITY(1,1), 

EmployeeID INT, 

FirstName NVARCHAR(50), 

LastName NVARCHAR(50), 

NationalIDNumber NVARCHAR(15), 

Title NVARCHAR(50), 

BirthDate DATETIME, 

EmailAddress NVARCHAR(50) 

) 

 

-- Employee tablosundaki verileri temporary tablomuza aktarıyoruz. 

SET @SelectSorgusu='SELECT 

EmployeeID,FirstName,LastName,NationalIDNumber,Title,BirthDate,EmailAddress FROM Employee' 

INSERT INTO #TempOfEmployee EXEC (@SelectSorgusu) 

 

-- Başlangıç ve bitiş satırlarının ID alanlarının değerlerini belirlemek için formülasyonumuzu 

kullanıyoruz. SayfaNo ve GösterilecekSatirSayisi sp mize dışarıdan gelen parametreler. 

SET @BaslangicID=((@SayfaNo-1)*@GosterilecekSatirSayisi) 

SET @BitisID=(@SayfaNo*@GosterilecekSatirSayisi)+1 

 

-- Temporary tablomuz üzerinden ilgili ID aralığındaki veri setini çekiyoruz. 

SELECT ID,EmployeeID,FirstName,LastName,NationalIDNumber,Title,BirthDate,EmailAddress 

FROM #TempOfEmployee 

WHERE ID>@BaslangicID AND ID<@BitisID 

 

-- Son olarak sistemde bir karmaşıklığa yer vermemek için temporary tablomuzu kaldırıyoruz. 

DROP TABLE #TempOfEmployee 

GO 

Şimdi sp' mizi asp.net uygulamamızda kullanalım. Özel sayfalama yaptığımız için artık 

PageIndexChanged olayını kullanamayacağız. Dolayısıyla sayfa linklerini manuel olarak 

oluşturmamız gerekiyor. Bu durumda DataGrid kontrolümüze ait AllowPaging ve 

AllowCustomPaging özelliklerinin değerlerini false olarak bırakabiliriz. Eğer sadece ilk, önceki, 

sonraki, son tarzında linkler oluşturacak isek işimiz kolay. İlgili metodumuza sayfa numarasını ve 

göstereceğimiz satır sayısını parametre olarak göndermemiz yeterli olacaktır. Ancak sayfa 

numalarını link olarak sunmak istiyorsak biraz daha fazla çabalamamız gerekecek. Öncelikle asıl işi 

yapan metodumuzu aşağıdaki gibi oluşturalım. Bu metodumuzda tanımlamış olduğumuz sp' mizi bir 

SqlCommand nesnesi yardımıyla yürütüyor ve elde ettiğimiz sonuç kümesini DataGrid 
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kontrolümüze bağlıyoruz. 

  

private void Doldur(int sayfaNo,int gosterilecekSatirSayisi) 

{ 

    string sql=@"WorkSp_Paging"; 

    cmd=new SqlCommand(sql,con); 

    cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

    cmd.Parameters.Add("@SayfaNo",sayfaNo); 

    cmd.Parameters.Add("@GosterilecekSatirSayisi",gosterilecekSatirSayisi); 

    da=new SqlDataAdapter(cmd); 

    dt=new DataTable(); 

    da.Fill(dt); 

    DataGrid1.DataSource=dt; 

    DataGrid1.DataBind(); 

} 

Şimdi linklerimizi oluşturalım. Burada kodlama tekniği açısından tamamen serbestsiniz. Ben 

aşağıdaki gibi kodlamayı tercih ettim. Öncelikle Employee tablosundaki satır sayısını buluyoruz. 

Sonra sayfalarda gösterilecek satır sayısı ile bunu oranlayarak sayfa sayısını buluyoruz. Sayfa 

sayısını bulurken dikkat etmemiz gereken nokta artık satırlar için sayfa numarasını bir arttırmamız 

gerektiğidir. Bunu tespit edebilmek için toplam satır sayısını sayfada gösterilecek satır sayısına 

bölerken mod operatörü (%) yardımıyla kalan değeri hesaplıyoruz. Eğer kalan değer 0 ise problem 

yok. Sayfa sayısı tamdır. Ancak 0 değil ise bu durumda sayfa sayısını bir arttırmalıyız ki kalan 
satırlarıda en sondaki sayfada gösterebilelim. 

Bu teknik yardımıyla sayfa sayısını tespit etmemizin ardından her bir sayfa numarası için birer 

LinkButton kontrolü oluşturuyoruz. Bu kontrollerin Text ve ID özelliklerine ilgili sayfa numarasını 

set ettikten sonra sayfadaki placeHolder kontrolüne ekliyoruz. Ayrıca LinkButton' lar arasında birer 

boşluk olmasını sağlamak için Label kontrollerini kullanabiliriz. Şimdi burada önemli olan nokta 

LinkButton nesnelerinden birisine tıklandığında ilgili sp' mizi çalıştıracak olan metodumuzu 

çağırabilmek. Bunun için her bir LinkButton nesnesini döngü içerisinde oluştururken aynı Click olay 

metoduna yönlendiriyoruz. Bu olay metodu içerisinde yaptığımız iş ise ilgili LinkButton kontrolünün 

ID değerini almak ve Doldur isimli metoda göndermek. Böylece ilgili linke tıklandığında doğruca sp' 

miz çalıştırılacak ve ilgili sayfaya ait veri seti ekrandaki grid kontrolümüze dolacak. 

  

private void SatirSayisiniBul() 

{ 

    cmd=new SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM Employee",con); 

    con.Open(); 

    int toplamSatirSayisi=Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()); 

    con.Close(); 

    ViewState.Add("TSS",toplamSatirSayisi); 

} 

 

private void LinkleriOlustur(int gosterilecekSatirSayisi) 

{ 

    if(ViewState["TSS"]==null) 

    { 
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        SatirSayisiniBul(); 

    } 

 

    int kalanSatirSayisi=toplamSatirSayisi%gosterilecekSatirSayisi; 

    int sayfaSayisi; 

    if(kalanSatirSayisi==0) 

        sayfaSayisi=(toplamSatirSayisi/gosterilecekSatirSayisi); 

    else 

        sayfaSayisi=(toplamSatirSayisi/gosterilecekSatirSayisi)+1; 

 

    for(int i=1;i<sayfaSayisi;i++) 

    { 

        LinkButton link=new LinkButton(); 

        Label lbl=new Label(); 

     

        link.Text=i.ToString(); 

        link.ID=i.ToString(); 

        link.Click+=new EventHandler(link_Click); 

        lbl.Text=" "; 

        plhLinkler.Controls.Add(link); 

        plhLinkler.Controls.Add(lbl); 

    }  

} 

 

private void link_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    LinkButton currLink=(LinkButton)sender; 

    int sayfaNo=Convert.ToInt16(currLink.ID); 

    Doldur(sayfaNo,5); 

} 

Son olarak sayfamız yüklenirken Load olayında olmasını istediğimiz kodlarıda aşağıdaki gibi 

ekleyelim. 

  

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    con=new SqlConnection("data source=localhost;database=AdventureWorks2000;integrated 

security=SSPI"); 

    LinkleriOlustur(5); 

    if(!Page.IsPostBack) 

    {  

        Doldur(1,5);  

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştıracak olursak sayfalar arasında başarılı bir şekilde dolaşabildiğimizi görürüz. 

Görüldüğü gibi özel sayfalama işlemi biraz meşakkatli bir yol gerektirse de performans açısından 
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oldukça iyi verim sunacaktır. Buradaki performans farkını iyi anlayabilmek için normal sayfalama ve 

özel sayfalama tekniklerini iyice kavramak gerekir. Bir kere daha özetleyecek olursak, normal 

sayfalama tekniğinde her bir sayfada tüm veri seti tekrardan ilgili bağlantsız katman kontrolüne 

doldurulmaktadır. Bizim kullandığımız tekniktede dikkat ederseniz buna benzer bir yaklaşım söz 

konusudur. Çünkü bizde sp' miz içerisinde tüm veri setini çekip bir temp tablo içerisine alıyoruz. 

Yanlız biz bu işlemi sql sunucusu üzerinde gerçekleştiriyoruz. Oysaki normal sayfalamada hakikaten 

tüm veri kümesi bağlantısız katman nesnesine doldurulmaktadır. Bizim tekniğimizde ise sadece 

ilgili sayfadaki belirtilen satır sayısı kadarlık bir veri seti bağlantısız katman nesnesine 

doldurulmaktadır. İşte aradaki en büyük fark budur. Ki bu fark bize performans sağlamaktadır. Bir 
sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Kodlar İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

 

Numaralandırıcıları Kullanmak İçin Bir Sebep ( 28.08.2005 ) - C# 
 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bildiğiniz gibi numaralandırıcılar (enum sabitleride diyebiliriz) yardımıyla sayısal değerleri kod 

içerisinde daha anlamlı isimlendirmelerle ifade edebiliriz. Uygulama geliştirirken çoğunlukla 

framework' ün parçası olan pek çok enum sabitini kullanmaktayız. Örneğin veritabanı 

uygulamalarında sıkça kullandığımız CommandBehavior, DataRowState, DataRowVersion sabitleri 

gibi. Bu sistemin temel amacı, bu tiplerin sahip oldukları değerlerin sayısal karşılıklarına 

ihtiyacımızın olmasıdır. Öyle ki, uygulama içerisinde yer alan her hangi bir fonksiyonun davranışı 

için sayısal bir karşılaştırma yapmamız gereken yerlerde, bu sayısal değerin karşılığı olan bir ismi 

kullanmak çok daha mantıklıdır. Bu geliştirme açısından zaman kazandırıcı bir teknikten de ötedir. 

Çoğu zaman projelerimizde kendi numaralandırıcı tiplerimizi tanımlama ihtiyacı duyarız. İşte bu 
günkü makalemizde bizi numaralandırıcı kullanmaya itecek bir nedeni incelemeye çalışacağız. 

 

 

Numaralandırıcılar sayısal değerleri anlamlı isimler ile ifade etmemize yardımcı olurken, 

gerek kodlama zamanında gerekse geliştirme aşamasında programcıya büyük kolaylık ve 

esneklik sağlarlar. 

İlk olarak numaralandırıcıları kullanmamız için gerekli senaryomuzdan kısaca bahsedelim. 

Örneğimizi bir web uygulaması olarak geliştireceğiz. Bu web uygulmasında AdventureWorks2000 

(Sql Server 2000 Reporting Service ile birlikte gelen) isimli veritabanında yer alan Products ve 

ProductSubCategory tablolarından faydalanacağız. Temel olarak bir dataGrid kontrolü üzerinde veri 

gösterme ve güncelleme işlemlerini ele alacağız. Uygulamamızı en başından itibaren tasarlayacağız. 

İlerleyen kısımlarında ise numaralandırıcı ihtiyacımızı keşfedecek ve uygun çözüm yollarını 

geliştirmeye çalışacağız. İlk olarak uygulamamızın tablolar ile ilgili temel işlemlerini yapacak 

yonetici sınıfını yazalım. DBYonetici sınıfımız şu an için sadece veri çekme işlemlerini üstlenecek. 
İlerleyen kısımlarda diğer bazı işlevsellikleri de ekleyeceğiz. 

DBYonetici.cs 
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using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace UsingEnumerators 

{ 

    public class DBYoneticisi 

    { 

        private SqlConnection con; 

        private SqlDataAdapter da; 

 

        public DBYoneticisi() 

        { 

            con=new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks2000;integrated security=SSPI"); 

        } 

 

        public DataSet SelectCategories() 

        { 

            DataSet resultSet=new DataSet(); 

            string sql=@"SELECT ProductSubCategoryID, Name FROM ProductSubCategory Order By 

ProductSubCategoryID"; 

            da=new SqlDataAdapter(sql,con); 

            da.Fill(resultSet); 

            return resultSet;  

        }  

 

        public DataSet SelectProducts() 

        { 

            DataSet resultSet=new DataSet(); 

            string sql=@"SELECT TOP 100 ProductID, Name, ProductNumber, StandardCost, ListPrice, 

StandardCost / ListPrice * 100 AS IncRate, Class, DealerPrice, SellStartDate, Size, 

Weight,ProductSubCategoryID, (SELECT Name FROM ProductSubCategory WHERE 

ProductSubCategoryID = P.ProductSubCategoryID) AS ProductSubCategory FROM Product P 

WHERE (StandardCost IS NOT NULL) AND (ListPrice IS NOT NULL) ORDER BY ProductID"; 

            da=new SqlDataAdapter(sql,con); 

            da.Fill(resultSet); 

            return resultSet;  

        } 

    } 

} 

DBYonetici isimli sınıfımızdaki metodlardan kısaca bahsetmekte yarar var. Uygulamamızda 

AdventureWorks2000 veritabanında yer alan Products isimli tabloyu kullanıyoruz. Bu tablodaki bir 

kaç alanı ele alacağız. Products tablosuna ilişkin sorgumuza dikkat ederseniz, standart maliyet ile 

liste fiyatı arasındaki oranı ifade eden ek bir alan olduğunu farkedebilirsiniz. Biz bu alandaki değere 
bakarak dataGrid' imiz üzerinde renklendirme işlmelerini yapmaya çalışacağız. 
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SelectCategories isimli metodumuz ise ürünlerimizin ait olabileceği kategorileri elde etmemizi 

sağlıyor. Aslında bu metodu, dataGrid üzerinde her hangibir satır için güncelleme işlemi 

yapacağımız zaman, bir ListBox kontrolünü dinamik olarak doldurmak amacıyla kullanacağız. Şimdi 

DBYonetici sınıfımızı web uygulamamızda kullanalım. İlk olarak WebForm' umuz üzerinde yer 

alacak dataGrid kontrolümüzün içeriğini oluşturacağız. 
  

<asp:datagrid id="dgProducts" runat="server" Font-Size="Smaller" Font-Names="Verdana" 

AutoGenerateColumns="False" DataKeyField="ProductID" AllowPaging="True"> 

    <AlternatingItemStyle BackColor="LightSteelBlue"></AlternatingItemStyle> 

    <ItemStyle BackColor="White"></ItemStyle> 

    <HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="Brown" BackColor="Gold"></HeaderStyle> 

    <Columns> 

        <asp:BoundColumn Visible="False" DataField="ProductID"></asp:BoundColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Urun Adı"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Name")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <asp:TextBox ID="txtName" Runat="server" Width="100" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Name")%>'></asp:TextBox> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Urun Numarası"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ProductNumber")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ProductNumber")%> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Maliyet"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"StandardCost","{0:C}")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <asp:TextBox ID="txtStandardCost" Runat="server" Width="100" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"StandardCost")%>'></asp:TextBox> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Liste Fiyati"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ListPrice","{0:C}")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate>  

                <asp:TextBox ID="txtListPrice" Runat="server" Width="100" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ListPrice")%>'></asp:TextBox>  

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Artis Orani"> 
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            <ItemTemplate> 

                <asp:Label ID="lblIncRate" Runat="Server" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"IncRate","{0:F}")%>'></asp:Label> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"IncRate","{0:F}")%> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn>  

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Alt Kategori ID" Visible="False"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ProductSubCategoryID")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                 <asp:Label ID="lblProductSubCategoryID" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ProductSubCategoryID")%>' 

runat="server"></asp:Label> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Alt Kategori"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ProductSubCategory")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <asp:DropDownList ID="lstProductSubCategory" runat="server" DataSource = "<%# 

AltKategorileriAl() %>" DataTextField="Name" DataValueField="ProductSubCategoryID" /> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Boyutu"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Size","{0:F}")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Size","{0:F}")%> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn HeaderText="Agirlik"> 

            <ItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Weight","{0:F}")%> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <asp:TextBox ID="txtWeight" Runat="server" Width="100" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Weight")%>'></asp:TextBox> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn> 

            <ItemTemplate> 

                <asp:Button id="btnDuzenle" CommandName="Duzenle" runat="server" 

Text="Düzenle"></asp:Button> 

            </ItemTemplate> 
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            <EditItemTemplate> 

                <asp:Button id="btnGuncelle" CommandName="Guncelle" runat="server" 

Text="Güncelle"></asp:Button> 

                <asp:Button id="btnVazgec" CommandName="Vazgec" runat="server" 

Text="Vazgeç"></asp:Button> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

        <asp:TemplateColumn> 

            <ItemTemplate> 

                <asp:Button id="btnDelete" CommandName="Sil" runat="server" 

Text="Sil"></asp:Button> 

            </ItemTemplate> 

            </asp:TemplateColumn> 

    </Columns> 

    <PagerStyle Mode="NumericPages"></PagerStyle> 

</asp:datagrid> 

Şu anda aklınızdan geçenleri duyar gibiyim. Bu kadar uzun kodlardan sonra numarlandırıcıları 

nerede kullanacağımızı merak ediyorsunuz. Ama biraz daha sabredelim. İlk olarak yukarıdaki 

dataGrid kontrolümüz hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. DataGrid kontrolümüz ekranda 

Products tablosuna ait verileri gösterdiği gibi, satırlar üzerinde veri güncelleme ve silme işlemlerine 

de izin verecek şekilde oluşturuldu. Bu sebepten üzerinde güncelleme yapılmasını istediğimiz 

alanlara ait EditItemTemplate kısımlarında TextBox veya DropDownList gibi kontrollere yer verdik. 

Konumuz dataGrid kontrolünün özelliklerini incelemek olmadığı için çok fazla detaya girmiyorum. 

Şimdi sayfamızın kodlarını yazalım. 

  

private static DBYoneticisi yonetici; 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    yonetici=new DBYoneticisi(); 

} 

 

private void btnYukle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

    dgProducts.DataBind(); 

} 

 

private void dgProducts_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e) 

{ 

    if((e.Item.ItemType==ListItemType.Item) || 

(e.Item.ItemType==ListItemType.AlternatingItem)) 

    { 

        double incRate; 

        Label lbl=(Label)e.Item.Cells[5].Controls[1]; 

        incRate=Convert.ToDouble(lbl.Text); 

        if(incRate>=100) 
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        { 

            e.Item.Cells[5].BackColor=Color.Red; 

            e.Item.Cells[5].ForeColor=Color.White; 

        } 

    } 

} 

 

private void dgProducts_PageIndexChanged(object source, DataGridPageChangedEventArgs e) 

{ 

    dgProducts.CurrentPageIndex=e.NewPageIndex; 

    dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

    dgProducts.DataBind(); 

} 

 

public DataSet AltKategorileriAl() 

{ 

    return yonetici.SelectCategories();  

}  

 

private void dgProducts_ItemCommand(object source, DataGridCommandEventArgs e) 

{ 

    switch (e.CommandName) 

    { 

        case "Duzenle": 

            dgProducts.EditItemIndex=e.Item.ItemIndex; 

            dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

            dgProducts.DataBind(); 

            break; 

     

        case "Sil": 

            break; 

     

        case "Vazgec": 

            dgProducts.EditItemIndex=-1; 

            dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

            dgProducts.DataBind(); 

            break; 

 

        default : 

            break;  

    } 

} 

Dilerseniz kodlarımızda neler yaptığımıza kısaca değinelim. Sayfamız yüklenirken dataGrid 

kontrolü, Products tablosu için çalıştırdığımız sorgudan dönen sonuç kümesi ile dolduruluyor. Bu 

sırada dataGrid kontrolünün ItemDataBound olayında her bir satır için IncRate isimli alanın değerini 

kontrol ediyoruz. Bunun sonucuna göre eğer artış oranı 100' den büyük ise o hücreinin arka plan 

rengini ve font rengini değiştirerek kullanıcıyı uyarıyoruz. Kullanıcı dataGrid kontrolünde sayfalama 

işlemi yapabilir. Sayfalama işlemini sağlamak için her zamanki gibi PageIndexChanged isimli olay 
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metodumuzu kullanıyoruz. Her hangibir satır için güncelleme işlemi ve silme işlemi de yapabilir. 

Güncelleme ve Silme işlmeleri için yine DataGrid kontrolümüzün ItemCommand metodunu 

kullanıyoruz. Eğer düzenleme modu seçilirse bu durumda ürünlerin dahil olduğu kategorileri 

listelemek için DropDownList kontrolümüzü dolduran SelectProducts metodumuzu çağırıyoruz. 

Böylece sistemde kayıtlı olan ürünlerin kullanıcı tarafından bir combo kontrolü içerisinden 

seçilebilmesini sağlamış oluyoruz. Bu hızlı açıklamalardan sonra geldiğimiz noktayı aşağıdaki 
şekilden görebilirisiniz. 

 

Şimdi bu uygulamada odaklanmamız gereken bir nokta var. O da, IncRate' in rengini belirlediğimiz 

ItemDataBound metodu. Gelin bu metodu mercek altına alalım. 
  

private void dgProducts_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e) 

{ 

    if((e.Item.ItemType==ListItemType.Item) || 

(e.Item.ItemType==ListItemType.AlternatingItem)) 

    { 

        double incRate; 

        Label lbl=(Label)e.Item.Cells[5].Controls[1]; 

        incRate=Convert.ToDouble(lbl.Text); 

        if(incRate>=100) 

        { 

            e.Item.Cells[5].BackColor=Color.Red; 
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            e.Item.Cells[5].ForeColor=Color.White; 

        } 

    } 

} 

Bu metodda dikkat ederseniz if döngümüz içerisinde 5 numaralı hücrenin içerisinde ki 1 numaralı 

kontrolü ele alıyoruz. Peki bu 5 numaralı hücredeki 1 numaralı kontrol' de neyin nesi oluyor. 

Aslında dataGrid nesnemizin aspx sayfasındaki kodlarını göz önüne aldığınızda 5 numaralı hücrenin, 

IncRate alanına ait hücre olduğunu ve 1 numaralı kontrolünde bu hücredeki Label kontrolü 

olduğunu kolayca görebilirisiniz. 
  

<asp:TemplateColumn HeaderText="Artis Orani"> 

            <ItemTemplate> 

                <asp:Label ID="lblIncRate" Runat="Server" 

Text='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"IncRate","{0:F}")%>'></asp:Label> 

            </ItemTemplate> 

            <EditItemTemplate> 

                <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"IncRate","{0:F}")%> 

            </EditItemTemplate> 

        </asp:TemplateColumn> 

Herşey buraya kadar gayet güzel. Şimdi default.aspx sayfamızda IncRate alanını dataGrid 

içerisinde kullanıdığımız ItemTemplate takısının hemen önüne yeni bir tane daha ekleyelim. Bu 

sefer query' den çektiğimiz Class alanını buraya ekliyoruz. Aynen aşağıdaki kod parçasında olduğu 

gibi. 
  

<asp:TemplateColumn HeaderText="Sınıf"> 

    <ItemTemplate> 

        <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Class","{0:F}")%> 

    </ItemTemplate> 

    <EditItemTemplate> 

        <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Class","{0:F}")%> 

    </EditItemTemplate> 

</asp:TemplateColumn> 

Şimdi uygulamamızı tekrardan çalıştıralım. Bu sefer sizinde benim de beklediğimiz gibi bir şeylerin 

yolunda gitmemesi gerekiyor. Aşağıdaki ekran görüntüsü korktuğumuzun başımıza geldiği andır. 
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Hata gayet açık ve net. Artık 5 numaralı hücremiz IncRate alanına ait hücre değil. Burada şimdi 

Class isimli alanımız yer almakta. Ayrıca 5 numaralı alandaki 1 numaralı kontrolümüzde bir Label 

kontrolü değil. Hatanın nedenide doğru hücre üzerinde olmayışımız. Daha da kötüsü olabilir elbette. 

Burada çalışma zamanında aldığımız hata ile sorununun ne olduğunu anlayabildik. Oysaki, yeni 

eklediğimiz hücre pekala sayısal bir değer içeren bir Label kontrolü taşıyabilirdi. Bu durumda 
uygulama çalışacaktı ama hatalı sonuçlar verecekti. 

Peki ya çözüm? Çözüm sonunda bu makalenin başından beridir bahsetmeye çalıştığımız 

numaralandırıcılardan geçiyor. Sorgudan dönen alanların dataGrid' de denk geldiği indeks 

numaralarını temsil edecek bir numarlandırıcımız olsaydı daha iyi olmaz mıydı? En azından yeni bir 

hücre eklediğimizde tek yapmamız gereken enum sabitimizde araya bir eleman daha eklemek 

olacaktı. Çünkü kodun kaç yerinde aynı numaralı indeksi kullandığımızı bilemeyebilirdik. Her ne 

kadar arama-bulma yöntemi ile 5' lerin geçtiği yerleri 6 yapabilecek olsakta bu hiçde profesyonelce 

bir çözüm olmazdı. İşte basit bir enum sabitini kullanarak çok daha profesyonel bir çözüm 
üretebilirdik. 

Gördüğünüz gibi enum sabitlerini kullanmak için son derece güzel bir sebebimiz oldu. Şimdi bu 

düşüncemizi uygulamamız ile bütünleştirmemiz gerekiyor. İlk olarak yapmamız gereken enum 

sabitimizi oluşturmak. Eğer bir solution içerisinde pek çok proje ile birlikte çalışıyorsanız bu 

durumda grid başlıkları gibi indekslere ait enum sabitlerini saklayabileceğiniz genel bir katman dahi 

oluşturmayı düşünebilirsiniz. Bizim uygulamamız son derece küçük olduğundan geçerli isim 
alanımız altında bir enum sabiti yapmamız yeterli olacaktır. 

enum sabitimiz ProductsGridHeaders 
  

namespace UsingEnumerators 

{ 

    enum ProductsGridHeaders 

    { 

        PRODUCTID, 
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        NAME, 

        PRODUCTNUMBER, 

        STANDARDCOST, 

        LISTPRICE, 

        CLASS, 

        INCRATE, 

        PRODUCTSUBCATEGORYID, 

        PRODUCTSUBCATEGORY, 

        SIZE, 

        WEIGHT 

    } 

} 

İşte altın yumruğu vurduğumuz an. Artık tek yapmamız gereken, enum sabitimizi DataGrid 

nesnemizin ItemDataBound olay metodunda aşağıdaki gibi kullanmak.  
  

 

Numaralandırıc içindeki elemanları isimlendirirken gerçekten anlamlı, bir şeyleri 

kulağımıza çağrıştıran isimler vermeye özen göstermeliyiz. 

 
  

private void dgProducts_ItemDataBound(object sender, DataGridItemEventArgs e) 

{ 

    if((e.Item.ItemType==ListItemType.Item) || 

(e.Item.ItemType==ListItemType.AlternatingItem)) 

    { 

        double incRate; 

        Label lbl=(Label)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.INCRATE].Controls[1]; 

        incRate=Convert.ToDouble(lbl.Text); 

        if(incRate>=100) 
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        { 

            e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.INCRATE].BackColor=Color.Red; 

            e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.INCRATE].ForeColor=Color.White; 

        } 

    } 

} 

Artık uygulamamız sorunsuz şekilde çalışacaktır ve istediğimiz yeni satırı dataGrid kontrolümüze 

ekleyebiliriz. Unutmamamız gereken tek şek, yeni bir satır eklendiğinde bunu ilgili enum sabitinede 

yansıtmaktır. Üstelik kodun okunurluğuda inanılmaz derecede kolaylaşmıştır. Ancak elbette 

ki  kodumuzda enum sabitlerini kullanacağımız tek yer burası değil. 

Örneğin DropDownList kontrolümüz doldurulduğunda o an aktif olan satıra ait ürün kategori 

adınında seçili olarak gelmesi gerekmektedir. Şu anki kodlarımıza göre DropDownList kontrolümüz 

herhangibir satır edit modunda açıldığında ürünleri başarılı bir şekilde listeliyor ama her zaman için 

ilk elemana konumlanıyor. Bu problemi aşmak için düzenleme moduna geçildiğinde DropDownList 

kontrolününün SelectedValue özelliğini uygun değere (ki bu değer ProductSubCategoryId olacaktır) 

atamamız yeterli olacaktır. Dolayısıla dataGrid kontrolümüzün ItemDataBound olay metodunda 

aşağıdaki düzenlemeyi yapmamız bu ihtiyacımızı karşılayacaktır. Artık kodu yazarken, hangi indisli 

hücreyi düşünmemize gerekte yoktur. Çünkü numaralandırıcımız anlamlı isimleri ile bunu bize 

söylemektedir. 
  

if(e.Item.ItemType==ListItemType.EditItem) 

{ 

    Label 

lblKatId=(Label)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.PRODUCTSUBCATEGORYID].Controls[

1]; 

    DropDownList 

lstKategoriler=(DropDownList)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.PRODUCTSUBCATEGOR

Y].Controls[1];     

    lstKategoriler.SelectedIndex=Convert.ToInt16(lblKatId.Text)-1; 

} 

Oluşturduğumuz enum sabiti özellikle güncellenecek satır için yazacağımız kod satırlarında da çok 

işe yarayacaktır. Son olarak güncelleme işlemimizi numaralandırıcımızı kullanarak nasıl 

gerçekleştirdiğimizi görelim. Uygulamamıza bu fonksiyonelliği kazandırmak için yine 

ItemDataBound olay metodunu kullanacağız. Bu sefer CommandName özelliğinin Guncelle değerini 

alması halinde gerçekleştireceğimiz işlemler var. Biz numaralandırıcımızı Kaydetme işleminin 

gerçekleştirileceği metodu çağırmadan önce, gridde seçili olan satırdaki kontroller üzerindeki 

değerleri okuduğumuz satırlarda kullanıyoruz. Örneğin dataGrid kontrolünde Name alanının 

gösterildiği hücrede yer alan TextBox kontrolüne girilen değeri almak için, ProductsGridHeaders 

numaralandırıcısının Name elemanının işaret ettiği integer değere sahip olan hücredeki 1 numaralı 

kontrolü ele alıyoruz. Daha sonra bu kontrolü bir TextBox nesnesine dönüştürerek güncel değerini 

ilgili kaydetme işlemini gerçekleştirecek metodumuza taşıyoruz. Bu değer alma işlemini diğer 

kontrollerimiz içinde yapıyoruz. Ancak önemli olan e parametresi üzerinden dataGrid kontrolündeki 

ilgili alanlara nasıl eriştiğimiz. Yani numaralandırıcımızı nasıl kullandığımız. 

  

private void Kaydet(DataGridCommandEventArgs e) 
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{  

    int productID=Convert.ToInt32(dgProducts.DataKeys[e.Item.ItemIndex]); 

    TextBox txtName=(TextBox)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.NAME].Controls[1]; 

    TextBox 

txtStandardCost=(TextBox)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.STANDARDCOST].Controls[

1]; 

    TextBox 

txtListPrice=(TextBox)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.LISTPRICE].Controls[1]; 

    TextBox txtWeight=(TextBox)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.WEIGHT].Controls[1]; 

    DropDownList 

lstSubCategories=(DropDownList)e.Item.Cells[(int)ProductsGridHeaders.PRODUCTSUBCATEG

ORY].Controls[1]; 

 

    string Name=txtName.Text; 

    double StandardCost=Convert.ToDouble(txtStandardCost.Text); 

    double ListPrice=Convert.ToDouble(txtListPrice.Text); 

    double Weight=Convert.ToDouble(txtWeight.Text); 

    int SCategoryID=Convert.ToInt16(lstSubCategories.SelectedValue); 

 

    yonetici.UpdateProducts(productID,Name,StandardCost,ListPrice,Weight,SCategoryID); 

} 

 

private void dgProducts_ItemCommand(object source, DataGridCommandEventArgs e) 

{ 

    switch (e.CommandName) 

    { 

        case "Duzenle": 

            dgProducts.EditItemIndex=e.Item.ItemIndex; 

            dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

            dgProducts.DataBind(); 

            break; 

 

        case "Guncelle": 

            Kaydet(e); 

            dgProducts.EditItemIndex=-1; 

            dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

            dgProducts.DataBind(); 

            break; 

 

        case "Sil": 

            break; 

 

        case "Vazgec": 

            dgProducts.EditItemIndex=-1; 

            dgProducts.DataSource=yonetici.SelectProducts(); 

            dgProducts.DataBind(); 

            break; 

 

        default : 
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            break;  

    } 

} 

DbYoneticisi sınıfımızda güncelleme işlemini gerçekleştiren metodumuz ise aşağıdaki gibidir. 

public int UpdateProducts(int productID, string name, double standardCost, double listPrice, double 

weight, int subCategoryID) 

{ 

    string sql=@"UPDATE Product SET Name=@Name,StandardCost=@StandardCost, 

ListPrice=@ListPrice,Weight=@Weight, ProductSubCategoryID=@SubCategoryID WHERE 

ProductID=@ProductID"; 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand(sql,con); 

    cmd.Parameters.Add("@Name",name); 

    cmd.Parameters.Add("@StandardCost",standardCost); 

    cmd.Parameters.Add("@ListPrice",listPrice); 

    cmd.Parameters.Add("@Weight",weight); 

    cmd.Parameters.Add("@SubCategoryID",subCategoryID); 

    cmd.Parameters.Add("@ProductID",productID); 

    con.Open(); 

    int result=cmd.ExecuteNonQuery(); 

    con.Close(); 

    return result; 

} 

Gördüğünüz gibi enum sabitlerini kullanarak kod geliştirmek daha da kolaylaşmaktadır. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek Kodlar İçin Tıklayınız. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

SortedList ve Hashtable İçin 2 Basit Öneri ( 

06.08.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

SortedList ve Hashtable koleksiyonları, anahtar-değer (key-value) çiftlerini esas alır. Hashtable 

koleksiyonu özellikle sahip olduğu elemanlar ile ilgili işlemlerde kullandığı hash algoritmalı teknik 

sayesinde en hızlı çalışan koleksiyon olma özelliğinide gösterir. Diğer yandan SortedList anahtar-

değer çiftlerinin, anahtar değerine göre her zaman sıralandığı bir koleksiyon tipidir. Yani SortedList 

koleksiyonuna eklediğimiz elemanların sırasına bakılmaksızın, yeniden yapılan bir sıralama söz 

konusudur. Bu avantajlı bir durum olsa bile, özellikle SortedList' in çok daha yavaş çalışan bir 

koleksiyon olmasına neden olmaktadır. Her iki koleksiyon hakkında söylenebilecek pek çok konu 

vardır. Biz bu makalemizde özellikle dikkat etmemiz gereken 2 teori üzerinde duracağız. İlk 

teorimiz ile işe başlayalım. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/UsingEnumerators.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bir SortedList oluştururken doğrudan eleman eklemek yerine, elemanları önce bir 

Hashtable koleksiyonuna ekleyip, SortedList' i bu Hashtable üzerinden 

oluşturmak daha hızlıdır. 

Kulağa biraz galip geliyor değil mi? Bir SortedList koleksiyonunu anahtar-değer çiftleri ile 

doldururken doğrudan SortedList' i kullanmak yerine bir Hashtable' ın kullanılması... Her ne kadar 

ilginç gibi görünsede aşağıdaki basit örnek ile bu durumu analiz edebiliriz. 
  

using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace UsingSortedList 

{ 

    class Tester 

    { 

        private SortedList sl; 

        private SqlConnection con; 

        private SqlCommand cmd; 

        private SqlDataReader dr; 

 

        private void Hazirla() 

        { 

            con = new SqlConnection("data source=BURAKS;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"); 

            cmd = new SqlCommand("SELECT NationalIDNumber,Title From 

HumanResources.Employee", con); 

        } 

 

        public void Olustur() 

        { 

            sl = new SortedList(); 

            con.Open(); 

            dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

            while (dr.Read()) 

            { 

                sl[dr["NationalIDNumber"]] = dr["Title"]; 

            } 

            dr.Close(); 

        } 

 

        public void OlusturHt() 

        { 

            Hashtable ht = new Hashtable(); 
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            con.Open(); 

            dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

            while (dr.Read()) 

            { 

                ht[dr["NationalIDNumber"]] = dr["Title"]; 

            } 

            sl = new SortedList(ht); 

            dr.Close(); 

        } 

 

        public Tester() 

        { 

            Hazirla(); 

        } 

    } 

     

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Tester tester = new Tester(); 

            DateTime dtBaslangic,dtBitis; 

            TimeSpan ts; 

 

            #region SortedList ile 

                 

            dtBaslangic = DateTime.Now; 

            tester.Olustur(); 

            dtBitis = DateTime.Now; 

            ts = dtBitis - dtBaslangic; 

            Console.WriteLine(ts.TotalMilliseconds); 

 

            #endregion 

 

            #region Hashtable ile 

 

            dtBaslangic = DateTime.Now; 

            tester.OlusturHt(); 

            dtBitis = DateTime.Now; 

            ts = dtBitis - dtBaslangic; 

            Console.WriteLine(ts.TotalMilliseconds); 

         

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Örneğimizde test işlemlerimiz için Tester isimli bir sınıf kullanıyoruz. Diğer teorimiz için de bu sınıfı 

kullanacağız. Sınıfımızda Sql Server 2005 üzerinde yer alan AdventureWorks isimli veritabanını 
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kullanacağız. Burada Employee isimli tabloyu göz önüne alacağız. Amacımız bir Employee' un 

NationalIDNumber alanlarını anahtar olarak, Title alanlarını ise değer olarak SortedList 

koleksiyonumuza eklemek. Tablonun select edilen içeriğine bakacak olursak NationalIDNumber 
alanlarının düzensiz(unsorted) sırada olduğunu görürüz. 

 

Elbetteki burada basit bir Order By ile NationalIDNumber alanına göre sıralama yaptırabiliriz. 

Ancak SortedList ile ilgili teorimize bakmak için bize sırasız(unsorted) ve benzersiz(unique) 

anahtar(key) değerleri gerekiyor. Hazır elimizde var iken kullanmakta fayda var. İlk metodumuz ( 

Olustur() metodu) anahtar-değer çiftlerini SortedList' e doğrudan ekliyor. İkinci metodumuz 

(Olusturht() metodu) ise anahtar-değer çiftlerini önce bir Hashtable koleksiyonuna ekliyor ve daha 

sonra SortedList koleksiyonunu aşağıdaki yapıcı metod prototipi ile oluşturuyor. 

  

public SortedList(IDictionary d); 

Hashtable koleksiyonu IDictionary arayüzünü implemente ettiği için, SortedList' imizi bu şekilde 

oluşturabilmemiz son derece doğaldır. Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir sonuç 
elde ederiz. 
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Aslında sonuçlar milisaniye cinsinden olduğu için çok önemsiz görünebilir. Kaldı ki uygulamanın kısa 

süreli sonraki çalıştırılışlarında veritabanı kaynaklarının yeniden kullanımınında etkisiyle bu süre 

dahada aşağılara inecektir. Ancak gerçek hayat problemlerinde çok daha fazla satıra sahip 

(çoğunlukla buradaki gibi 290 satırlık bir veri seti değil) tablolarda benzer işlemleri kullanabiliriz. 

Sonuç itibariyle teorik olarak bir SortedList koleksiyonunu oluştururken bir Hashtable 

koleksiyonundan yararlanmak performansı olumlu yönde etkilemektedir. Gelelim ikinci dikkate 

değer teoriye.  
  

 

İster SortedList ister Hashtable olsun, anahtar-değer çiftine sahip koleksiyonların 

elemanları arasında ileri yönlü iterasyon kullanırken DictionaryEntry nesneleri 

üzerinden hareket etmek, anahtarlar üzerinden hareket etmekten daha hızlıdır. 

Dictionary bazlı bir koleksiyonda (çoğunlukla Hashtable ve SortedList) foreach döngüsünü 

kullanarak yaptığımız iterasyonlarda genellike kullandığımız iki desen vardır. Bu desenlerden 

birisinde Keys özelliği kullanılır. Keys özelliği ile koleksiyon içerisindeki her bir anahtar üzerinde 

ileri yönlü hareket sağlanır. Bir anahtara karşılık gelen değeri koleksiyon içerisinden almak için, 

güncel anahtar koleksiyonun indeksleyicisine parametre olarak verilir. 

  

foreach (object anahtar in sl.Keys) 

{     

} 

Diğer yöntemde ise DictionaryEntry nesneleri kullanılmaktadır ve deseni aşağıdaki gibidir. 

DictionaryEntry nesneleri o anki anahtar-değer çiflerine erişebilmemizi sağlayan Key ve Value 

özelliklerine sahiptir. 
  

foreach (DictionaryEntry dicEnt in sl) 

{ 

} 

Şimdi bu teoriyi örneğimizde uygulayarak oluşan süre farklarını değerlendirmeye çalışalım. Tester 

isimli sınıfımıza aşağıdaki iki metodu ekleyerek işe başlıyoruz. 

  

public void Dolas_1() 

{ 

    OlusturHt(); 

    foreach (object anahtar in sl.Keys) 

    { 

        object deger = sl[anahtar]; 

    } 

} 

 

public void Dolas_2() 

{ 
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    OlusturHt(); 

    foreach (DictionaryEntry dicEnt in sl) 

    { 

        object deger = dicEnt.Value; 

    } 

} 

Metodlarımızda SortedList koleksiyonunu kullandık. İlk metodumuzda değerlere erişmek için 

indeksleyici üzerinden anahtarları kullanıyoruz. Yani foreach döngümüz koleksiyon içindeki her bir 

anahtar için öteleme yapıyor. İkinci döngümüz ise koleksiyon içerisindeki her bir DictionaryEntry 

nesnesini ele alarak öteleme yapıyor. Her iki tekniği kullanan kodlarımızı ise Main metodumuza 

aşağıdaki gibi ekleyelim. 
  

#region Key üzerinden döngü 

 

dtBaslangic = DateTime.Now; 

tester.Dolas_1(); 

dtBitis = DateTime.Now; 

ts = dtBitis - dtBaslangic; 

Console.WriteLine(ts.TotalMilliseconds); 

 

#endregion 

 

#region DictionaryEntry üzerinden döngü 

 

dtBaslangic = DateTime.Now; 

tester.Dolas_2(); 

dtBitis = DateTime.Now; 

ts = dtBitis - dtBaslangic; 

Console.WriteLine(ts.TotalMilliseconds); 

 

#endregion 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir sonuç elde ederiz. 

 

Bu teori Hashtable koleksiyonları içinde geçerlidir. Her iki teoriyide incelediğimiz örneklerin 

doğurduğu sonuçlar kullandığınız sisteme nazaran görecelidir. Farklı sonuçar oluşabilir. Özellikle 

milisaniye cinsinden değerler söz konusu olduğundan çalışma zamanında bu farklar çok önemsizdir. 
Ancak yinede profesyonel stilde kod yazarken kullanabileceğimiz tekniklerdir. 
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Özetle SortedList koleksiyonunun kullanım amacı elemanlarının her zaman anahtarlarına göre sıralı 

tutuluyor oluşudur. Hashtable koleksiyonu ise elemanlarını içeride hash algoritması ile oluşturduğu 

indekslere göre tutar ve bulur. Hash algoritmasının doğası gereği Hashtable koleksiyonları son 

derece hızlıdır. Her iki koleksiyonunda ortak noktası IDictionary arayüzlerini uygulamış olmaları ve 

bu sebepten DictionaryEntry tipinden nesneleri taşımalarıdır. Bu yüzden her iki koleksiyonda 

bünyesinde key-value çiftlerini barındırır. İşte bu ortak özelliklerden yola çıkaraktan yukarıdaki iki 

teori ortaya atılmıştır. Biz de bu makalemizde bunları incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Tip Güvenli (Type Safety ) Koleksiyonlar 

Oluşturmak - 2 ( 31.07.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde tip güvenli koleksiyon nesnelerimizi CollectionBase sınıfı yardımıyla nasıl 

oluşturabileceğimizi incelemiştik. CollectionBase bize ArrayList benzeri koleksiyon sınıflarını yazma 

fırsatı vermektedir. Diğer yandan Hashtable koleksiyonunda olduğu gibi key (anahtar) - value 

(değer) çiftlerinden oluşacak tip güvenli bir koleksiyon sınıfı yazmak isteyebiliriz. Bu durumda, 

DictionaryBase sınıfından yaralanabiliriz. DictionaryBase sınıfıda CollectionBase sınıfı gibi abstract 

yapıdadır. Yani kendisini örnekleyemeyiz. Temel olarak DictionaryBase key-value çiftlerine sahip bir 

koleksiyonun kullanması gereken üyeleri sunan arayüzlerden türemiştir. Yani IDictionary, 

IEnumerable ve ICollection arayüzlerini uyarlamaktadır. Dikkat ederseniz CollectionBase sınıfınında 

türediği IEnumerable ve ICollection arayüzleri DictionaryBase içinde söz konusudur. 

 

CollectionBase sınıfı gerekli fonksiyonelliği sağlamak için nasıl ki bir ArrayList koleksiyonunu 

çevreliyorsa (encapsulate), DictionaryBase sınıfıda bir Hashtable koleksiyonunu çevreler. 

DictionaryBase sınıfının protected özellikleri (Dictonary , InnerHashtable) yardımıyla 

oluşturduğumuz koleksiyon içindeki key-value çiftlerine erişilebilir ve eleman ekleme, silme, arama 

mailto:selim@bsenyurt.com
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vb. gibi pek çok var olan aksiyonu gerçekleştirebiliriz. Örneğimizi incelediğimizde DictionaryBase 

yardımıyla tip güvenli bir koleksiyon nesnesi oluşturmanın, CollectionBase kullanıldığında 

gerçekleştirilen uyarlama ile neredeyse aynı olduğunu görecekseniz. Tek fark, içeride erişilen 
nesnenin bir Dictionary nesnesi olması ve key-value çiftlerinin söz konusu olmasıdır. 

 

DictionaryBase sınıfı key-value (anahtar - değer) çiftlerinin kullanıldığı Hashtable tipi 

koleksiyon sınıflarını yazmamızı ve kendi tip güvenliğimizi oluşturabilmemizi sağlar. 

Şimdi gelin bir örnek üzerinden bu konuyu incelemeye çalışalım. Bu sefer anahtar-değer çiftleri 

yapısına uygun bir koleksiyon nesnesi olarak ISBN numarasına sahip Kitapları göz önüne alacağız. 

ISBN numaraları bizim için key (anahtar) olacak. Bunun karşılığında ise bir Kitap nesnesini 

value(değer) olarak tutacağız. Bu elbette tipik olarak bir Hashtable koleksiyonu ile de yapılabilir. 

Ancak bizim amacımız anahtarların(keys) mutlaka integer ve değerlerin (values) mutlaka Kitap 

tipinden nesne örnekleri olmasıdır. Normal bir Hashtable key-value çiftlerini object tipinden tuttuğu 

için, herhangibir tipi bu çiftlere atayabiliriz. İşte burada tip güvenliği bizim esas olan amacımız 

olmaktadır. Bu nedenlede DictionaryBase sınıfı yardımıyla kendi koleksiyon sınıfımızı yazacağız. İlk 
olarak Kitap nesnemize ait sınıfımızı oluşturalım. Sınıfımızın basit yapısı aşağıdaki gibidir. 

 

Sınıfımız kodları; 

  

using System; 

 

namespace StrongCollections 

{ 

    public class Kitap 

    { 

        private int m_ISBN; 

        private string m_Baslik; 

        private int m_Fiyat; 

 

        public int ISBN 

        { 

            get{return m_ISBN;} 

            set{m_ISBN=value;} 

        } 

        public string Baslik 

        { 

            get{return m_Baslik;} 

            set{m_Baslik=value;} 



www.bsenyurt.com Page 1782 
 

        } 

        public int Fiyat 

        { 

            get{return m_Fiyat;} 

            set{m_Fiyat=value;} 

        } 

        public Kitap(int isbn,string baslik,int fiyat) 

        { 

            m_ISBN=isbn; 

            m_Baslik=baslik; 

            m_Fiyat=fiyat; 

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return m_ISBN.ToString()+" "+m_Baslik+" "+m_Fiyat.ToString(); 

        } 

        public Kitap() 

        { 

        } 

    } 

} 

Şimdi kendi tip güvenli koleksiyon sınıfımızı yazalım. Sınıfımızı DictionaryBase' den türettikten 

sonra içeriden Dictionary özelliğine erişerek eleman ekleme, çıkarma, arama, bulma gibi işlemleri 

yapacağımız metodlar ile bir indeksleyici ve anahtarlar(keys) üzerinde öteleme yapabileceğimiz bir 

numarator metod ekleyeceğiz. Basit olarak sınıfımızın içeriği aşağıdaki gibi olacak. 

 

Sınıf kodlarımız; 
  

using System; 

using System.Collections; 
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namespace StrongCollections 

{ 

    public class KitapKoleksiyon:DictionaryBase 

    { 

        public void Ekle(int isbn,Kitap kitap) 

        { 

            Dictionary.Add(isbn,kitap); 

        } 

        public void Cikart(int isbn) 

        { 

            Dictionary.Remove(isbn); 

        } 

        public bool Varmi(int isbn) 

        { 

            return Dictionary.Contains(isbn); 

        } 

        public Kitap Bul(int isbn) 

        { 

            return (Kitap)Dictionary[isbn]; 

        } 

        public Kitap this[int isbn] 

        { 

            get{return (Kitap)Dictionary[isbn];} 

            set{Dictionary[isbn]=value;} 

        } 

        public IEnumerator NumaratorAl() 

        { 

             return Dictionary.Keys.GetEnumerator(); 

        } 

        public KitapKoleksiyon() 

        { 

        } 

    } 

} 

Ekle metodumuz iki parametre almaktadır. Tahmin edeceğiniz gibi ilk parametremiz Hashtable 

koleksiyonu için gerekli key (anahtar), ikinci parametremiz ise value(değer) dir. Bu metod 

sayesinde, belli bir isbn numarasının karşılığı olarak bir Kitap nesne örneğini koleksiyonumuza 

eklemiş oluruz. Cikart metodu, parametre olarak verilen isbn değerini Dictionary içerisinde bulur ve 

listeden çıkartır. Varmi metodumuz geriye bool tipinden bir değer döndürür. Amacı belirtilen isbn 

değerinin koleksiyonda yer alıp almadığını belirlemektir. Bunun için Dictionary özelliği üzerinden 
Contains metodunu çağırırız. 

Bul metodumuz ise, parametre olarak girilen isbn' i Dictionary üzerinde arar ve sonucu geriye bir 

Kitap nesne örneği şeklinde döndürür. Bu dönüştürme gereklidir çünkü Dictionary geriye object 

tipinden bir nesne örneğini döndürecektir. Indeksleyicimizin indeks değerleri bu sefer key (anahtar) 

lardır. Dikkat ederseniz tüm metodlarımız int-Kitap tipinden anahtar-değer çiftlerini kullanmaktadır. 

Böylece aslında tip güvenliğinide sağlamış oluyoruz. Son olarak eklediğimiz NumaratorAl isimli 

metodumuz Dictionary üzerinde Key değerleri için bir IEnumerator nesne örneğini geriye 
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döndürüyor. Bunu çalışma zamanında koleksiyonumuz içindeki anahtarlar üzerinden öteleme 

yaparak Kitap nesnelerini elde etmek için kullanabiliriz. Kısacası bir listemele işlemi için 

kullanabiliriz. Şimdi koleksiyonumuzu kullanacağımız bir örnek uygulama yazalım. 
  

using System; 

using System.Collections; 

 

namespace StrongCollections 

{ 

    class Uygulama 

    { 

        static KitapKoleksiyon kitapCol; 

     

        static void Listele() 

        {  

            IEnumerator numarator=kitapCol.NumaratorAl(); 

            while(numarator.MoveNext()) 

            { 

                Console.WriteLine(kitapCol[Convert.ToInt32(numarator.Current)].ToString()); 

            } 

        } 

     

        static void KoleksiyonOlustur() 

        { 

            kitapCol.Ekle(1000,new Kitap(1000,"Her Yönüyle C#",1)); 

            kitapCol.Ekle(1001,new Kitap(1001,"Thinking in C#",1)); 

            kitapCol.Ekle(1002,new Kitap(1002,"Truva",1)); 

            kitapCol.Ekle(1003,new Kitap(1003,"Java in a Nuthshell",1)); 

        }  

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // KitapKoleksiyon nesne örneğimizi oluşturuyoruz. 

            kitapCol=new KitapKoleksiyon(); 

            // Koleksiyonumuza bir kaç örnek Kitap elemanını ekliyoruz.( key-value çifti olarak) 

            KoleksiyonOlustur(); 

            // Koleksiyonumuzdaki elemanları listeliyoruz. 

            Listele(); 

            Console.WriteLine("-------------"); 

            // Koleksiyonda belirtilen isbn değerine sahip Kitap nesnesi olup olmadığına bakıyoruz. 

(Sonuçlar bool tipinden) 

            Console.WriteLine("ISBN: 1000 var mı? {0}",kitapCol.Varmi(1000)); 

            Console.WriteLine("ISBN: 9999 var mı? {0}",kitapCol.Varmi(9999)); 

            Console.WriteLine("-------------"); 

            // Koleksiyonumuzdan key değeri 1001 olan key-value çiftini çıkartıyoruz. 

            kitapCol.Cikart(1001); 

            Console.WriteLine("ISBN: 1001 çıktı");  

            // Koleksiyonumuzdaki elemanların son halini listeliyoruz. (Artık 1001 numaraları eleman 

yok) 
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            Listele(); 

            Console.WriteLine("-------------"); 

            // Koleksiyonumuzda 1003 isbn değerine sahip key-value çiftini buluyoruz. 

            Kitap bulunanKitap=kitapCol.Bul(1003); 

            // Bulunan Kitap nesnesinin içeriğini override ettiğimiz ToString metodu ile ekrana 

yazdırıyoruz. 

            Console.WriteLine(bulunanKitap.ToString()); 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Görüldüğü gibi KitapKoleksiyon isimli koleksiyonumuza eleman eklemek istediğimizde bizden bir 

key-value çifti beklenmektedir. Öyleki key integer tipinde, value ise Kitap tipinde olmak zorundadır. 

Bunu tasarım zamanında koleksiyonumuza eleman eklerken kolayca görebiliriz. 

 

İşte bu bizim için tip güvenliğini sağlamaktadır. Çünkü KitapKoleksiyon tipinden nesne örneğimize 

int-Kitap tipi dışında bir anahtar-değer çifti ekleyemiz. Böylece geldik bir makalemizin daha 
sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Tip Güvenli (Type Safety ) Koleksiyonlar 

Oluşturmak - 1 ( 23.07.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Tip güvenliğini sağlamak her zaman için önemli unsurlardan birisidir. Koleksiyon tabanlı nesneleri 

kullanırken çoğu zaman istediğimiz tip güvenliğini sağlayamayabiliriz. Buradaki en büyük etken, 

koleksiyon tabanlı nesnelerin object tipinden referanslar taşıyor olmasıdır. Bazen kendi 

belirlediğimiz tip dışında, başka her hangi bir tip barındırmasına izin vermek istemediğimiz yapıda 

koleksiyon nesnelerine ihtiyacımız olur. Böyle bir koleksiyon nesnesinin en büyük avantajı az önce 
bahsettiğimiz tip güvenliğini sağlamasıdır. 

C# 2.0 versiyonunda koleksiyon nesnelerine ilişkin olarak tip güvenliği generic yapıları ile 

kazandırılmıştır. Peki 1.1 versiyonunda bu işleri nasıl gerçekleştirebiliriz? İki alternatif yolumuz 

vardır. Bunlardan birisi var olan bir koleksiyon nesnesini türetmektir. Diğer yol ise CollectionBase 

veya DictionaryBase tipinden türetme yaparak bir koleksiyon nesnesi tanımlamaktır. Biz bu 

makalemizde CollectionBase sınıfı yardımıyla tip güvenli koleksiyon sınıflarını nasıl 

oluşturabileceğimizi inceleyeceğiz. Bu sınıflar aynı zamanda strongly-typed collections (kuvvetle 
türlendirimiş koleksiyonlar) olarakta adlandırılmaktadır. 

İlk olarak CollectionBase sınıfını kısacada olsa tanımakta fayda var. CollectionBase sınıfı abstract bir 

sınıftır. Bu kendisine ait bir nesne örneğinin oluşturulamayacağı anlamına gelmektedir. Ancak 

CollectionBase sınıfı IList, ICollection ve IEnumerable arayüzlerini implemente etmektedir. Buda 

tipik olarak bir koleksiyon nesnesi için gerekli üyeleri sağladığını gösterir. Aşağıdaki şekilde görülen 

YeniKoleksiyon strongly-typed koleksiyon sınıfımızdır. YeniKoleksiyın, CollectionBase sınıfından 

türetilmiştir. CollectionBase sınıfımız ise bir koleksiyonun taşıması gereken özellikleri sunan 

üyelerin bildirimini içeren üç temel arayüzden türemektedir. 

 

CollectionBase sınıfı kendi içerisinde IList tipinden bir tip döndüren protected yapıda List isimli bir 

özelliğe de sahiptir; ki bu özellik sayesinde CollectionBase sınıfından türeteceğimiz sınıflar 

içerisinden IList tipindeki koleksiyona erişebilir ve doğal olarak ekleme, çıkarma gibi temel 
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koleksiyon işlevselliklerini sağlayabiliriz. List özelliğinin yanı sıra InnerList isimli özellik doğrudan bir 

ArrayList nesne referansına erişilmesini sağlar. Her iki özellikten de faydalanabilirsiniz. Biz bu 

makalemizde List özelliği yardımıyla koleksiyon aktivitelerini sağlayacağız. Şimdi gelin kendi 

strongly-typed koleksiyon sınıfımızı yazalım. Örneğimizde bir Dvd' ye ait bilgileri barındıran 

nesneler dizisini tutacak şekilde bir koleksiyon tasarlayacağız. İlk olarak bu koleksiyon içerisinde 

tutmak istediğinmiz Dvd nesnelerini temsil edecek sınıfımızı geliştirelim. Dvd sınıfının prototipi 
aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. 

 

Dvd sınıfımız 

using System; 

 

namespace StrongCollections 

{ 

    public class Dvd 

    { 

        private string m_Baslik; 

        private int m_Fiyat; 

        private DateTime m_YapimYili; 

 

        public string Baslik 

        { 

            get{return m_Baslik;} 

            set{m_Baslik=value;} 

        } 

        public int Fiyat 

        { 

            get{return m_Fiyat;} 

            set{m_Fiyat=value;} 

        } 

        public DateTime YapimYili 

        { 

            get{return m_YapimYili;} 

            set{m_YapimYili=value;} 

        } 

        public Dvd(string baslik,int fiyat,DateTime yapimYili) 

        { 

            Baslik=baslik; 

            Fiyat=fiyat; 

            YapimYili=yapimYili; 

        } 

        public Dvd() 
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        { 

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return this.Baslik+" "+this.Fiyat+" "+this.YapimYili.ToShortDateString(); 

        } 

    } 

} 

DvdKoleksiyon sınıfımızı ise yapısı içerisinde bir koleksiyon için ihtiyaç duyulabilecek bir iki metod 

içerecek şekilde tasarlayacağız. Temel olarak bir Dvd nesnesini koleksiyona ekleme ve çıkarma gibi 

işlemleri üstlenen metodlara sahip olacak. Ancak önemli bir özellik olarak koleksiyon içerisindeki 

elemanlara indeksler üzerinden erişebilmemizi sağlayacak bir indeksleyicide yer alacak. Koleksiyon 
sınıfımızın yapısını aşağıdaki şekilden daha net olarak görebilirsiniz. 

 

DvdKoleksiyon sınıfı 

using System; 

using System.Collections; 

 

namespace StrongCollections 

{ 

    public class DvdKoleksiyon:CollectionBase 

    { 

        public void Ekle(Dvd dvd) 

        { 

            this.List.Add(dvd); 

        } 

        public void Cikart(Dvd dvd) 

        { 

            this.List.Remove(dvd); 

        } 

        public Dvd this[int indeks] 
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        { 

            get{return (Dvd)this.List[indeks];} 

            set{this.List[indeks]=value;} 

        } 

        public void Cikart(int indeks) 

        { 

            this.List.RemoveAt(indeks); 

        } 

        public void Ekle(int indeks,Dvd dvd) 

        { 

            this.List.Insert(indeks,dvd); 

        } 

        public DvdKoleksiyon() 

        { 

        } 

    } 

} 

Ekle isimli metodumuzun iki versiyonu vardır. Bunlardan birisi koleksiyonun sonuna bir Dvd 

nesnesini eklerken diğeri, parametre olarak belirtilen indekse ekleme işlemini gerçekleştirir. Cikart 

isimli metodumuzda iki versiyona sahiptir. Bunlardan birisi koleksiyondan parametre olarak aldığı 

Dvd nesnesini çıkartırken, ikincisi belirtilen indeks üzerindeki Dvd nesnesini koleksiyondan 

çıkartmaktadır. Indeksleyicimiz ise, DvdKoleksiyonu içerisindeki Dvd tipinden nesnelere indeks 
değerleri üzerinden erişmemizi sağlar. 

Dikkat ederseniz tüm bu üyeler sadece ve sadece Dvd tipinden nesneler üzerinden iş yapmaktadır. 

Örneğin koleksiyona nesne ekleme ve koleksiyondan nesne çıkartmak için kullandığımız metodlar 

parametre olarak mutlaka bir Dvd nesne örneğini referans ederler. Benzer şekilde 

indeksleyicimizde sadece Dvd tipinden nesneler üzerinden çalışır. Şimdi yazdığımız koleksiyon 
sınıfımızı deneyeceğimiz bir uygulama geliştirelim. 

using System; 

using System.Collections; 

 

namespace StrongCollections 

{ 

    class Uygulama 

    { 

        static DvdKoleksiyon dvdCol; 

 

        static void Listele() 

        {  

            foreach(Dvd dvd in dvdCol) 

            { 

                Console.WriteLine(dvd.ToString()); 

            } 

            Console.WriteLine("------------------------"); 

        } 
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        static void KoleksiyonOlustur() 

        { 

            dvdCol.Ekle(new Dvd("Gladiator",10,new DateTime(2000,1,1))); 

            dvdCol.Ekle(new Dvd("Star Wars 3",20,new DateTime(2005,1,4))); 

            dvdCol.Ekle(new Dvd("Crow",15,new DateTime(1997,3,9))); 

        }  

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            dvdCol=new DvdKoleksiyon(); 

            KoleksiyonOlustur(); 

 

            for(int i=0;i<dvdCol.Count;i++) 

            { 

                Console.WriteLine(dvdCol[i].ToString()); 

            } 

            Console.WriteLine("--------------------"); 

            dvdCol.Cikart(1); 

 

            Console.WriteLine("1 nolu eleman çıkartıldı..."); 

            Listele(); 

 

            // dvdCol.Ekle(123); // type - safety sağlanır. 

        } 

    } 

} 

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Aslında sanki normal bir koleksiyondan, örneğin bir ArrayList ile yaptığımız işlemlerden pek bir farkı 

yokmuş gibi görünüyor. Farkı anlayabilmek için yorum satırımızı koda katarak uygulamayı yeniden 
derleyelim. 
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Burada problem Ekle metoduna sayısal bir değerin parametre olarak girilmeye çalışılmasıdır. 
DvdKoleksiyon sınıfımızın Ekle metodlarını kısaca bir hatırlarsak; 

public void Ekle(Dvd dvd) 

{ 

     this.List.Add(dvd); 

} 

public void Ekle(int indeks,Dvd dvd) 

{ 

     this.List.Insert(indeks,dvd); 

} 

parametre olarak sadece Dvd tipinden nesneleri aldıklarını görebiliriz. Bu nedenle kod derleme 

zamanında hata vererek geliştiricinin çalışma zamanında bir hataya düşmesini engellemiştir. İşte 

bu tip güvenliğini sağlar. Benzer şekilde koleksiyondan okuduğumuz bir Dvd nesnesini farklı bir 
nesne tipine de atayamayız. Örneğin aşağıdaki kod parçasını göz önüne alalım. 

Kitap ktp=new Kitap(); 

ktp=(Kitap)dvdCol[0]; 

 

double dbl=(double)dvdCol[0]; 

Bu durumda derleme zamanında aşağıdaki hata mesajlarını alırız. 
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Burada var olan bir tipe ve bizim yazdığımız tipe atamalar yapılmaya çalışılmıştır. Ancak 

koleksiyonumuz sadece Dvd tipinden nesne örneklerini geriye döndüren bir indeksleyiciye sahiptir. 

Bunu indeksleyiciyi kullanırken de görebilirsiniz. 

 

Oysaki, bir ArrayList göz önüne alındığında geriye dönen değer her zaman object tipinden olacaktır. 

 

CollectionBase tipinden türettiğimiz nesnelerde, koleksiyonda işlenecek olan nesne tipi ne 

ise onu kullanmalıyız. Bu tip güvenliğini (type - safety ) sağlayabilmemizi olanaklı kılar. 

CollectionBase' den türettiğimiz sınıfların sağladığı tip güvenliği daha iyi anlayabilmek için Dvd 

nesnelerini taşıyacak bir ArrayList koleksiyonunun kullanıldığı aşağıdaki örneği göz önüne almakta 

fayda var. 
  

ArrayList alDvd=new ArrayList(); 

 

alDvd.Add(new Dvd("Gıladyatör",10,new DateTime(2000,1,1))); 

alDvd.Add(new Dvd("Sıtar vars 3",20,new DateTime(2005,1,4))); 

alDvd.Add(new Dvd("kırouv",15,new DateTime(1997,3,9))); 

alDvd.Add(12);  

 

foreach(Dvd dvd in alDvd) 
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{ 

    Console.WriteLine(dvd.ToString()); 

} 

Yazılan kod son derece masumane görünmektedir. Üstelik derleme zamanında hiç bir hata mesajı 

vermez. Yani çalışır bir koddur. Ancak uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki hata 
mesajını alırız. 

 

Sorun foreach döngüsünde açıkça görülmektedir. foreach döngüsü sadece Dvd tipinden elemanlar 

üzerinde bir öteleme gerçekleştirmek isterken koleksiyonun sonuna eklenen sayısal değer bu 

durumu bozmaktadır. Eğer foreach döngüsünü terk edip aşağıdaki gibi bir for döngüsünü tercih 

ederseniz durum biraz daha ilginç bir hal alacaktır. 

  

for(int i=0;i<alDvd.Count;i++) 

{ 

    Console.WriteLine(alDvd[i].ToString()); 

} 

Kodda herhangibir derleme zamanı hatası alınmaz. Çalışma zamanında da bir hata alınmaz. 

Uygulama başarılı bir şekilde çalışır. Ancak bu kez de programın mantıksal bütünlüğü bozulmuştur. 

 

İşte bu tip bir durumla karşılaştığımızda geliştirici olarak tip güvenliğini ve uygulamanın mantıksal 

bütünlüğünü korumak amacıyla kendi koleksiyon sınıflarımızı kullanmayı tercih ederiz. Yazımızın 

başında hatırlarsanız kendi yazacağımız koleksiyon sınıflarını CollectionBase yoluyla veya 

DictionaryBase yoluyla geliştirebildiğimizi söylemiştik. Bu makalemizde CollectionBase sınıfı ile bu 

işi nasıl yapacağımızı gördük. Bir sonraki makalemizde ise DictionaryBase sınıfını inceleyemeye 
çalışacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Dizilere(Arrays) İlişkin Üç Basit Öneri ( 

14.07.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hepimiz dizileri (Arrays) bilir ve kullanırız. Her ne kadar günümüzde koleksiyonlar, xml kaynakları 

ve tablo yapıları veri saklamak amacıyla daha çok kullanılıyor olsalar da, dizilerdende yoğun şekilde 

yararlanmaktayız. Örneğin kendi tasarladığımız bir sınıfa ait nesneler topluluğunu pekala bir dizi 

şeklinde ifade edebilir hatta serileştirebiliriz (serializable). Lakin dizileri kullanırken tercih 

edeceğimiz ve bize performans açısından avantaj sağlayacak teknikleri çoğu zaman göz ardı ederiz. 
İşte bu makalemizde dizileri kullanırken işimize yarayacak performans kriterlerinden bahsedeceğiz. 

 

Öneri 1 ; Dizi elemanları arasında gezinirken kullanacağımız for döngüleri, foreach 

döngülerine nazaran daha süratli çalışır. 

İki döngü yapısı arasındaki farkı daha net olarak görebilmek için aşağıdaki basit console 

uygulamasını göz önüne almakta fayda var. Uygulamamızda basit olarak double tipinden bir dizi 

tanımlıyoruz. Bu dizinin boyutunu dikkat ederseniz yüksek verdik. Hem for döngüsünü hem de 

foreach döngüsünü sırasıyla çalıştıyoruz. İlk olarak for döngüsü ile indeksleyici operatörünü 

kullanarak dizimizin elemanları üzerinde ilerliyor ve bir toplam değeri alıyoruz. Aynı işlemi daha 

sonra bir foreach döngüsü ile gerçekleştiriyoruz. (Aldığımız toplama işleminin bizim için özel bir 

önemi veua anlamı yok.) Döngülerin çalışma sürelerini yaklaşık olarak hesaplayabilmek amacıyla 

da TimeSpan ve DateTime sınıflarından faydalanıyoruz. Bu hesaplamalar bize yaklaşık olarak 

döngülerin çalışma sürelerini verecektir. 

  

using System; 

 

namespace UsingArrays 

{ 

    class DizilerTest 

    { 

        static void DiziTest_1() 

        { 

            double[] dizi=new double[50000000];  

            double toplam=0; 

 

            for(int i=0;i<dizi.Length;i++) 

            { 

                dizi[i]=i; 

            }  

 

            #region for döngüsü ile 

            DateTime dtBaslangic=DateTime.Now; 

            for(int i=0;i<dizi.Length;i++) 

            { 

                toplam+=dizi[i]; 
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            } 

            DateTime dtBitis=DateTime.Now; 

            TimeSpan tsFark=dtBitis-dtBaslangic; 

            Console.WriteLine(tsFark.TotalSeconds+" saniye..."); 

            #endregion 

 

            #region foreach döngüsü ile 

            toplam=0; 

            dtBaslangic=DateTime.Now; 

            foreach(int i in dizi) 

            { 

                toplam+=i; 

            } 

            dtBitis=DateTime.Now; 

            tsFark=dtBitis-dtBaslangic; 

 

            Console.WriteLine(tsFark.TotalSeconds+" saniye..."); 

            #endregion 

 

            Console.ReadLine(); 

        }  

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            DiziTest_1(); 

        } 

    } 

} 

Kodumuzu bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz. Ben 

kendi test ortamımda (windows 2000, 512 mb Ram, P4 2.4 ghz cpu tabanlı bir pc) uygulamayı iki 

kez farklı zamanlarda çalıştırdığımda aşağıdaki sonuçları aldım. Yaklaşık değerler olmasına rağmen, 

belirgin derecede fark olduğu hemen gözlemlenmektedir. Tabiki uygulamanın verdiği sonuçlar 

sistemin o anki işlem yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak sonuç olarak for döngüleri söz 
konusu olan iterasyonu foreach döngülerine göre daha hızlı tamamlamaktadır. 

İlk çalıştırılış; 

 

İkinci çalıştırılış; 
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Elbetteki dizimizdeki eleman sayısının azalması halinde iki döngünün çalışma süreleri arasındaki 

fark azalacaktır hatta bir birlerine daha da yakınlaşacaktır. Örneğin dizimizi 10 milyon elemanlı 

olarak tanımlarsak uygulamanın çalışmasının sonucu aşağıdaki gibi olacaktır. Döngülerin çalışma 

süreleri arasındaki fark azalmış olmasına rağmen yinede for döngüsü iterasyonu çok daha önce 
tamamlamıştır. 

İlk çalıştırılış; 

 

İkinci çalıştırılış; 

 

Gelelim diziler ile ilgili ikinci önemli öneriye. Bu öneri, geriye dönüş değerleri dizi olan metodlar ile 

ilgilidir. 
  

 

Öneri 2 ; Metodlardan geriye dizi referansları dönüyorsa, dönüş değeri olmayacak 

koşullu durumlarda null değer yerine 0 elemanlı bir dizinin döndürülmesi uygulamada 

daha az kontrol yapmamızı sağlar. 

Bu öneriyi anlayabilmek için aşağıdaki kod parçasında ye alan basiy console uygulamasını göz 

önüne alalım. 
  

using System; 

 

namespace UsingArrays 

{ 

    class DizilerTest 

    { 

        static double[] DiziTest_2(int elemanSayisi) 

        { 

            if (elemanSayisi <= 0) 

            { 

                return null; 
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            } 

            else 

            { 

                return new double[elemanSayisi]; 

            } 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            double[] dizi; 

            dizi = DiziTest_2(-1); 

            for (int i = 0; i < dizi.Length; i++) 

            { 

                Console.WriteLine(dizi[i]); 

            } 

        } 

    } 

} 

Bu örnekte DiziTest_2 isimli metodumuz diziyi içeride oluşturup referansını geri döndürmek üzere 

tasarlanmıştır. Eğer bu metoda aktardığımız parametre değerimiz 0 veya negatif ise, metodumuz 

geriye null değer döndürmektedir. Bu mümkündür çünkü diziler bildiğiniz gibi referans türünden 

elemanlardır. Ana kodumuzda ise for döngüsü yardımıyla oluşturulan dizinin elemanları ekrana 

yazdırılmaktadır. Uygulamamızı bu haliyle derlediğimizde aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 

çalışma zamanındaNullReferenceException istisnası ile karşılaşırız. Bu sonuç for döngüsü yerine 
foreach döngüsünü kullandığımız takdirde de kaçınılmazdır. 

 

Sorunu çözebilmek için döngünün çalıştırılmasından hemen önce dizi referansının null olup 

olmadığının kontrolünü yapmamız gerekir. Dolayısıyla kodumuzu aşağıdaki gibi düzenlemeliyiz. 

  

double[] dizi; 

dizi = DiziTest_2(-1); 

if (dizi != null)  

{ 

    foreach (double eleman in dizi) 

    { 

        Console.WriteLine(eleman); 

    } 

} 
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Ancak basit bir teknik ile bu kontrolü atlayabiliriz. Tek yapmamız gereken DiziTest_2 isimli 

metodumuzda null değer yerine 0 elemanlı bir dizi referansı döndürmek olacakır. Yani; 
  

static double[] DiziTest_2(int elemanSayisi) 

{ 

    if (elemanSayisi <= 0) 

    { 

        return new double[0]; 

    } 

    else 

    { 

        return new double[elemanSayisi]; 

    } 

} 

Bu tekniğin performans açısından kazanımı olup olmadığı tartışılacak bir konudur. Ancak bizi istisna 

yakalama ve if kontrolünden kurtarmıştır. 

Diziler ile ilgili üçüncü önerimiz ise özellikle iki boyutlu dizileri ilgilendirmektedir. 
  

 

Öneri 3 ; İki boyutlu dizilerde iç içe kullanılan döngülerde en dıştan içe doğru 

gerçekleştirilen ötelemelerde, dizinin boyutlarındaki sıraya göre işlem yapılması 

performansı olumlu yönde etkiler. 

Ne kastetmek istediğimizi anlayabilmek için aşağıdaki kod parçasında verilen örneği göz önüne 

alalım. 
  

static void DiziTest(int x) 

{ 

    int[,] dizi = new int[x, x]; 

    DateTime dtBaslangic, dtBitis; 

    TimeSpan tsFark; 

 

    dtBaslangic = DateTime.Now; 

    for (int i = 0; i < x; i++) 

        for (int j = 0; j < x; j++) 

            dizi[i, j] = i + j; 

    dtBitis = DateTime.Now; 

    tsFark = dtBitis - dtBaslangic; 

    Console.WriteLine("Geçen süre...{0} saniye.", tsFark.TotalSeconds); 

 

    dtBaslangic = DateTime.Now; 

    for (int i = 0; i < x; i++) 

        for (int j = 0; j < x; j++) 

            dizi[j, i] = i + j; 
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    dtBitis = DateTime.Now; 

    tsFark = dtBitis - dtBaslangic; 

    Console.WriteLine("Geçen süre...{0} saniye.", tsFark.TotalSeconds); 

} 

 

static void Main(string[] args) 

{ 

    for (int testSayisi = 0; testSayisi < 5; testSayisi++) 

    { 

        DiziTest(6000); 

        Console.WriteLine("-------------"); 

    } 

} 

Bu kod parçasında, iki boyutlu bir diziye eleman atanışları için iki adet iç-içe geçmiş döngü 

kullandığımızı görüyorsunuz. Bu döngüler arasında ki tek fark dizi elemanlarına erişim şekli. İlk 

döngüde i,j sırası kullanılırken ikinci döngümüzde j,i sırası kullanılıyor. İkinci iç - içe döngümüzde 

aslında i,j sırasında bir iterasyon yapılmasına rağmen dizi elemanlarına j,i sırasında erişilmekte. Bu 

hepimizin gözden kaçırabileceği bir nokta. Dalgınlık sonucu dahi bu tarz bir kod satırı yazma 

ihtimalimiz var. Peki ya bu tarz bir yazımın sonuçları ne olabilir? Döngülerin çalışmalarının sonucu 

aynı olsa da aşağıdaki şekil aradaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. Sistemden siteme süreler fark 
gösterebilir, ancak iki döngü mekanizmasının arasındaki süre farkı çok açık ve belirgindir. 

 

Elbette aynı durum boyutları farklı bir dizi içinde geçerlidir. Örneğimizdeki döngü yapılarını 

aşağıdaki gibi değiştirelim ve tekrar deneyelim. 
  

static void DiziTest(int x,int y) 

{ 

    int[,] dizi = new int[x, y]; 

    DateTime dtBaslangic, dtBitis; 

    TimeSpan tsFark; 

 

    dtBaslangic = DateTime.Now; 

    for (int i = 0; i < x; i++) 
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        for (int j = 0; j < y; j++) 

            dizi[i, j] = i + j; 

    dtBitis = DateTime.Now; 

    tsFark = dtBitis - dtBaslangic; 

    Console.WriteLine("Geçen süre...{0} saniye.", tsFark.TotalSeconds); 

 

    dtBaslangic = DateTime.Now; 

    for (int i = 0; i < y; i++) 

        for (int j = 0; j < x; j++) 

            dizi[j, i] = i + j; 

    dtBitis = DateTime.Now; 

    tsFark = dtBitis - dtBaslangic; 

    Console.WriteLine("Geçen süre...{0} saniye.", tsFark.TotalSeconds); 

} 

 

static void Main(string[] args) 

{ 

    for (int testSayisi = 0; testSayisi < 5; testSayisi++) 

    { 

        DiziTest(6000,5000); 

        Console.WriteLine("-------------"); 

    } 

} 

 

Bu kez süreler biraz daha uzamış görünüyor. Özellikle ikinci iç-içe döngüde. Burada en büyük 

etkenlerden birisi x-y sırası yerine y-x sırasını tercih edişimizdir. Bunu yapmamızın sebebi tahmin 

edeceğiniz gibi IndexOutOfRangeException istisnasından kurtulmaktır. Bu küçük hileye rağmen dizi 

boyutlarına ters sırada erişilmeye çalışılması, performansı olumsuz yönde etkiler. Elbetteki 

geliştirdiğimiz uygulamalarda çoğu zaman bu tip çok boyutlu döngüleri kullanmayabiliriz. O 

sebepten her iki kullanımda derleme zamanı hatası vermeyeceği gibi düzgün bir biçimde 

çalışacaktır. Özellikle küçük boyutlu dizilerde bu farklar çok ama çok azdır. Yine de siz siz olun ve 

profesyonel bir yazılım geliştirici olarak bu öneriyi ve daha öncekilerini dikkate alın. Böylece geldik 

bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 
dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

C# 2.0 İçin İterasyon Yenilikleri ( 05.07.2005 ) - 

C# 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bazen kendi yazmış olduğumuz tiplerin dizi bazlı elemanları olur. Uygulamalarımızda, bu elemanlar 

arasında, elamanların sahipi olan nesne örneği üzerinden ileri yönlü iterasyonlar kurmak 

isteyebiliriz. Foreach döngüleri belirtilen tip için bu iterasyonu sağlayan bir mekanizmaya sahiptir. 

Lakin kendi geliştirdiğimiz tiplerin sahip oldukları elemanlar üzerinde, bu tarz bir iterasyonu 

uygulayabilmek için bir numaratöre ve uygulayıcıya ihtiyacımız vardır. Kısacası, tipimizin elemanları 

arasında nasıl öteleme yapılabileceğini sisteme öğretmemiz gerekmektedir. Bu işlevselliği 
kazandırmak için IEnumerable ve IEnumerator arayüzlerini birlikte kullanırız. 

Uygulamalarımızda klasik olarak kullandığımız bir iterasyon tekniği vardır. Bu tekniğe göre 

iterasyon içerisinde kullanılacak olan elemanlar için bir numaratör sağlanır. IEnumerable 

arayüzünün sağladığı GetEnumerator metodu geriye IEnumerator arayüzü tipinden bir nesne 

örneği döndürmektedir ve bizim için gerekli olan numaratörün kendisidir. IEnumerator ise 

çoğunlukla dahili bir sınıfa (inner class) uygulanır ve iterasyon için gerekli asıl metodları sağlar. Bu 

metodlardan MoveNext bir sonraki elemanın olup olmadığını bool tipinden döndüren bir işleve sahip 

iken, Current metodu o anki elemanı iterasyona devreder. Bu iki arayüzü kullanarak bir sınıf 

içindeki elemanlar üzerinde iterasyona izin verecek yapıyı kurmak biraz karmaşıktır. Aslında teknik 

son derece kolaydır sadece uygulanabilirliği ilk zamanlarda biraz kafa karıştırıcıdır. İlk olarak C# 

1.1 için bahsetmiş olduğumuz iterasyon tekniğinin nasıl gerçekleştirildiğini inceleyeceğimiz bir 
örnek geliştirelim. 

Örneğimizde her hangi bir işi simgeleyen bir sınıfımız olacak. Bu sınıfımızın modeli basit olarak 

aşağıdaki kod parçasında olduğu gibidir. IsBilgisi isimli sınıfımız basit olarak bir işin adını ve 

sorumlusuna ait bilgileri tutacak şekilde tasarlanmıştır. İşe ait bilgileri tutan iki özelliği ve aşırı 

yüklenmiş(overload) bir yapıcı metodu(constructor) mevcuttur. 
  

public class IsBilgisi  

{ 

    private string m_IsAdi; 

    private string m_IsSorumlu; 

    public string IsAdi 

    { 

        get 

        { 

            return m_IsAdi; 

        } 

        set 

        { 

            m_IsAdi=value; 

        } 

    } 

    public string IsSorumlu 

mailto:selim@bsenyurt.com
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    { 

        get 

        { 

            return m_IsSorumlu; 

        } 

        set 

        { 

            m_IsSorumlu=value; 

        } 

    } 

 

    public IsBilgisi(string isAdi,string isSorumlu) 

    { 

        m_IsAdi=isAdi; 

        m_IsSorumlu=isSorumlu; 

    } 

} 

Şimdi IsBilgisi sınıfı tipinden 3 elemanı bünyesinde barındıracak bir listeleme sınıfı tasarlayacağız. 

Amacımız IsBilgisi tipinden dizinin elemanlarına foreach döngüsünü kullanarak IsListesi nesnesi 

üzerinden erişebilmek. Yani aşağıdaki kodun çalıştırılmasını sağlamak istiyoruz. Burada dikkat 

ederseniz foreach döngümüz,"liste isimli IsListesi örneğindeki her bir IsBilgisi tipinden nesne örneği 

için ilerle" gibisinden bir iterasyon gerçekleştirmektedir. 
  

IsListesi liste=new IsListesi(); 

foreach(IsBilgisi i in liste) 

{ 

      Console.WriteLine(i.IsAdi+" "+i.IsSorumlu); 

} 

Normal şartlarda eğer IsListesi isimli sınıfımıza IEnumerable ve IEnumerator arayüzlerini 

kullandığımız iterasyon tekniğini uygulamazsak bu kod derleme zamanında foreach döngüsünün 

uygulanamıyacağına dair hata mesajı verecektir. Yani IsListesi sınıfımızın kodunun başlangıçta 

aşağıdaki gibi olduğunu düşünürsek; 
  

public class IsListesi 

{ 

    static IsBilgisi[] Isler=new IsBilgisi[3];  

    private void ListeOlustur() 

    { 

        IsBilgisi is1=new IsBilgisi("Birinci iş","Burak"); 

        IsBilgisi is2=new IsBilgisi("İkinci iş","Jordan"); 

        IsBilgisi is3=new IsBilgisi("Üçüncü iş","Vader"); 

        Isler[0]=is1; 

        Isler[1]=is2; 

        Isler[2]=is3; 
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    } 

 

    public IsListesi() 

    {  

        ListeOlustur(); 

    } 

} 

derleme zamanında aşağıdaki hata mesajını alırız. 
  

 

foreach statement cannot operate on variables of type 

'Using_Iterators_CSharp_1.IsListesi' because 'Using_Iterators_CSharp_1.IsListesi' does 

not contain a definition for 'GetEnumerator', or it is inaccessible 

Çünkü foreach döngüsünün IsListesi sınıfı içindeki IsBilgisi nesnelerine nasıl erişeceği ve onlar 

üzerinde ileri yönlü nasıl hareket edeceği bilinmemektedir. Bu nedenle IsListesi sınıfımız aşağıdaki 

gibi oluşturulmalıdır. Buradaki amacımız C# 1.1 için iterasyon tekniğini incelemek olduğundan ana 

fikirde IsBilgisi sınıfı tipinden 3 elemanlı bir dizi kullanılmaktadır. 
  

// Iterasyonu sağlayabilmek için IEnumerable arayüzünü uyguluyoruz. 

public class IsListesi:IEnumerable 

{ 

    // IsBilgisi tipinden nesne örneklerini taşıyacak dizimiz tanımlanıyor. 

    static IsBilgisi[] Isler=new IsBilgisi[3];  

    // Isler isimli diziyi dolduracak basit bir metod. 

    private void ListeOlustur() 

    { 

        IsBilgisi is1=new IsBilgisi("Birinci iş","Burak"); 

        IsBilgisi is2=new IsBilgisi("İkinci iş","Jordan"); 

        IsBilgisi is3=new IsBilgisi("Üçüncü iş","Vader"); 

        Isler[0]=is1; 

        Isler[1]=is2; 

        Isler[2]=is3; 

    } 

 

    public IsListesi() 

    {  

        // IsListesi nesne örneğimiz oluşturulurken Isler isimli dizimizde IsBilgisi tipinden elemanlar 

ile dolduruluyor. 

        ListeOlustur(); 

    } 

 

    #region IEnumerable Members 

 

    // GetEnumerator metodu IsListesi sınıfımızdaki Isler dizisinin elemanlarında hareket 
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edebilmemiz için gerekli numaratör nesne örneğini geriye döndürüyor 

    public IEnumerator GetEnumerator() 

    { 

        return new Numarator(); 

    } 

 

    #endregion 

 

    // Isler dizisindeki elemanlarda foreach döngüsünü kullanarak IsListesi sınıfı üzerinden ileri yönlü 

ve yanlız okunabilir iterasyon yapmamızı sağlayacak inner class' ımızı olusturuyor ve bu sınıfa 

IEnumerator arayüzünü uyguluyoruz. 

    private class Numarator:IEnumerator 

    { 

        // Dizideki elemanı temsil edecek bir indeks değeri tanımlıyoruz. 

        int indeks=-1; 

     

        #region IEnumerator Members 

     

        public void Reset() 

        { 

            indeks=-1; 

        } 

     

        // Güncel IsBilgisi elemanını indeks değerini kullanarak Isler dizisi üzerinden object tipinde 

geriye döndüren bir özellik. Dikkat ederseniz yanlızca get bloğu var. Bu nedenle foreach 

döngülerinin sağladığı iterasyon içinde elemanlar üzerinde değişiklik yapamıyoruz. 

        public object Current 

        { 

            get 

            { 

                return Isler[indeks]; 

            } 

        } 

 

        // İterasyonun devam edip etmemesine karar verebilmek için, şu anki elemandan sonra gelen 

bir elemanının varlığı tespit edilmelidir. Bunu MoveNext metodu bool tipinden bir değer döndürerek 

foreach mekanizmasına anlatır. Bizim kontrol etmemiz gereken güncel indeks değerinin Isler isimli 

dizinin uzunluğundan fazla olup olmadığıdır. 

        public bool MoveNext() 

        { 

            if(++indeks>=Isler.Length) 

                return false; 

            else 

                return true; 

        } 

     

        #endregion 

    } 
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} 

Şimdi bu elemanları kullanan basit bir console uygulmasını çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir 

ekran görüntüsü elde ederiz. 

 

Her ne kadar uygulamamız istediğimiz biçimde çalışsada bizim için bir takım zorluklar vardır. İlki 

kod yazımının bir desen dahilinde de olsa uzun oluşudur. İkinci zorluk foreach döngüsü içinde 

kullanılan elemanlar için tip güvenliğinin (type-safety) olmayışıdır. Dikkat ederseniz IEnumerator 

arayüzünün sağladığı Current isimli metodumuz object tipinden elemanları geriye döndürmektedir. 

Oysaki biz sadece IsBilgisi nesnesi tipinden elemanları geriye döndürecek bir Current metodunu 

pekala isteyebiliriz. Hatta bu bize tip güvenliğinide sağlayacaktır. 

İşte C# 2.0 hem uzun kod satırlarının önüne geçen hem de tip güvenliğini sağlayan yeni bir yapı 

getirmiştir. Yapının temelinde yine IEnumerable arayüzü yer almaktadır. Yeni generic tipleri 

sayesinde, iterasyonun bizim belirttiğimiz tiplere yönelik olarak gerçekleştirilebilecek olmasıda 

garanti altına alınmaktadır. Bu da aradığımız tip güvenliğini bize sağlar. Yukarıda geliştirmiş 

olduğumu yapıyı C# 2.0' da aşağıdaki şekilde düzenleriz. 
  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingIterators 

{ 

    public class IsListesi:IEnumerable<IsBilgisi>  

    { 

        static IsBilgisi[] Isler = new IsBilgisi[3]; 

        private void ListeOlustur() 

        { 

            IsBilgisi is1 = new IsBilgisi("Birinci iş", "Burak"); 

            IsBilgisi is2 = new IsBilgisi("İkinci iş", "Jordan"); 

            IsBilgisi is3 = new IsBilgisi("Üçüncü iş", "Vader"); 

            Isler[0] = is1; 

            Isler[1] = is2; 

            Isler[2] = is3; 

        } 

 

        public IsListesi() 

        {  

            ListeOlustur(); 

        } 
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        #region IEnumerable<IsBilgisi> Members 

 

        IEnumerator<IsBilgisi> IEnumerable<IsBilgisi>.GetEnumerator() 

        { 

            yield return Isler[0]; 

            yield return Isler[1]; 

            yield return Isler[2]; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region IEnumerable Members 

 

        System.Collections.IEnumerator System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() 

        { 

            throw new Exception("The method or operation is not implemented."); 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

Uygulama kodumuza kısaca bir göz gezdirirsek en büyük yeniliklerden birisinin IEnumerable 

arayüzünün uygulanışı sırasında ki generic tip tanımlaması olduğunu farkedebiliriz. 
  

public class IsListesi:IEnumerable<IsBilgisi> 

Bu tanımlama ile basitçe, IsListesi nesnesinin uygulayacağı IEnumerable arayüzünün, IsBilgisi 

tipinden nesne örnekleri için geçerli olacağı belirtilmektedir. Bu tahmin edebileceğiniz gibi, tip 
güvenliği dediğimiz ihtiyacı karşılamaktadır (type safety). 

Diğer önemli bir değişiklik IEnumerator arayüzünü uygulamış olduğumuz her hangi bir dahili sınıfın 

(inner class) burada yer almayışıdır. Son olarak yield anahtar sözcüğünün kullanımıda en büyük 

yeniliktir. yield anahtar sözcüğü C# 2.0 ile gelen yeni anahtar sözcüklerden birisidir. 

IEnumerator<T> tipinden nesne örneğini geri döndüren metodumuz içerisinde kullanılmaktadır. 
  

IEnumerator<IsBilgisi> IEnumerable<IsBilgisi>.GetEnumerator() 

{ 

       yield return Isler[0]; 

       yield return Isler[1]; 

       yield return Isler[2]; 

} 

Dikkat ederseniz Isler isimli dizimizde yer alan her eleman için yield return söz dizimi kullanılmıştır. 

Aslında aynı işlevi aşağıdaki kod ilede karşılıyabiliriz. Üstelik bu çok daha profesyonel bir 
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yaklaşımdır. Temel olarak anlamamız gereken yield return' ün ilgili dizi içindeki her bir eleman için 

kullanılıyor olmasıdır. 
  

IEnumerator<IsBilgisi> IEnumerable<IsBilgisi>.GetEnumerator() 

{ 

    for (int i = 0; i < Isler.Length; i++) 

    { 

        yield return Isler[i]; 

    } 

} 

Kısacası artık yeni iterasyon modelimizde tek yapmamız gereken, foreach döngüsüne dahil olacak 

elemanların ilgili numarator metodu içinde yield anahtar sözcüğü kullanılarak geri döndürülmesini 

sağlamaktır. Örneğin aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısını göz önüne alalım. 

  

IEnumerator<IsBilgisi> IEnumerable<IsBilgisi>.GetEnumerator() 

{ 

    yield return Isler[2]; 

    yield return Isler[1]; 

} 

 

Dikkat ederseniz foreach iterasyonumuz yield ile hangi elemanları hangi sırada döndürdüysek ona 
göre çalışmıştır. 

Uygulamadaki gelişimi bir de IL kodu açısından düşünmek lazım. Aslında temelde 

numaralandırıcının kullanılması için gerekli olan IEnumerator bazlı bir inner class yine 

kullanılmaktadır. Bu sadece kod yazımında yapılmamaktadır. Öyleki, C# 1.1 için geliştirdiğimiz 
örneğin IL koduna ilDasm aracı ile bakarsak aşağıdaki ekran görüntüsünü yakalarız. 
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Dikkat ederseniz burada Numarator isimli dahili sınıfımız (inner class) ve ona IEnumerator arayüzü 

vasıtasıyla uyguladığımız üyeler görülmektedir. Birde C# 2.0 için geliştirdiğimiz örneğin IL koduna 

bir bakalım. 
  

 

Şu anki beta versiyonuna göre IlDasm aracının fiziki adresi \Program Files\Microsoft 

Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\ildasm.exe dır. 

Dikkat ederseniz biz IEnumerator arayüzünü kullanarak bir dahili sınıfı yazmamış olsakta, IL 

kodunun detaylarında böyle bir yapının kullanıldığı görülmektedir. Tabi burada bir önceki 
versiyondan farklı olarak, generic tip uyarlamasıda mevcuttur. 
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Artık uygulamamız için aşağıdaki kod parçasını başarılı bir şekilde çalıştırabiliriz. 
  

IsListesi isListesi = new IsListesi(); 

foreach (IsBilgisi i in isListesi) 

{ 

    Console.WriteLine(i.IsAdi + " " + i.IsSorumlu); 

} 
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Gördüğünüz gibi C# 2.0 ile iteratif işlemlerin alt yapısının oluşuturlması C# 1.1 ' e göre daha az 

kod yazarak kolayca gerçekleştirilebiliyor. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 

makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

C# 2.0 Covariance ve Contravariance Delegates ( 

30.06.2005 ) - C# 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bildiğiniz gibi temsilciler (delegates) çalışma zamanında metodların başlangıç adreslerini işaret 

eden tiplerdir. Bu tipleri uygulamalarımızda tanımlarken çalışma zamanında işaret edebilecekleri 

metodların geri dönüş tipi ve parametrik yapılarını bildirecek şekilde oluştururuz. Ancak özellikle , 

C# 1.1 ortamında temsilcilerin kullanımında parametre ve dönüş tipileri açısından iki önemli 

sıkıntımız vardır. Bu sıkıntıların kaynağında birbirlerinden türeyen yani aralarında kalıtımsal 
(inheritance) ilişkiler olan tipler yer alır. 

Nitekim temsilciler C# 1.1 versiyonunda oluşturulacakları zaman, işaret edecekleri metodlar için 

kesin dönüş ve parametre tipi uyumluluğunu ararlar. Dolayısıla bu tiplerde kalıtımsal ilişkiler söz 

konusu olduğunda ortaya çıkan iki temel problem vardır. Bu iki temel sorunumuza bakmadan önce, 

konunun odağında aralarında kalıtım ilişkisi olan iki sınıf olduğunu göz önüne almalıyız. Örneğin 

Sekil ve Dortgen isimli iki sınıfımız olduğunu ve Dortgen sınıfının Sekil sınıfından türediğini 

varsayalım. Bu sınıfların sahip olduğu içeriğin bizim için şu aşamada çok fazla önemi yoktur. İlk 

olarak covariance' lığa neden olan sorunu ele alalım. Aşağıdaki uygulamamızı dikkatle inceleyelim. 
  

using System; 

 

namespace UsingCovariance 

{ 

    public class Sekil 

    { 

        public Sekil() 

        { 

        } 

    } 

    public class Dortgen:Sekil 

    { 

        public Dortgen() 

        { 
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        } 

    } 

 

    public delegate Sekil Temsilci();  

 

    class Class1 

    { 

        public static Sekil Metod_1() 

        { 

            return null; 

        } 

 

        public static Dortgen Metod_2() 

        { 

            return null; 

        } 

 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Temsilci temsilci=new Temsilci(Metod_1); 

            temsilci=new Temsilci(Metod_2); // Derleme zamanı hatası 

        } 

    } 

} 

Bu uygulamayı derlediğimizde,  

  

temsilci=new Temsilci(Metod_2); 

satırı için Method 'UsingCovariance.Class1.Metod_2()' does not match delegate 

'UsingCovariance.Sekil UsingCovariance.Temsilci()' hatasını alırız. Peki burada sorun nedir? 

Temsilci isimli delegate tipimiz, Sekil sınıfından nesne örneklerini geriye döndüren ve parametre 

almayan metodları işaret edebilecek şekilde tanımlanmıştır . Bu durumda, 
  

Temsilci temsilci=new Temsilci(Metod_1); 

satırı düzgün olarak çalışacaktır. Nitekim Metod_1 delegate tipimizin tanımlamalarına uyan tarzda 

bir metoddur. Oysaki Metod_2 metodumuzun geriye döndürdüğü değer Dortgen sınıfı tipindendir. 

Dolayısıyla temsilci nesnemizin tanımladığı bildirimin dışında bir dönüş tipininin dönüşü söz 

konusudur. Hatırlayın, temsilciler işaret edecekleri metodlar için kesin dönüş tipi ve parametre tipi 

uyumluluğu ararlar. Oysaki Dortgen ve Sekil sınıfı arasında kalıtımsal bir ilişki söz konusudur ve bu 

sebeple bu tarz bir kullanımın sorunsuz olarak çalışacağı düşünülmektedir. Çünkü kalıtımın doğası 

gereği bu Dortgen sınıfına ait nesne örnekleri Sekil sınıfına ait nesne örneklerine dönüştürülebilir. 

Ancak temsilcimiz açısından bu kural ne yazık ki geçerli değildir. Yani temsilcimiz belirtilen tipler 
için çalışma zamanında çok biçimliliği destekleyememiştir. 



www.bsenyurt.com Page 1812 
 

Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Tek yapabileceğimiz Dortgen sınıfına ait nesne örneklerini 

döndüren Metod_2 isimli metodumuzu işaret edecek yeni bir delegate nesnesini aşağıdaki örnek 

kod parçasında olduğu gibi tanımlamak ve kullanmak olacaktır. Bu tahmin edeceğiniz gibi hantal bir 

çözümdür. Bir birleri arasında tür dönüşümü yapılabilecek iki sınıf için gereksiz yere iki ayrı temsilci 

tipi tanımlamak zorunda kalışımız dahi istenmeyen bir durumdur. 
  

public delegate Sekil Temsilci(); 

public delegate Dortgen Temsilci2(); 

 

class Class1 

{ 

    public static Sekil Metod_1() 

    { 

        return null; 

    } 

 

    public static Dortgen Metod_2() 

    { 

        return null; 

    } 

 

    [STAThread] 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Temsilci temsilci=new Temsilci(Metod_1); 

          Temsilci2 temsilci2i=new Temsilci2(Metod_2); 

    } 

} 

İşte C# 2.0' da, delegate tipi için söz konusu olan bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Yukarıdaki 

örneğimizin aynısını C# 2.0' da yazdığımızı düşünürsek her hangi bir derleme zamanı hatası 
almayız. Covariance' ın desteklenebilmesi için C# 2.0' a getirilen ekstra bir kodlama tekniği yoktur. 
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Bu tamamen .net çekirdeğinde delegate tipi üzerinde yapılan bir düzenlemenin sonucudur. 
  

 

Covariance, temsilcilerin çalışma zamanında işaret etmek istediği metodların, 

aralarında kalıtımsal ilişki olan dönüş tipleri arasındaki poliformik uyum 

sorununu ortadan kaldıran bir özellik olarak nitelendirilebilir. 

Temsilci nesnelerimizin işaret edeceği metodların dönüş tiplerinin kalıtımsal ilişkilere izin verecek 

şekilde düzenlenmiş olması elbetteki çalışma zamanında bize büyük bir esneklik getirmektedir. 

Nitekim bu sayede birbirlerinden türemiş n sayıda sınıfa ait nesne örneklerinin dönüş tipi olarak 
kullanıldığı metodları tek bir delegate nesnesi vasıtasıyla çalışma zamanında işaret edebiliriz. 

Gelelim contravariance durumuna. Bu kez kalıtım ilişkisine sahip olan sınıf örnekleri, temsilcilerin 

işaret edeceği metodların parametrik yapıları içerisinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnek kod 

parçası C# 1.1 için bu durumu örneklemektedir. 
  

using System; 

 

namespace UsingContravariance 
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{ 

    public class Sekil 

    { 

        public Sekil() 

        { 

        } 

    } 

    public class Dortgen:Sekil 

    { 

        public Dortgen() 

        { 

        } 

    } 

 

    public delegate int Temsilci(Dortgen dortgen); 

 

    class Class1 

    { 

        public static int Metod_1(Dortgen dortgen) 

        {     

            return 0; 

        } 

        public static int Metod_2(Sekil sekil) 

        { 

            return 0; 

        } 

 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Temsilci temsilci=new Temsilci(Metod_1); 

            temsilci=new Temsilci(Metod_2); // Derleme zamanı hatası 

        } 

    } 

} 

Bu kez delegate tipimiz geriye int tipinden değer döndüren ve parametre olarak Dortgen sınıfı 

tipinden nesne örneklerini alan metodları işaret edebilecek şekilde tanımlanmıştır. Kodu 

derlediğimizde Method 'UsingContravariance.Class1. Metod_2(UsingContravariance.Sekil)' does not 

match delegate 'int UsingContravariance.Temsilci(UsingContravariance .Dortgen)' hatasını alırız. 

Yine delegate tipimiz burada parametrik imza uyuşmazlığından bahsetmektedir. Sorun, 

  

temsilci=new Temsilci(Metod_2); 

satırında oluşur. Çünkü Metod_2 Dortgen sınıfı tipinden bir nesne örneğini parametre olarak 

almaktansa Dortgen sınıfının üst sınıfı olan Sekil sınıfından bir nesne örneğini parametre olarak 

almaktadır. Buradaki problem tersi durum içinde söz konusudur. Yani temsilcimizi tanımlarken 
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metodun alacağı parametrenin, türeyen sınıf yerine temel sınıftan (base class) bir nesne örneğini 

kullanacak şekilde aşağıdaki kod parçasında görüldüğü gibi tanımlandığını düşünürsek; 
  

public delegate int Temsilci(Sekil sekil); 

 

class Class1 

{ 

    public static int Metod_1(Dortgen dortgen) 

    { 

        return 0; 

    } 

    public static int Metod_2(Sekil sekil) 

    { 

        return 0; 

    } 

 

    [STAThread] 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Temsilci temsilci=new Temsilci(Metod_1); // Derleme zamanı hatası 

        temsilci=new Temsilci(Metod_2); 

    } 

} 

bu sefer Metod_1 için oluşturulan temsilci isimli nesnemiz üzerinden aynı hata mesajını alırız. Doğal 

olarak, metod parametlerinin üst sınıftan veya türeyen sınıftan olması durumu değiştirmeyecektir.  
  

 

Contravariance, temsilcilerin çalışma zamanında işaret etmek istediği 

metodların parametreleri arasında kalıtımsal ilişkiye sahip tiplerin neden olduğu 

polimorfik uyum sorununu ortadan kaldıran bir özellik olarak nitelendirilebilir. 

Parametrelerin uyumsuzluğunun neden olduğu bu sorunu C# 1.1 ile çözmek için, covariance 

tekniğinde olduğu gibi her bir metod için ayrı temsilci nesnelerini aşağıdaki kod parçasında olduğu 

gibi tanımlamamız gerekecektir. 
  

public delegate int Temsilci(Sekil sekil); 

public delegate int Temsilci2(Dortgen dortgen); 

 

class Class1 

{ 

    public static int Metod_1(Sekil sekil) 

    { 

        return 0; 

    } 

    public static int Metod_2(Dortgen Dortgen) 
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    { 

        return 0; 

    } 

 

    [STAThread] 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Temsilci temsilci=new Temsilci(Metod_1); 

          Temsilci2 temsilci2=new Temsilci2(Metod_2); 

    } 

} 

Yukarıdaki örneğimizi C# 2.0 ile derlediğimizde ise her hangi bir sorun olmadığını görürüz.  

 

 

Parametrelerin arasındaki kalıtımsal ilişki, çalışma zamanında temsilciler oluşturulurken de 

değerlendirilecek ve nesneler arasındaki tür dönüşümü başarılı bir şekilde parametrelerede 

yansıyacaktır. Bu covarince probleminde olduğu gibi bize yine büyük bir esneklik sağlar. Aralarında 

kalıtımsal ilişki olan n sayıda sınıf nesne örneğini kullanan metodları tek bir temsilci nesnesi ile 

çalışma zamanında işaret edebilme yeteneği. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna, bir 

sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

C# 2.0 ile Partial Types (Kısmi Tipler) ( 

27.06.2005 ) - C# 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Visual Studio.Net ile windows veya web uygulamaları geliştirirken, kod yazılması sırasında 

karşılaştığımız güçlüklerden birisi, tasarım kodları ile kendi yazmış olduklarımızın iç içe 

geçmeleridir. Bu zamanla kodun okunabilirliğini zorlaştıran bir etmendir. Bunun windows 

uygulamalarını veya asp.net uygulamalarını geliştirirken sıkça yaşamaktayız. Bununla birlikte, 

özellike soruce safe gibi ortamlarda farklı geliştiricilerin aynı sınıf kodları üzerinde eş zamanlı olarak 

çalışması pek mümkün değildir. Visual Studio.2005 ile birlikte, sınıf (class), arayüz(interface) ve 

yapı(struct) gibi tipleri mantıksal olarak ayrıştırabileceğimiz ve farklı fiziki dosyalarda (veya aynı 

fiziki dosya üzerinde) tutabileceğimiz yeni bir yapı getirilmiştir. Bu yapının kilit noktası tiplerin 

partial anahtar sözcüğü ile imzalanmasıdır. Partial olarak tanımladığımız tipleri farklı fiziki 

dosyalarda (veya aynı fiziki dosya içerisinde) tutabiliriz. Burada önemli olan, çalışma zamanında 

yazmış olduğumuz tipin mutlaka tek bir bütün olarak ele alınıyor olmasıdır.  

  

 

Partial tipler, bir tipin bütününü oluşturan soyutsal parçalardır. 

İşte bu makalemizde kısaca partial tiplerin nasıl kullanıldığını incelemeye çalışacağız. Şimdi Visual 

Studio.2005 ile geliştirdiğimiz aşağıdaki örneği göz önüne alalım. Yeni açtığımız bir Console 

uygulamasında projemize şekilden de göreceğiniz gibi VeriYonetim.Ozellik ve VeriYonetim.Metod 
adlı iki kaynak kod dosyası ekledik. 

 

Öncelikle buradaki amacımızdan bahsedelim. Veritabanı ile ilgili yönetim işlerini üstlenecek bir sınıf 

geliştirmek istiyoruz. Ancak bu sınıfın özelliklerini ve metodlarını ayrı fiziki kaynak kod dosyalarında 

tutacağız. Bu mantıksal ayrımı yapmamızın çeşitli nedenleri olabilir. Geliştiricilerin aynı sınıfın çeşitli 

mantıksal parçaları üzerinde bağımsız ama eş zamanlı olarak çalışmalarını isteyebiliriz. Çoğunlukla 

en temel nedemiz sınıf bütününü mantıksal olarak ayrıştırarak kodlamayı kolaylaştırmaktır. İşte bu 

amaçla VeriYonetim isimli sınıfımızın bu ayrı parçalarını tutacak iki fiziki sınıfı dosyasını projemize 

ekledik. Böylece sınıfımızı aslında iki mantıksal parçaya bölmüş olduk. İlk parçada sadece gerekli 
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özellik tanımalamalarını ikinci parçada ise işlevsel metodları barındıracağız. Böylece kod geliştirme 

safhasında bu mantıksal parçaların iki farklı dosyada tutulmasını sağlamış oluyoruz. 

 

Tasarım zamanında sınıfımızı iki farklı parçaya ayırmış olsakta, kod geliştirme sırasında veya 

çalışma zamanında tek bir tip olarak ele alınacaktır. Yani sınıfın bütünlüğü aslında hiç bir şekilde 
bozulmamaktadır. Bu önemli bir noktadır. Şimdi ilk örneğimizin kodlarına kısaca bakalım. 

VeriYonetim.Ozellikler.cs; 

  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace PartialClasses 

{ 

    partial class VeriYonetim 

    { 

        private SqlConnection m_GuncelBaglanti; 

        private SqlCommand m_SqlKomutu; 

 

        public SqlConnection GuncelBaglanti 

        { 
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            get { return m_GuncelBaglanti; } 

            set { m_GuncelBaglanti = value; } 

        } 

        public SqlCommand SqlKomutu 

        { 

            get { return m_SqlKomutu; } 

            set { m_SqlKomutu = value; } 

        } 

    } 

} 

VeriYonetim.Metodlar.cs; 

  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace PartialClasses 

{ 

    partial class VeriYonetim 

    { 

        public VeriYonetim(string baglanti) 

        { 

            m_GuncelBaglanti = new SqlConnection(baglanti); 

        } 

        public void KomutHazirla(string sorguCumlesi) 

        { 

            m_SqlKomutu = new SqlCommand(sorguCumlesi, GuncelBaglanti); 

        } 

    } 

} 

Uygulama ; 

  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace PartialClasses 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 
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            VeriYonetim yonetici = new VeriYonetim("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

            yonetici.KomutHazirla("SELECT * FROM Customers"); 

        } 

    } 

} 

VeriYonetim isimli sınıfımızı her iki kaynak kod dosyası içerisinde partial anahtar kelimesi ile 

tanımlıyoruz. Böylece önceden bahsetmiş olduğumuz mantıksal ayrıştırmayı gerçekleştirmiş olduk. 

Eğer MS ILDasm (Microsoft Intermediate Language DisAssembler) programı yardımıyla derlediğimiz 

uygulamamıza göz atarsak ayrı parçalar halinde geliştirdiğimiz VeriYonetim sınıfının tek bir tip 
olarak yazıldığını görürüz. 

 

Bizim partial sınıflar içerisine böldüğümüz özellik, alan ve metodlar burada tek bir çatı altında 

toplanmıştır. Partial sınıfları kullanırken elbetteki dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Örneğin 

partial sınıflar içerisinde aynı elemanları tanımlayamayız. Yukarıdaki örneğimizde özellikleri 

tuttuğumuz sınıf parçamıza metodları tuttuğumuz sınıf parçasında olan constructor (yapıcı metod) 

dan bir tane daha ekleyelim. Özellikle aynı metod imzalarına sahip olmalarına dikkat edelim. Bu 
durumda uygulamayı derlemeye çalıştığımızda aşağıdaki hata mesajını alırız. 
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Bu hata bize, partial class' ların asında tek bir sınıfı oluşturan parçalar olduğunu ispat etmektedir. 

Bu teoriden yola çıkaraktan metodların aşırı yüklenmiş (overload) hallerini partial class' lar 

içerisinde kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu sefer özellikleri tuttuğumuz partial sınıfımız içerisine 

VeriYonetim tipimiz için varsayılan yapıcı metodu (default constructor) ekleyelim.  
  

partial class VeriYonetim 

{ 

    public VeriYonetim() 

    { 

        m_GuncelBaglanti = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

    } 

    // Diğer kodlar 

} 

Bu durumda uygulamamız sorunsuz şekilde derlenecek ve çalışacaktır. 

  

 

Partial sınıflar(classes) tanımlayabildiğimiz gibi partial arayüzler(interfaces) 

veya yapılarda(structs) tanımlayabiliriz. 

Örneğin, parçaları aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi iki farklı fiziki kaynak dosyada tutulacak 

IVeriYonetim isimli bir arayüz oluşturmak istediğimizi düşünelim. IVeriYonetim.Metodlar.cs kaynak 

kod dosyası içerisinde arayüzü uygulayacak olan tiplerin içermesi gereken metodları bildireceğimizi 

farzedelim. IVeriYonetim.Ozellikler.cs kaynak kod dosyasında ise, bu arayüzü uygulayacak tiplerin 
içermesi gereken özellik bildirimlerini yapacağımızı varsayalım. 
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Tek yapmamız gereken arayüzlerimizi mantıksal olarak ayrıştırmak ve partial anahtar kelimesini 
kullanarak kodlamak olacaktır. 

IVeriYonetim.Ozellikler.cs dosyası; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace PartialClasses 

{ 

    partial interface IVeriYonetim 

    { 

        int MaasArtisOrani 

        { 

        get; 

        set; 

        } 

    } 

} 

IVeriYonetim.Metodlar.cs dosyası; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace PartialClasses 

{ 

    partial interface IVeriYonetim 

    { 

        void Bilgilendir(); 

        int PersonelSayisi(string sqlCumlesi); 

    } 
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} 

Her iki interface tanımlamasıda aslında tek bir interface' in kendi kurduğumuz mantıksal mimari 

çerçevesinde ayrılmış soyut parçalardır. Keza, IVeriYonetim isimli arayüzümüzü her hangi bir sınıfa 

uyguladığımızda aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi arayüzümüzün parçaları değil bütünlüğü ele 
alınacaktır. 

 

Sınıflarda olduğu gibi interface' ler içinde IL kodunun verdiği görünüm benzer olacaktır. Arayüzü 

ilgili sınıfımıza uyguladığımızda partial bölümlerde yer alan tüm elemanların implementasyona dahil 

edildiğini görürüz. 
  

class VeriYoneticisi:IVeriYonetim 

{ 

 

    #region IVeriYonetim Members 

 

    // IVeriYonetim.Ozellikler.cs kaynak kod dosyası içerisindeki partial kısımdan gelen 

üyeler. 

    public void Bilgilendir() 

    { 

        // 

    } 

 

    public int PersonelSayisi(string sqlCumlesi) 

    { 

        // 

    } 

 

    // IVeriYonetim.Metodlar.cs kaynak kod dosyası içindeki partial kısımdan gelen 

üyeler. 

    public int MaasArtisOrani  

    { 

        get 

        { 

            // 

        } 

        set 
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        { 

            // 

        } 

    } 

    #endregion 

} 

Tek bir çatı altında toplanmış kod içerisinde mantıksal olarak ayrı parçalara bölünmüş bir tek 

arayüz. 

 

Partial kısımların, sturct' larda kullanılış biçimleride sınıflar ve arayüzlerde olduğu gibidir. 

Özellikle partial sınıflar için bir takım kurallar vardır. Bu kurallara göre partial sınıflardan her hangi 

biri abstract veya sealed olarak belirtilirse, söz konusu tipin tamamı bu şekilde değerlendirilir. 

Örneğin aşağıdaki uygulamada partial sınıflarımızdan birisi sealed olarak tanımlanmıştır. Bunun 

doğal sonucu olarak söz konusu olan tip sealed olarak ele alınır. Dolayısıyla bu tipten her hangi bir 

şekilde türetme işlemi gerçekleştirilemez. Örneğin aşağıdaki kod derleme zamanında hataya yol 

açacaktır. 
  

sealed partial class Islemler 

{ 

} 

partial class Islemler 

{ 

} 

class AltIslemler : Islemler 
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{ 

} 

Peki Partial sınıfları birden çok defa sealed tanımlarsak ne olur? Örneğin yukarıdaki kodumuzda 

Islemler sınıfının her iki parçasınada sealed anahtar sözcüğünü uyguladığımızı düşünelim. 
  

sealed partial class Islemler 

{ 

} 

sealed partial class Islemler 

{ 

} 

Burada ki gibi bir kullanım tamamen geçerlidir. Derleme zamanında her hangi bir hata alınmaz. 

Parital tiplerin kullanımı ile ilgili bir diğer kısıtlamaya göre partial olarak imzalanmış bir sınıfı partial 

olamayan bir sınıf olarak tekrardan yazamayız. Yani aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 

Islemler isimli sınıfı hem partial olarak hem de normal bir sınıf olarak tanımlayamayız. Böyle bir 
kullanım sonrasında derleme zamanı hatasını alırız. 

 

Görüldüğü gibi sınıflarımızı, arayüzlerimizi veya yapılarımızı partial olarak tanımlamak son derece 

kolaydır. Tek yapmanız gereken partial anahtar sözcüğünü kullanmaktır. Asıl zor olan, bu tipleri 

bölme ihtiyacını tespit edebilmek ve ne şekilde parçalara ayırabileceğimize karar vermektir. Yani bir 

sınıfı gelişi güzel parçalara bölmektense bunun için geçerli bir sebep aramak son derece önemlidir. 

Ayrıca mantıksal bölümlemeyi çok iyi analiz etmemiz gerekir. Bu analizin en iyi çözümü sunabilmesi 

ise sizlerin proje tecrübenize, planlama ve öngörü yeteneklerinize bağlıdır. Böylece geldik bir 
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makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

C# 2.0 ve Nullable Değer Tipleri ( 22.06.2005 ) - 

C# 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

C# programlama dilinde bildiğiniz gibi veri türlerini Referans Türleri(Reference Types) ve Değer 

Türleri (Value Types) olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Bu iki tür arasında bellek üzerinde fiziki 

tutuluş şekillerinden tutunda birbirleri arasındaki atamalara kadar pek çok farklılık vardır. Bu 

farklılıklardan birisi de, referans türlerinin null değerleri alabilmelerine karşın, değer türlerinin aynı 

özelliğe sahip olmayışlarıdır. Bu durum özellikle veritabanı tablolarında null değer alabilen alanların, 

dil içerisindeki tip karşılığı değer türüne denk düştüğünde bazı zorluklar çıkartabilmektedir. İşte bu 

makalemizde, C# 2.0 diliyle gelen yeni özelliklerden birisi olan Nullable Value Types (Null değer 

alabilen değer türleri) ni incelemeye çalışacağız. Başlangıç olarak C# 1.1 versiyonundaki durumu 

analiz ederek işe başlayalım. Aşağıdaki kod parçasında bir referans türüne ve bir de değer türüne 
null değerler atanmaya çalışılmaktadır. 

using System; 

 

namespace ConsoleApplication2 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string refTuru=null; 

            int degerTuru=null; 

        } 

    } 

} 

Bu uygulamayı derlemeye çalıştığımızda Cannot convert null to 'int' because it is a value 

type hatasını alırız. Aynı durumu kendi tanımladığımız referans ve değer türleri içinde 
gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki kod parçasında bu durum örneklenmiştir. 

using System; 

 

namespace ConsoleApplication2 

{ 

    class Kitap 

    { 

    } 

    struct Dvd 
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     { 

     } 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Kitap kitap=null; 

            Dvd dvd=null; 

        } 

    } 

} 

Bu kod parçasındada aynı hatayı alırız. Çünkü struct' lar değer türüdür ve bu sebeple null değerler 

alamazlar. Oysaki aynı istisnai durum class gibi kendi tanımlamış olduğumuz referans türleri için 

geçerli değildir. Peki değer türlerinin null değer içerme ihtiyacı ne zaman doğabilir? Bir veritabanı 

uygulamasını göz önüne alalım. Bu tabloda int, double gibi değer türlerine karşılık gelecek alanların 

var olduğunu düşünelim. Veri girişi sırasında bu int ve double değişkenleri null olarak tabloya 

aktarmak isteyebiliriz. Ya da tablodan veri çekerken, değer türü karşılığı alanların null değer içerip 

içermediğini anlamak isteyebiliriz. İşte bu gibi durumlarda değer türlerinin null veriler içerebilecek 

yapıda olması, kodumuzun ölçeklenebilirliğini arttıracak bir yetkinlik olarak düşünülebilir. 

Veritabanları için geçerli olan bu senaryoyu göz önüne almadan önce C# 2.0 için değer türlerinin 

nasıl null veriler taşıyabileceğini incelemeye çalışalım. Değer türlerinin C# 2.0 için iki versiyonu 

vardır. Nullable değer türleri ve Non-Nullable değer türleri. Bir değer türünün null değerler içerecek 
tipte olacağını belirtmek için ? tip belirleyicisi kullanılır. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace TestOfNullableValues 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int? maas; 

            double? pi; 

            maas = null; 

            pi = null; 

        } 

    } 

} 

Yukarıdaki kod parçası sorunsuz olarak derlenecek ve çalışacaktır. ? ile tanımlanan değer türleri 

null veriler taşıyabilen değer tipindendir. Aynı durum kendi tanımladığımız bir struct içinde 
geçerlidir. Aşağıdaki kod parçasında Personel isimli struct' a null değer ataması yapılmıştır. 

struct Personel 

{ 
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} 

 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Personel? person = null; 

    } 

} 

Elbette referans türlerinde bu tarz bir kullanım geçerli olmayacaktır. Örneğin aşağıdaki kod 

parçasında kendi tanımlamış olduğumuz bir sınıf nesnesine ve string türünden bir değişkene ? 

belirleyicisi vasıtasıyla null değerler atanmaya çalışılmıştır. 

 

Oysaki referans türleri zaten null değerler alabilmektedir. 

 

Referans türlerine ? tip belirleyicisi uygulayarak null değer ataması yapılamaz. 

? tip belirleyicisi aslında tanımlanan değer türünün null veri taşıyabilecek başka bir versiyonunu 

kullanılacağını belirtmektedir. Bu yeni değer türü versiyonları ise null verileri taşıyabilecek bir 

yapıda tasarlanmışlardır. ? belirleyicisinin uygulandığı bir değer türünün null değerler içerip 

içermediğine HasValue özelliği ilede bakılabilmektedir. Bu özellik, ilgili değer türü null veri içerdiği 
sürece false döndürecektir. Örneğin, 
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int? Yas; 

Yas = null; // Yas değer türüne null veri atanıyor. 

if (Yas.HasValue) // false dönecektir 

{ 

    Console.WriteLine("Yas null değil..."); 

} 

else 

{ 

    Console.WriteLine("Yas null..."); // Bu satır işletilir. 

} 

C# 2.0 diline ? tip belirleyicisinden yola çıkılaraktan yeni bir operatör eklenmiştir. ?? operatörü. Bu 

operatör kısaca bir değer türünün içeriğinin null olup olmamasına göre koşullu olarak atama 

yapmaktadır. Eğer operatörde kullanılan null veri taşıyabilir değer türünün o anki değeri null ise, 

koşul olarak belirtilen değer ilgili değişkene atanır. Aksi takdirde, değer türünün o anki verisi, ilgili 

değişkene atanır. Aşağıdaki örnek kod parçasında bu operatörün kullanım şekli gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

int? Yas; // null değer alabilecek bir değer türü tanımlanıyor. 

 

Yas = null; // null değer ataması 

int yasi = Yas ?? 0; // Eğer Yas null ise yasi alanına 0 atanır. 

Console.WriteLine(yasi); // 0 yazar 

 

Yas = 12; 

yasi = Yas ?? 0; // Eğer Yas null değil ise yasi alanına Yas' ın o anki değeri atanır. 

Console.WriteLine(yasi); // 12 yazar 

İlk kullanımda, Yas değer türünün sahip olduğu veri null olarak belirlenmiştir. ?? operatörü bu 

durumda yasi alanına 0 değerini atayacaktır. İkinci kullanımda ise Yas değer türünün verisi 12 

olarak belirlenmiştir. Buna görede ?? operatörü yasi değişkenine 12 değerini (yani Yas nullable 

değer türünün o anki verisini) atayacaktır. Burada dikkat ederseniz Yas null değer alabilen bir int 

tipidir. Bununla birlikte ?? operatörü ile yapılan veri ataması null değerler içeremiyen normal bir int 

tipine doğru yapılmaktadır. Burada söz konusu olan atama işlemini biraz irdelemekte fayda vardır. 
Aşağıdaki kod parçasını ele alalım. 

int? pi = 3; 

int m_Pi; 

m_Pi = pi; 

Bu örnek derlenmeyecektir. Bunun sebebi ise null değer alabilen bir değer türünü, normal bir değer 
türüne bilinçsiz olarak atamaya çalışmamızdır. Dolayısıyla, 

 

Nullable Değer türleri bilinçsiz olarak normal değer türlerine dönüştürülemez. 
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Ancak aşağıdaki kod parçasında görülen tür dönüşüm işlemi geçerlidir. 

int? pi = 3; 

int m_Pi; 

m_Pi = (int)pi; 

Elbette burada dikkat edilmesi gereken bir durum daha vardır. Eğer o anki değeri null olan bir 

değer türünü normal bir değer türüne bilinçli olarak atamaya çalışırsak çalışma zamanında 
InvalidOperationException hatası alırız. 

 

Dolayısıyla bu tip atamalarda ?? operatörünü tercih etmek çok daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. 

Nullable değer türlerine, normal değer türlerinin atanmasında ise bilinçsiz tür dönüşümü de 
geçerlidir. 

double e = 2.7; 

double? E; 

E = (double?)e; // Bilinçli tür dönüşümü 

E = e; // Bilinçsiz tür dönüşümü 

Yukarıdaki kod parçasında E null değerler taşıyabilen bir değer türüdür. e ise normal değer türüdür. 

 

Normal değer türleri, nullable değer türlerine hem bilinçli hem de bilinçsiz 

olarak dönüştürülebilir. 

Makalemizin sonunda bir veritabanı uygulamasında null değerler alabilen değer türlerinin nasıl 

kullanılabildiğini incelemeye çalışacağız. İlk olarak C# 1.1 versiyonunda aşağıdaki yapıda bir 

uygulama geliştirelim. Bu örneğimizde, Sporculara ait bir takım temel bilgileri tutan bir tabloyu 

kullanacağız. Tablomuzda tanımlı olan Sporcu, Boy ve Yaş alanları null değerler içerebilecek şekilde 
yapılandırılmıştır. 
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Örnek olarakta aşağıdaki iki satır verinin var olduğunu düşünelim. Dikkat ederseniz ikinci satırda 
değer türü olarak ele alacağımız alanlara <Null> değerler atanmıştır. 

 

Uygulama kodlarımız ise başlangıç olarak aşağıdaki gibidir. Basit olarak Sporcuları temsil edecek bir 

sınıf ve tablo üzerindeki temel veritabanı işlemlerini gerçekleştirecek bir katman sınıfı yer 

almaktadır. Katman sınıfımız şu an için sadece ve sadece Sporcu tablosundaki verileri okuyup, her 

bir satır için birer Sporcu nesnesi yaratan ve onun override edilmiş ToString metodu ile bilgilerini 

ekrana yazdıran bir metoda sahiptir. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace TestNullableValues 

{ 

    class Sporcu 

    { 

        private int m_id; 

        private string m_sporcu; 

        private double m_boy; 

        private int m_kilo; 

        public Sporcu(int id,string sporcu,double boy,int kilo) 

        { 

            m_id=id; 

            m_sporcu=sporcu; 

            m_boy=boy; 

            m_kilo=kilo; 

        } 

        public override string ToString() 

        { 

            return m_id.ToString()+" "+m_sporcu+" "+m_boy.ToString()+" "+m_kilo.ToString(); 

        } 

    } 

 

    class SporYonetim 

    { 

        SqlConnection con; 

        SqlCommand cmd; 

        SqlDataReader dr; 
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        public SporYonetim() 

        { 

            con=new SqlConnection("data source=localhost;database=MyBase;user 

id=sa;password="); 

        } 

 

        public void SporcuListesi() 

        { 

            cmd=new SqlCommand("Select ID,Sporcu,Boy,Kilo From Sporcular",con); 

            con.Open(); 

            dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

            while(dr.Read()) 

            { 

                int id=(int)dr["ID"]; 

                string sporcu=dr["Sporcu"].ToString(); 

                double boy=(double)dr["Boy"]; 

                    int kilo=(int)dr["Kilo"]; 

                Sporcu sprc=new Sporcu(id,sporcu,boy,kilo); 

                Console.WriteLine(sprc.ToString()); 

            } 

        } 

    } 

 

    class Class1 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SporYonetim ynt=new SporYonetim(); 

            ynt.SporcuListesi(); 

        } 

    } 

} 

Bizim için önemli olan nokta Boy ve Yas alanlarının değererinin double ve int alanlara atıldığı yerdir. 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki hata mesajını alırız. 
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Sebep gayet net ve açıktır. Değer türleri null veri içeremeyeceği için cast işlemleri çalışma 

zamanında InvalidCastException tipinden bir istisna nesnesi fırlatılmasına neden olmuştur. Bu 

sorunu aşmak için kullanabileceğimiz tekniklerden bir tanesi aşağıdaki gibidir. dr ile okunan tablo 

alanları object tipinden geriye döndüğünden ve object tipide referans türü olduğundan null değerler 

içerebilir. Burada alanın o anki verisinin null olup olmamasına göre uygun atamalar 

gerçekleştirilmektedir. 

  

double boy; 

int kilo; 

if(dr["Boy"]==System.DBNull.Value) 

    boy=0; 

else 

    boy=(double)dr["Boy"]; 

if(dr["Kilo"]==System.DBNull.Value) 

    kilo=0; 

else 

    kilo=(int)dr["Kilo"]; 

Sporcu sprc=new Sporcu(id,sporcu,boy,kilo); 

Aynı örneği aşağıdaki haliyle C# 2.0 versiyonunda daha farklı bir yaklaşım ile yazabiliriz. Bu kez, 

Sporcu sınıfımızın yapıcı metodunda yer alan boy ve kilo parametleri ile private field olarak 

tanımladığımız m_Boy ve m_Kilo alanlarını null değer içerebilecek şekilde tanımlayarak işe 

başlayacağız. Yine SqlDataReader ile okuduğumuz alanların null değer içerip içermediğini kontrol 

edeceğiz. Ancak bu kez null değer içerseler dahi onları taşayabilecek değer türlerimiz elimizde 
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olacak. Böylece tablomuzda null değere sahip olan alanlarımızı ekrana yazdırabileceğiz. 

  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingNullableValues 

{ 

    class Sporcu 

    { 

        //Diğer kod satırları 

 

        // Sınıf içi bu iki alanı null değerler taşıyabilecel tipten tanımladık. 

        private double? m_boy; 

          private int? m_kilo; 

 

        // Diğer kod satırları 

    } 

 

    class SporYonetim 

    { 

        // Diğer kod satırları 

 

        public void SporcuListesi() 

        {     

            // Diğer kod satırları 

            while (dr.Read()) 

            { 

                // Diğer kod satırları 

                 

                double? boy=null; 

                    int? kilo=null; 

                    if(dr["Boy"]!=System.DBNull.Value) 

                         boy=(double)dr["Boy"]; 

                    if (dr["Kilo"] != System.DBNull.Value) 

                         kilo = (int)dr["Kilo"]; 

 

                // nullable değişkenleri Sporcu sınıfının yapıcı metoduna parametre olarak gönderiyoruz. 

                Sporcu sprc = new Sporcu(id, sporcu, boy, kilo); 

                Console.WriteLine(sprc.ToString()); 

            } 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 
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        { 

            SporYonetim ynt = new SporYonetim(); 

            ynt.SporcuListesi(); 

        } 

    } 

} 

 

Uygulamamızı bu haliyele çalıştırdığımızda tablodaki tüm satırların ekrana yazdırıldığını görürüz. C# 

1.1 de geliştirdiğimiz uygulama ile bu versiyon arasındaki en önemli fark, nullable değer türlerinin 

kullanılarak null verilerin uygulama içerisinde kullanılabilmesidir. Bir sonraki makalemizde 
görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

C# 2.0 ve Static Sınıflar ( 20.06.2005 ) - C# 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Çoğu zaman uygulamalarımızda, nesne örneğinin oluşturulmasına gerek duymayacağımız üyeleri 

kullanmak isteriz. Bu amaçla static üyeleri kullanırız. Şimdi bir de sadece static üyelerden oluşacak 

bir sınıf tasarlamak istediğimizi düşünelim. C# programlama dilinin ilk versiyonunda bu tip bir sınıfı 

yazmak için dikkat etmemiz gereken bir takım noktalar vardır. Static üyeler kullanılabilmeleri için 

tanımlı oldukları sınıfın nesne örneğine ihtiyaç duymazlar. Bu sebepten sadece static üyeler 

içerecek olan bir sınıfın örneklendirilememesi tercih edilecektir. Örneğin aşağıdaki kod parçasını 
dikkate alalım. TemelAritmetik isimli sınıfımız Toplam isimli static bir metod içermektedir. 

using System; 

 

namespace UsingStaticClasses 

{ 

    public class TemelAritmetik 

    {  

        public static double Toplam(double deger1,double deger2) 

        {     

            return deger1+deger2; 

        } 

} 

 

class Class1 

{ 

        static void Main(string[] args) 
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        { 

            double toplamSonuc=TemelAritmetik.Toplam(10,15); 

            Console.WriteLine(toplamSonuc); 

        } 

    } 

} 

Bu kod parçasında aşağıda olduğu gibi TemelAritmetik sınıfına ait bir nesne örneği tanımlayıp 

Toplam metodunu bu nesne örneği üzerinden çağırmaya çalışmak derleme zamanında hataya 

neden olacaktır. Az öncede belirttiğimiz gibi, static üyelere tanımlandıkları sınıfa ait nesne örnekleri 

üzerinden erişilemezler. 
  

TemelAritmetik temelAritmetik=new TemelAritmetik(); 

double toplamSonuc=temelAritmetik.Toplam(4,5); 

Ancak yinede dikkat ederseniz TemelAritmetik sınıfına ait nesne örneğini oluşturabilmekteyiz. Bu 

durumda ,ilk olarak static üyelerle dolu bir sınıfın kesin olarak örneklendirilmesini önlemek 

isteyeceğizdir. Bu nedenle varsayılan yapıcı metodu (default constructor) private olarak 

tanımlayarak bu durumun önüne geçebiliriz. 
  

public class TemelAritmetik 

{  

    // Varsayılan yapıcı private olduğundan sınıfa ait nesne örneği oluşturulamayacaktır. 

    private TemelAritmetik() 

    { 

    } 

 

    public static double Toplam(double deger1,double deger2) 

    { 

        return deger1+deger2; 

    } 

} 

Görüldüğü gibi artık TemelAritmetik sınıfına ait nesne örneklerinin üretilmesinin önüne geçtik. Aynı 

şekilde varsayılan yapıcı metodun private olarak tanımlanması bu sınıfta türetilme yapılmasınıda 

engellemektedir. Ancak bazen static üyeler içeren sınıfımızın yapıcı metodu public veya protected 

olarak tanımlanmış olabilir. Bu durumda türetme işlemi gerçekleşebilecektir. Örneğin aşağıdaki kod 

parçasını ele alalım. 
  

using System; 

 

namespace UsingStaticClasses 

{ 

    public class TemelAritmetik 



www.bsenyurt.com Page 1837 
 

    {  

        public TemelAritmetik() 

        { 

        } 

 

        public static double Toplam(double deger1,double deger2) 

        { 

            return deger1+deger2; 

        } 

    } 

 

    public class AltAritmetik:TemelAritmetik 

    { 

        public void AltIslemler() 

        { 

        } 

    } 

 

    class Class1 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            AltAritmetik altAritmetik=new AltAritmetik(); 

            altAritmetik.AltIslemler(); 

            double sonuc=AltAritmetik.Toplam(1,2); 

        } 

    } 

}   

Dolayısıyla sadece static üyeler içerecek bir sınıfın türetme işlemi için kullanılmasınıda bir şekilde 

önlemek isteyebiliriz. Bu durumda sealed anahtar sözcüğü yardımıyla, ilgili sınıfın türetme amacıyla 

kullanılamayacağını belirtiriz. 
  

public sealed class TemelAritmetik 

Bu sadece static üyeler içeren, türetilmeye izin vermeyen ve nesne örneğini kesin olarak 

oluşturtmak istemediğimiz bir sınıf için acaba yeterli midir? sealed olarak tanımlanmış sınıflar her 

ne kadar türetme amacıyla kullanılamasada, public erişim belirleyicisine sahip yapıcı metodları 

nedeni ile örneklendirilebilirler. Bize biraz daha zorlayıcı, kesin kurallar sunacak yeni bir yapı C# 

2.0 ile birlikte gelmektedir. C# 2.0 sınıfların static olarak tanımlanabilmesine izin vermektedir. 

Static sınıflar beraberinde bir takım kurallarıda getirir. Aşağıdaki kod parçası C# 2.0 için örnek bir 

static sınıf tanımlamasını içermektedir. 
  

using System; 

using System.Collections.Generic; 
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using System.Text; 

 

namespace UsingStaticClasses 

{ 

    public static class TemelAritmetik 

    { 

        public static double Toplam(double deger1,double deger2) 

        { 

            return deger1+deger2; 

        } 

        public static double pi = 3.14; 

        public static double PI 

        { 

            get 

            { 

                return pi; 

            } 

            set 

            { 

                pi = value; 

            } 

        } 

    } 

 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            double sonuc=TemelAritmetik.Toplam(3, 5); 

            Console.WriteLine(sonuc); 

            Console.WriteLine(TemelAritmetik.pi); 

            TemelAritmetik.PI = 3; 

            Console.WriteLine(TemelAritmetik.PI); 

        } 

    } 

} 

Örneğimizde içeriğinide static olarak tanımlanmış metod, field ve özellik bulunan bir sınıf 

görmektesiniz. Bu sınıfın bir önceki versiyona göre en önemli özelliği static olarak tanımlanabiliyor 

oluşudur. Peki bu sınıfın static olarak tanımlanmasını getirdiği kısıtlamalar nelerdir? İlk olarak bu 

sınıfa ait bir nesne örneği oluşturmaya çalışalım. 
  

TemelAritmetik ta; 

TemelAritmetik tAritmetik = new TemelAritmetik(); 
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Bu tip bir kod yazımına Visual Studio.2005 zaten intellisense özelliği yardımıyla izin vermeyecektir. 

Lakin tAritmetik isimli nesne örneğini new operatörü ile oluşturmaya çalıştığımızda TemelAritmetik 
sınıfının adının listeye gelmediğini görürüz. 

 

Diğer yandan kodu derlediğimizde aşağıdaki hataları alırız. Toplam 3 hatamız vardır. İlk satır için 

verilen hatadan static olarak tanımlanmış bir sınıfa ait nesne tanımlaması yapamadığımızı 

anlayabiliriz. Diğer yandan, ikinci satırda static sınıfa ait nesne örneğinin oluşturulamayacağı ve 
aynı zamanda tanımlanamayacağına dair hata mesajlarını alırız. 

 

Buradan şu sonuçlara varabiliriz; 
  

 

Static olarak tanımlanmış sınıflara ait nesne örneklerini üretemeyiz. Ayrıca 

static sınıflara ait nesne tanımlamalarını da yapamayız. 

Static sınıfların sınırlamaları sadece bunlarla sınırlı değildir. Şimdi yukarıdaki static sınıfımıza 

aşağıda olduğu gibi static olmayan bir kaç yeni üye daha ekleyelim. 

  

public static class TemelAritmetik 
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{ 

    public TemelAritmetik() 

    { 

    } 

    private int e; 

    protected void BilgiVer() 

    { 

        // Bir takım kodlar. 

    } 

 

    public static double Toplam(double deger1,double deger2) 

    { 

        return deger1+deger2; 

    } 

    public static double pi = 3.14; 

    public static double PI 

    { 

        get 

        { 

            return pi; 

        } 

        set 

        { 

            pi = value; 

        } 

    } 

} 

Kaynak kodumuzu derlediğimizde 4 adet derleme zamanı hatası alırız. 
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İlk hatamız static sınıf içerisinde varsayılan yapıcı(default construcor) metod tanımlamaya 

çalışmaktır. Dilerseniz varsayılan yapıcı metodu aşırı yükleyerek başka versiyonları ile de aynı 

uygulamayı derlemeyi deneyebilirsiniz. Sonuç hep aynı olacaktır. Elbette doğal olarak yapıcı 

metodları static olarak tanımlamaya çalışabiliriz ki bu zaten izin verilmeyen bir durumdur. 
  

 

Static olarak tanımlanmış sınıflar yapıcı metodları (varsayılan yapıcı ve aşırı 

yüklenmiş versiyonları) içeremez. 

Diğer hatalarımız ise, static sınıf içerisinde static olmayan üyeler tanımlamaya çalışmamızdır. 

Buradan da şu sonuca varabiliriz. 
  

 

Static olarak tanımlanmış sınıflar sadece static üyeler içerebilir. 
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İncelememiz gereken bir diğer durum static sınıfların türetilip türetilemiyeceğidir. Aşağıdaki kod 

parçasını göz önüne alalım. 
  

public static class TemelAritmetik 

{ 

    // Static sınıf kodlarımız 

} 

 

public class AltAritmetik : TemelAritmetik 

{ 

} 

Visual Studio.2005 her zamanki gibi bu tarz bir yazıma zaten izin vermeyecektir. Ancak elimizin 

altında visual studio gibi bir geliştirme ortamı olmadığını ve notepad gibi bir editor yardımıyla bu 

kodu yazdığımızı düşünecek olursak aşağıdaki hata mesajını alırız. 

 

Buradan varacağımız sonuç ise, 

  

 

Static olarak tanımlanmış sınıflardan başka sınıflar türetilemez. 
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Burada dikkate değer başka bir durum daha vardır. Static bir sınıftan başka bir sınıfı türetemeyiz. 

Peki static sınıfı başka bir sınıftan türetebilir miyiz? Cevap basit; 

 

Ancak bu durum static sınıflarında mutlaka object sınıfından türediği gerçeğini değiştirmez. Her ne 

kadar static bir sınıfı başka bir sınıftan türetemessekte onun object sınıfından türediği kesindir. 

Hata mesajımızda zaten bu durumu bize ispatlamaktadır. Bu noktada aklımıza kurnazca bir teknik 

gelebilir. Static bir sınıfı başka bir static sınıftan türetmeyi deneyebiliriz. Bu tarz bir kodu 
denediğimizde aşağıdaki hata mesajlarını alırız. 
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Buna göre şu sonuca varabiliriz; 
  

 

Static olarak tanımlanmış sınıflardan başka static sınıflar da türetilemez. 

Static olarak tanımlanmış sınıfların sadece static üyeler içereceği kesin olmasına rağmen, üyelerinin 

static anahtar sözcüğü ile tanımlanıyor olması biraz tuhaf bir durum olarak görülebilir. Öyleki 

izlediğim bir iki blog sitesinde bu durum biraz alaycı ifadeler ile komik olarak ele alınmış. Tabi şu 

anda test ettiğimiz static class' ların beta 2 sürümüne ait olduğu düşünülecek olursa piyasaya 
çıkacak olan sürümde bu durum üzerinde iyileştirmeler yapılabilir. 

Durumu özetleyecek olursak, sadece static üyeler içermesini düşündüğümüz, 

örneklenmesini ve türetilmesini kesinlikle istemediğimiz sınıfların tanımlanabilmesi için 

static anahtar sözcüğünü sınıflar için kullanabiliriz. Bu düşündüğümüz tasarım modelinin 

uygulamamız için yeterli olacaktır. Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde C# 2.0' a 

gelen yeni özelliklerden brisi olan static sınıfları incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde 

görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

mailto:selim@bsenyurt.com
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C# 2.0 ve Anonymous (İsimsiz) Metodlar ( 

16.06.2005 ) - C# 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

İsimsiz metodlar bildiğiniz gibi C# 2.0' a eklenmiş olan yeni özelliklerden birisidir. Temeli C# dilinin 

temsilci tipine dayanan bu yeni teknikte amaç, temsilcileri işaret edecekleri metodların sahip 

oldukları kod blokları ile bir seferde tanımlayabilmektir. İsimsiz metodları anlayabilmek için 

herşeyden önce temsilcilerin (delegates) iyi kavranmış olması gerekmektedir. (Ön bilgi veya 

hatırlatma açısından Örnek makale ve video larımızı incelemenizi öneririm) Kısaca temsilciler, 

çalışma zamanında metodların başlangıç adreslerini işaret eden tip (type) lerdir. Temsilcilerin 

herhangibir metodu çalışma zamanında işaret edebilmesinin yanı sıra bu metodu(metodları) 

çağırlabilmesi ve hatta parametreler göndererek dönüş değerleri vermesi gibi yetenekleride vardır. 

Ama tüm bu özellikleri arasında en önemlisi, çalışma zamanında hangi metodu çalıştıracağına karar 
vermesidir. 

 

Temsilciler (delegates), multithreading(çok kanallı programlama) modelinde, 

event-driven (olay güdümlü) programlamada, CallBack Modeli ile Asenkron 

erişim tekniklerinde etkin olarak kullanılmaktadır. 

C# 2.0 ile gelen isimsiz (anonymous) metodları anlamak için öncelikle C# dilinde bir temsilciyi nasıl 

kullandığımıza bakmamızda fayda var. Aşağıdaki örnekte basit olarak bir temsilci tanımlanmış ve 

kullanılmıştır. Bu temsilci iki adet double tipte parametre alan ve geriye double tipinden değerler 

döndüren metodları işaret edebilecek şekilde tanımlanmıştır. Dikkat ederseniz temsilci nesnemize 

ait nesne örneğimiz oluşturulurken işaret edeceği metod parametre olarak verilmektedir. Daha 

sonra bu temsilci nesne örneği üzerinden işaret edilen metod çağırılabilmektedir. 

using System; 

 

namespace DefiningDelegate 

{  

    //Temsilcimiz iki adet double tipinden parametre alan ve geriye double tipinden değer döndüren 

metodları işaret edebilecek. 

    public delegate double Temsilci(double pi,double r); 

 

    class Class1 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Temsilci nesnemiz oluşturuluyor ve Alan isimli metodu işaret edeceği söyleniyor. 

            Temsilci t=new Temsilci(Alan); 

            // Temsilcimizin çalışma zamanında işaret ettiği metod çağırılıyor. 

            double daire_Alani=t(3.14,10); 

            Console.WriteLine(daire_Alani); 

        } 

     

        // Tanımladığımız temsilci tarafından işaret edilebilecek formatta bir metod bildirimi. 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=43
http://www.bsenyurt.com/video/Delegates.zip
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        static double Alan(double pi_Degeri,double yaricap) 

        { 

            return pi_Degeri*(yaricap*yaricap); 

        } 

    } 

} 

C# 2.0 için anonymous metodları kullanarak yukarıdaki uygulamayı aşağıdaki kod parçasında 

görüldüğü gibi yazabiliriz. Yeni versiyonda temsilci kullanımındaki tek fark temsilcinin işaret edeceği 

metod bloğunun, çalışma zamanında bu metodu çağıracak olan temsilci nesnesine eklenmiş 

oluşudur. Buradan temsilcilerin inline (satır içi) kodlama yeteneği kazanmış olduklarını 
söyleyebiliriz. 

 

İsimsiz(Anonymous) metodlar dışarıdan parametre alabilirler ve geriye değer 

döndürebiliriler. 

C# 2.0 versiyonu 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace UsingAnonymousMethods 

{  

    // Temsilcimizi tanımlıyoruz. 

    public delegate double Temsilci(double a,double b); 

 

    class Program 

    {     

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Temsilcimizi hem oluşturuyor hemde işaret edeceği metod bloğunu anonymous olarak 

tanımlıyoruz. 

            Temsilci t = delegate(double pi,double r)  

            { 

                return pi * r*r; 

            }; 

            // Temsilcimizi parametreler ile birlikte çağırıyoruz ve dönüş değerini double tipinden bir 

değişkene atıyoruz. 

            double alan = t(3.14, 10); 

            Console.WriteLine(alan); 

        } 

    } 

} 
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Gelelim isimsiz metodların bir diğer kullanım şekline. Çok kanallı (Multithreading) programlama 

modelinde bildiğiniz gibi ThreadStart isimli bir temsilci(delegate) tipi kullanılmaktadır. Bu temsilci 

bir Thread nesne örneğinin oluşturulması sırasında, yapıcı metod için parametre olarak 

kullanılmaktadır. C# 1.1 versiyonunda basit bir thread modeli aşağıdaki kod parçasında olduğu gibi 

örneklenebilir. Lütfen temsilcilerin çalışma zamanında işaret edecekleri metodlar ile birlikte nasıl 
ilişkilendirildiğine dikkat edin. 

using System; 

using System.Threading; 

 

namespace UsingThreading1 

{ 

    class Class1 

    { 

        //ThreadStart temsilcimiz çalışma zamanında ilgili process içindeki metodu temsil edecek. 

        static ThreadStart threadStart1; 

        static ThreadStart threadStart2; 

 

        // Thread nesnemiz parametre olarak aldığı ThreadStart temsilcisinin işaret ettiğim metodun 

ait olduğu process için gerekli işlemleri (start,abort,resume vb...) gerçekleştirecek.  

        static Thread thread1; 

        static Thread thread2; 

 

        // Thread içinde çalışacak metodlarımız. 

        static void Say1() 

        { 

            for(int i=0;i<100;i++) 

            { 

                Console.Write(i); 

                Thread.Sleep(100); 

            } 

        } 

 

        static void Say2() 

        { 

            for(int i=0;i<100;i++) 

            { 

                Console.WriteLine(i); 

                Thread.Sleep(150); 

            } 

        } 

 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // ThreadStart temsilcilerimiz çalışma zamanında işaret edecekleri parametre olarak 

alacak         şekilde tanımlanıyor. 

            threadStart1=new ThreadStart(Say1); 

            threadStart2=new ThreadStart(Say2); 

            // Thread nesnelerimiz ThreadStart temsilcilerinin parametre olarak alacak şekilde 
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tanımlanıyor. 

            thread1=new Thread(threadStart1);  

            thread2=new Thread(threadStart2); 

            // Threadler çalıştırılmaya başlanıyor. 

            thread1.Start(); 

            thread2.Start(); 

        } 

    } 

} 

Şimdi aynı örneğin C# 2.0' da isimsiz metodlar yardımıyla nasıl yazılabileceğine bakalım. Burada 

dikkat ederseniz ThreadStart temsilcisi görülmemektedir. Bu elbetteki ThreadStart temsilcisinin 

kullanılmadığı anlamına gelmemelidir. Aslında bu tanımlama gizli olarak Thread sınıfına ait nesne 

örnekleri oluşturulurken yapılmaktadır. Yani çalışma zamanında Thread nesnesinin zaten bir 

ThreadStart temsilci nesnesine ihtiyacı olduğu çalışma ortamı tarafından bilinmektedir. Diğer 

yandan kod yazımı açısından bakıldığında iki işlemin, (ThreadStart' ın işaret edeceği metodu 

gösterecek şekilde örneklenmesi ve daha sonrada Thread nesnesinin oluşuturulması için parametre 
olarak kullanılması) tek seferde yapılmaktadır. 

C# 2.0 Versiyonu 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

 

namespace UsingAnonymousMethods 

{  

    class Program 

    { 

        // Thread içerisinde çalışacak metodumuz. 

        static void Say1() 

        { 

            for(int i=0;i<100;i++) 

            { 

                Console.Write(i); 

                Thread.Sleep(100); 

            } 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // İlk Thread nesnemizi örneklerken ThreadStart temsilcisinin işaret edeceği metodu 

burada anonymous metod olarak tanımlıyoruz. 

            Thread thread1=new Thread(delegate(){ 

                Say1(); 

            }); 

            // Tanımladığımız thread' i çalıştırıyoruz. 

            thread1.Start(); 
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            // İkinci Thread nesne örneğimizi oluşturuyoruz. Bu sefer thread1 nesnesinden farklı olarak 

anonymous metodumuz içerisine direkt kodları gömdük. thread1 nesnesinde ise kodları içeren 

metodu, anonymous metod bloğumuz içine gömmüştük. 

            Thread thread2 = new Thread(delegate(){ 

                for (int i = 0; i < 100; i++) 

                { 

                    Console.WriteLine(i); 

                    Thread.Sleep(150); 

                } 

            }); 

            thread2.Start(); 

        } 

    } 

} 

Temsilcilerin kullanıldığı diğer bir tekniğinde olay güdümlü (event-driven) programlama modeli 

olduğunu söylemiştik. Bu modelde de Threading modeline benzer bir yapı vardır. Her event (olay) 

tanımlanırken bir temsilci kullanılır. Bu temsilci olay meydana geldiğinde çalıştırılacak olan metodu 

çalışma zamanında işaret etmek ve çağırmakla yükümlüdür. Örneğin aşağıdaki kod parçasında  bir 

windows formu üzerinde yer alan button kontrolünün Click olayına ilişkin kodlar yer almaktadır. Bu 

örneğimizde, dikkat ederseniz button kontrolümüze Click event' ını yükleyebilmek için 

System.EventHandler temsilci tipi kullanılmaktadır. Bu temsilci, diğer olay metodlarında kullanılan 

temsilciler gibi sistemde önceden tanımlanmış halde yer almaktadır. InitializeComponent 

metodunda button kontrolümüze click olayı yüklenirken, hangi temsilcinin çalışma zamanın hangi 

metodu işaret edeceği ve çalıştıracağıda bildirilir. Sonrasında ise bu olay metodunun tanımlanması 
gerekmektedir. 

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form 

{ 

    private System.Windows.Forms.Button btnAksiyon;  

     

    

    // Diğer kodlar 

     

    private void InitializeComponent() 

    { 

         

         

        // Diğer Kodlar 

         

        this.btnAksiyon.Click += new System.EventHandler(this.btnAksiyon_Click); 

    } 

     

     

    // Diğer Kodlar 

     

    private void btnAksiyon_Click(object sender, System.EventArgs e) 

    { 

        // Bir takım kodlar. 



www.bsenyurt.com Page 1850 
 

    } 

} 

Şimdi aynı örneğin C# 2.0' da isimsiz metodlar yardımıyla nasıl yazılabileceğine bakalım. 

Görüldüğü gibi System.EventHandler temsilcisi burada görülmemektedir. Aslında tüm isimsiz 

metod modellerinde, temsilcilerden hangisi kullanılırsa kullanılsın (örneğin System.EventHandler 

veya ThreadStart gibi) bizim tek kullandığımız delegate anahtar sözcüğü ile bir metod bloğunun 
kombinasyonudur. Bu isimsiz metodların kullanımının bir faydası olarakta görülebilir. 

 

İsimsiz(Anonymous) metodlarda, kullanılan temsilcinin bilinmesine gerek 

yoktur. delegate anahtar sözcüğü bu işi üstlenir. 

C# 2.0 Versiyonu 

private void InitializeComponent() 

{ 

     

    // Diğer kodlar 

     

    this.btnOnay.Click += delegate(object sender, System.EventArgs arg) 

    { 

        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Onay"); 

    };     

     

    // Diğer kodlar 

     

} 

İsimsiz metodlar uygulanışları açısından biraz karışık görülebilir. En azından alışıncaya kadar. 

Ancak kavrandıklarında çok faydalı olduklarını söyleyebiliriz. Nitekim temsilci nesnelerimizin 

tanımlaması gereken yerlerde direkt olarak kod bloklarını kullanmak oldukça kullanışlı bir teknik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalemizde C# 2.0 ile birlikte gelen isimsiz metod kavarmını, 

her zaman için içiçe olduğu temsilciler ile birlikte incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Operator Overloading (Operatörlerin Aşırı 

Yüklenmesi) ( 03.06.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hepimiz uygulamalarımızda sıklıkla operatörleri kullanmaktayız. Matematiksel işlemlerde, koşullu 

ifadelerde,tip dönüştürme işlemlerinde vb...Ancak onların kendi yazdığımız sınıflar için özel 

mailto:selim@bsenyurt.com
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anlamlar ifade edecek şekilde yüklenmesi ile pek az uğraşmaktayız. Basit bir toplama operatörünün 

bile, yeri geldiğinde kendi sınıflarımıza ait nesne örnekleri üzerinde daha farklı davranışlar 

gösterecek şekilde yeniden yapılandırılması son derece önemlidir. Bu aynı zamanda dilin sağladığı 

esnekliği ve genişletilebilirliğini de gözler önüne sergilemektedir. İşte bu makalemizde, basit olarak 

operatörlerin aşırı yüklenmelerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini örnek bir uygulama üzerinden 
incelemeye çalışacağız. 

İlk olarak senaryomuzdan kısaca bahsedelim. Uygulamamızda System.Drawing isim alanını 

kullanarak dörtgen ve eliptik şekilleri çizmemizi sağlayacak iki adet sınıfımız olacak. Bu sınıfların 

çizim metodlarına baktığımızda ortak parametreler içerdiklerini görürüz. Bu nedenle bu ortak 

parametreleri bir arada toplayacağımız bir üst sınıfıda işin içine katarak ilgili şekil sınıflarını buradan 

türeteceğiz. Amacımız kalıtım kavramı üzerinde durmak değil. Bunu sadece kod okunabilirliğini ve 

nesnelerinin kullanılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Peki bu sınıfların yer 
aldığı bir uygulamada hangi operatörleri ne amaçla aşırı yükleyebiliriz? 

İlk başta akla gelen eliptik bir şeklin içerdiği koordinat, boyut, renk gibi değerleri ile birlikte bir 

dörtgene çevrilmesi olabilir. Burada dörtgen tipinden bir nesne örneğinin, bilinçli (explicit) veya 

bilinçsiz (implicit) olarak eliptik bir nesne örneğine dönüştürülmesi söz konusudur. Bunun için cast 

operatörünü aşırı yükleyebiliriz. Diğer taraftan, var olan dörtgen veya eliptik nesnelerinin kendi 

aralarında toplama operatörleri ile toplanması sonucu çeşitli kriterlere uyum sağlayacak yeni bir 

dörtgen veya elips nesnesini elde etmeyi düşünebiliriz. Örneğin, iki kareyi toplayıp, yeni boyutları 

bu iki karenin toplamı kadar olan başka bir kare nesnesini çizdirebiliriz. Bu işlevsellikte ancak ve 

ancak toplama operatörünün burada söz konusu olan sınıflar için aşırı yüklenmesi ile mümkün 

olabilir. Şimdi gelin uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Operatörlerin aşırı yüklenmesini 
aşağıdaki görünüme sahip bir windows uygulamasında inceleyeceğiz. 
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Uygulamayı mümkün olduğu kadar basit tasarlamaya çalıştım. Amacımız operatörlerin aşırı 

yüklenmesini incelemek. Bu nedenle Macromedia Fireworks gibi bir grafik tasarım programını icat 

etmeye çalışmıyoruz. Programımız temel olarak belirli renkte çizgilere sahip olan dörtgensel ve 

eliptik şekilleri çiziyor. Bir şekli çizmek için genişlik ve yüksekliğini ilgili textBox kontrollerine 

atadıktan sonra mouse ile ekranın herhangibir yerine tıklamanız yeterli olacaktır. Bununla birlikte 

işe biraz renk katmak amacı ile çizgi renklerini seçebiliyorsunuz. Menüde bizim asıl ilgilendiğimiz iki 

seçenek var. Bunlardan birisi bir Elips nesnesini, Dörtgen tipinden bir nesneye dönüştürerek ekrana 

çiziyor. Diğer menü seçeneği ilede iki Dörtgen nesnesini toplayıp sonucunu ekrana çizdiriyoruz. 

Makalenin ilerleyen safhalarında iki şeklin boyutsal bazda birbirlerine eşit olup olmadığını bildirecek 

şekilde koşul operatörlerini de aşırı yükleyeceğiz. Nesneleri tutmak amacıyla iki ArrayList 

koleksiyonu kullanmayı tercih ettim. Elbetteki siz bu programı dahada geliştirmeli ve nesnelerin 
daha esnek olarak tutulabileceği bir yapıyı kurgulamalısınız. 

Gelelim uygulamamızdaki kritik sınıflara. Bu sınıflar, Dortgen, Elips ve TemelSekil sınıflarıdır. 

 

Dortgen ve Elips sınıfları TemelSekil sınıfından türetilmiştir. Sebebi, Dortgen ve Elips sınıflarının 

çizimi için kullanılan metodların aynı tipte ve sayıda parametre alıyor olmalarıdır. Dolayısıyla çizim 

için gerekli materyalleri bir üst sınıfta tutmak ve bunlara tek bir yerden erişebilmek amacıya bu 
tarz bir yapı tercih edilmiştir. Sınıflarımıza ilişkin başlangıç kodları aşağıdaki gibidir. 

Dörtgen.cs 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace UsingGDIWithOperatorOverloading 

{ 

    public class Dortgen:TemelSekil 

    { 
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        public Dortgen(Panel aktifForm,Color color,int penSize,int x,int y,int width,int height) 

        { 

            base.m_X=x; 

            base.m_Y=y; 

            base.m_Width=width; 

            base.m_Height=height; 

            base.m_Color=color; 

            base.m_PenSize=penSize; 

            base.m_AktifForm=aktifForm;  

        } 

     

        public Dortgen() 

        {  

        } 

 

        public void Ciz() 

        { 

            Graphics cizici=m_AktifForm.CreateGraphics(); 

            Pen kalem=new Pen(m_Color,m_PenSize); 

            cizici.DrawRectangle(kalem,m_X,m_Y,m_Width,m_Height); 

        }         

    } 

} 

Dortgen sınıfında şu an için sadece Ciz isimli bir metodumuz var. Constructor metodumuz aldığı 

parametreleri direkt olarak TemelSekil sınıfına göndermekte. Ciz metodu, Dortgen sınıfına ait nesne 

örneğini parametre olarak gelen alan üzerinde çizen işlevlere sahiptir. Dikkat ederseniz, dörtgenin 

çizileceği yer, çizgi kalınlığı, X ve Y koordinatları, çizgi rengi, şeklin genişliği ve yüksekliği gibi 
bilgiler parametrik olarak kullanılmaktadır. Elips sınıfıda Dortgen sınıfına çok benzer bir yapıdadır. 

Elips.cs 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace UsingGDIWithOperatorOverloading 

{ 

    public class Elips:TemelSekil 

    {  

        public Elips(Panel aktifForm,Color color,int penSize,int x,int y,int width,int height) 

        { 

            base.m_X=x; 

            base.m_Y=y; 

            base.m_Width=width; 

            base.m_Height=height; 

            base.m_Color=color; 

            base.m_PenSize=penSize; 

            base.m_AktifForm=aktifForm;  
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        } 

 

        public Elips() 

        { 

     

        } 

 

        public void Ciz() 

        { 

            Graphics cizici=m_AktifForm.CreateGraphics(); 

            Pen kalem=new Pen(m_Color,m_PenSize); 

            cizici.DrawEllipse(kalem,m_X,m_Y,m_Width,m_Height); 

        } 

     

        public static Elips operator+(Elips k1,Elips k2) 

        { 

            int R=(k1.m_Color.R+k2.m_Color.R)%255; 

            int G=(k1.m_Color.B+k2.m_Color.B)%255; 

            int B=(k1.m_Color.G+k2.m_Color.G)%255; 

            Color c=Color.FromArgb(R,G,B); 

            Elips elips=new Elips(k1.m_AktifForm,c,k1.m_PenSize+k2.m_PenSize, 

k1.m_X+k2.m_X,k1.m_Y+k2.m_Y,k1.m_Width+k2.m_Width,k1.m_Height+k2.m_Height); 

            return elips; 

        } 

    } 

} 

Son olarak TemelSekil.cs sınıfımız ise aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace UsingGDIWithOperatorOverloading 

{ 

    public class TemelSekil 

    { 

        protected int m_X; 

        protected int m_Y; 

        protected int m_Width; 

        protected int m_Height; 

        protected Color m_Color; 

        protected int m_PenSize; 

        protected Panel m_AktifForm; 

 

        public int X 

        { 

            get 
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            { 

                return m_X; 

            } 

        } 

        public int Y 

        { 

            get 

            { 

                return m_Y; 

            } 

        } 

        public int Width 

        { 

            get 

            { 

                return m_Width; 

            } 

        } 

        public int Height 

        { 

            get 

            { 

                return m_Height; 

            } 

        } 

        public Color Renk 

        { 

            get 

            { 

                return m_Color; 

            } 

        } 

        public Panel AktifForm 

        { 

            get 

            { 

                return m_AktifForm; 

            } 

        } 

 

        public int KalemUcu 

        { 

            get 

            { 

                return m_PenSize; 

           } 

        } 

        public TemelSekil() 

        { 
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        } 

    } 

} 

Şimdi gelelim asıl sorunumuza; bir Dortgen nesne örneğini oluşturmak son derece basittir. 

Dortgen dortgen=new 

Dortgen(this.pnlKaraTahta,Renk,2,Baslangic_X,Baslangic_Y,Genislik,Yukseklik); 

Hatta bu nesneyi ekrana çizdirmek artık çok daha kolaydır. 

dortgen.Ciz(); 

Gel gelelim aşağıdaki kod satırlarının işletilmesi sonrasında nasıl bir sonuç alacağımı meçhuldür? 

Dortgen dortgen1=new Dortgen(this.pnlKaraTahta,Color.Black,2,5,20,100,50); 

Dortgen dortgen2=new Dortgen(this.pnlKaraTahta,Color.Yellow,2,10,40,75,80); 

Dortgen d=dortgen1+dortgen2; 

d.Ciz(); 

Bu haliyle uygulamamızı derlediğimizde aşağıdaki hata mesajını alırız; 

 

Operator '+' cannot be applied to operands of type 

'UsingGDIWithOperatorOverloading.Dortgen' and 

'UsingGDIWithOperatorOverloading.Dortgen' 

Sebep gayet açıktır. Dortgen sınıfı toplam işleminin nasıl yapılacağını bilemez. Bunu geliştirici 

olarak bizim ona öğretmemiz gerekmektedir. O halde gelin toplama işlemini bu sınıfa nasıl 

öğreteceğimize bakalım. Herşeyden önce operatörlerin aşırı yüklenmesi ile ilgili olaraktan bir takım 

kurallar vardır. Aslında bu kuralları bizde tahmin edebiliriz. 

 

Kural 1; operatörler, operatör metodları yardımıyla aşırı yüklenirler. Bu sebepten bir 

metod gövdeleri, parametreleri ve dönüş değerleri vardır. 

Kural 2; operatör metodları static olmalıdır. Bunun sebebi operatör işlevselliği için nesne 
örneğine ihtiyaç duyulmamasıdır. 

Kural 3; operatör metodları operator anahtar kelimesini içermelidir. Örneğin: operator + 
gibi. 

Kural 4; elbette heryerden erişilebilmeleri gerektiğinden public olmalıdır. 

Kural 5; operatörler doğaları gereği en az bir operand ile çalışır. Dolayısıyla aşırı 

yükleyeceğimiz operator metodların en az bir parametre alması şarttır. 
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Bu kuralları dikkate aldığımızda Dortgen sınıfı için toplama operatörünü aşağıdaki haliyle aşırı 

yükleyebiliriz. 

public static Dortgen operator+(Dortgen k1,Dortgen k2) 

{ 

    int R=(k1.m_Color.R+k2.m_Color.R)%255; 

    int G=(k1.m_Color.B+k2.m_Color.B)%255; 

    int B=(k1.m_Color.G+k2.m_Color.G)%255; 

    Color c=Color.FromArgb(R,G,B); 

    Dortgen Dortgen=new 

Dortgen(k1.m_AktifForm,c,k1.m_PenSize+k2.m_PenSize,k1.m_X+k2.m_X,k1.m_Y+k2.m_Y, 

k1.m_Width+k2.m_Width,k1.m_Height+k2.m_Height); 

    return Dortgen; 

} 

Dikkat ederseniz + operatörümüze ilişkin metodumuz, Dortgen tipinde iki nesne örneğini alıp 

bunlar üzerinde bir takım işlemler yaparak sonuç olarak ürettiği Dortgen tipinden nesneyi geriye 

döndürmektedir. Artık biraz önce hata veren kodlarımız şimdi çalışacaktır. Asıl uygulamamızı 
yürüttüğümüzde aşağıdakine benzer bir sonuç elde ederiz. 

 

Toplama operatörüne yaptığımız yüklemeyi diğer operatörlere de yapabiliriz. Ancak aşırı 

yüklenecek operatörler arasında özel öneme sahip olanlar ve hatta aşırı yükleme yapılamıyacak 

olanlar da vardır. Sözgelimi ekrandaki bir elips şeklini dörtgen tipine çevirmek istediğimizi 

varsayalım. Burada bilinçsiz olarak aşağıdaki gibi bir atama yapmak isteyebiliriz. 
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Dortgen d=elipsOrnegi; 

Diğer yandan bilinçli olarakta aşağıdaki tarzda bir dönüşüm de yapmak isteyebiliriz. 

Dortgen d=(Dortgen)elipsOrnegi; 

Dikkat ederseniz ilk örnekte bilinçsiz, ikinci örnekte ise bilinçli tür dönüşümü söz konusudur. 

Burada mevzu bahis olan dönüştürme işlemlerini ilgili sınıfa öğretebilmek için yine operatör aşırı 

yüklemeden faydalanabiliriz. Örneğin aşağıdaki metod bilinçli olarak Dortgen tipine ait cast 
operatörünü aşırı yüklemektedir. 

public static explicit operator Dortgen(Elips elips) 

{ 

    TemelSekil ts=elips; 

    Dortgen Dortgen=new Dortgen(ts.AktifForm,ts.Renk,ts.KalemUcu,ts.X,ts.Y,ts.Width,ts.Height); 

    return Dortgen; 

} 

Metodumuzda dikkat çeken en önemli nokta explicit anahtar sözcüğüdür. Bu Dortgen anahtar 

sözcüğünün cast operatörü olarak kullanıldığı durumlarda blok içerisindeki kod satırlarının 

çalıştırılacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde bilinçsiz tür dönüşümüne izin verecek operatör 
yüklemelerini de yapabiliriz. Tek yapmamız gereken implicit anahtar sözcüğünü kullanmaktır. 

public static implicit operator Dortgen(Elips elips) 

{ 

    TemelSekil ts=elips; 

    Dortgen Dortgen=new Dortgen(ts.AktifForm,ts.Renk,ts.KalemUcu,ts.X,ts.Y,ts.Width,ts.Height); 

    return Dortgen; 

} 

Elbette dönüştürme operatörlerinin aşırı yüklenmesi ile ilgili olaraktan dikkat etmemiz gereken 

önemli bir ayrıntı vardır. 

 

Hem implicit hem de explicit operatörlerini aynı anda aşırı yükleyemeyiz. 

Ancak, sadece implicit operatörünün yüklemesi ile, çalışma zamanında hem explicit hem de implicit 

dönüşümlere izin vermiş oluruz. Yani aşağıdaki iki kod satırıda başarılı bir şekilde çalışacaktır. 

Dortgen dortgen=elipsNesnesi1; 

Dortgen dortgen2=(Dortgen)elipsNesnesi2; 
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Görüldüğü gibi operatörlerin aşırı yüklenmesi son derece kolay. Bunları kullandığımız windows 

uygulamasına ait kod satırları ise aşağıdaki gibidir. 

private Color Renk; 

private int Baslangic_X; 

private int Baslangic_Y; 

private int Genislik; 

private int Yukseklik; 

private ArrayList alDortgenler; 

private ArrayList alElipsler; 

 

private void menuElipsToDortgen_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(alElipsler.Count>0) 

    { 

        Elips el=(Elips)alElipsler[0]; 

        Dortgen dortgen=el; 

        dortgen.Ciz(); 

    } 

} 

 

private void BaslangicAyarlari() 

{ 

    lblSecilenRenk.Text=Renk.Name; 

    lblRenk.BackColor=Renk;  

} 

 

private void btnRenkSec_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    colors.ShowDialog(); 

    Renk=colors.Color; 

    BaslangicAyarlari(); 

} 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Renk=Color.Black; 

    alDortgenler=new ArrayList(); 

    alElipsler=new ArrayList(); 

    BaslangicAyarlari(); 

} 

 

private void pnlKaraTahta_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 

{ 

    Baslangic_X=e.X; 

    Baslangic_Y=e.Y; 

} 

 

private void Ciz() 
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{ 

    if(rdbDortgen.Checked==true) 

    { 

        Dortgen dortgen=new 

Dortgen(this.pnlKaraTahta,Renk,2,Baslangic_X,Baslangic_Y,Genislik,Yukseklik); 

        dortgen.Ciz(); 

        alDortgenler.Add(dortgen); 

    } 

    if(rdbElips.Checked==true) 

    { 

        Elips elips=new Elips(this.pnlKaraTahta,Renk,2,Baslangic_X,Baslangic_Y,Genislik,Yukseklik); 

        elips.Ciz(); 

        alElipsler.Add(elips); 

    } 

} 

 

private void menuTopla_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(alDortgenler.Count>=2) 

    { 

        Dortgen d1=(Dortgen)alDortgenler[0]; 

        Dortgen d2=(Dortgen)alDortgenler[1]; 

        Dortgen d3=d1+d2; 

        d3.Ciz(); 

    } 

} 

private void menuTemizle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    this.Refresh(); 

    Baslangic_X=0; 

    Baslangic_Y=0; 

    alDortgenler.Clear(); 

    alElipsler.Clear(); 

} 

 

private void pnlKaraTahta_DoubleClick(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Genislik=Convert.ToInt32(txtGenislik.Text); 

    Yukseklik=Convert.ToInt32(txtYukseklik.Text); 

    Ciz(); 
} 

private void menuKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Close(); 

} 

Dortgen sınıfı içerisinde aritmetik operatörlerin ve dönüştürme operatörlerinin nasıl yükleneceğini 

kısaca inceledik. Dilersek koşullu ifadelerde kullanılan operatörleride aşırı yükleyebiliriz. Örneğin 
== operatörünü yeniden yükleyerek dörtgen sınıfımız için özel olarak kullanabiliriz. 
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== gibi karşılaştırma operatörlerinin aşırı yüklenmesinde tek şart, zıt 

operatörlerinde yüklenme zorunluluğunun olmasıdır. Örneğin, == için !=, < için 

> operatörünün aşırı yüklenmesi gibi... 

Örneğimiz çok basit olduğundan genellikle koleksiyonlarda tuttuğumuz ilk iki nesne üzerinde işlem 

yapıyoruz. Yine bu tarz bir işlem yaptığımızı düşünelim ve iki Dortgen nesnesinin boyutlarının aynı 

olması halinde eşit olduklarını gösterelim. Bunun için Dortgen sınıfında == ve != operatörlerini aynı 

anda aşırı yüklemeliyiz. Aşağıdaki kodlarda Dortgen sınıfına bu işlevselliği nasıl kazandırdığımızı 
görebilirsiniz. 

Dortgen.cs sınıfına eklenen operator metodlarımız; 

public static bool operator==(Dortgen d1,Dortgen d2) 

{ 

    if((d1.Width==d2.Width)&&(d1.Height==d2.Height)) 

        return true; 

    else 

        return false; 

} 

 

public static bool operator !=(Dortgen d1,Dortgen d2) 

{ 

    return !(d1==d2); 

} 

Operatörlerin uygulama içerisinde kullanımı; 

private void menuEsitmi_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Dortgen d1=(Dortgen)alDortgenler[0]; 

    Dortgen d2=(Dortgen)alDortgenler[1]; 

    if(d1==d2) 

    { 

        MessageBox.Show("Dortgenlerin boyutları eşit..."); 

    } 

    if(d1!=d2) 

    { 

        MessageBox.Show("Dörtgenlerin boyutları eşit değil..."); 

    } 

} 

Eşitlik kontrolünün sonucu; 
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Eşit değildir kontrolünün sonucu; 

 

Elbetteki aşırı yükleme yapamayacağımız operatörlerde vardır. 
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=, . , ?:, ->, new, is, as, sizeof ,&&, ||, () operatörlerini aşırı yüklememiz 

yasaklanmıştır. 

Görüldüğü gibi nesnelerimiz için, C# dilinde var olan operatörleri aşırı yüklemek son derece 

kolaydır. Dikkat etmemiz gereken bir takım kurallar vardır ki bunlar zamanla öğrenilebilir. 

Operatörlerin özellikle aşırı yüklenmesine ihtiyaç duyulacağı durumları göz önüne aldığımızda, 

grafik ve matematik uygulamalarının üst sıralarda yer aldığını görürüz. Örneğin sevgili Sefer 

ALGAN, Her Yönüyle C# Kitabında operatörlerin aşırı yüklenmesi ile ilgili olaraktan Kompleks 

sayıları incelemiştir. Özetle operatörleri aşırı yüklemek özellikle kendi oluşturduğumuz nesnelerin 

esnekliği açısından önemlidir. Bu makalemizde işlediğimiz örnekte bahsedilen aşırı yükleme 

işlemleri sadece Dortgen sınıfı için yapılmıştır. Size tavsiyem Elips sınıfı içinde benzer yüklemeleri 
yapmaya çalışmanızdır. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Kendi İstina Nesnelerimizi Kullanmak 

(ApplicationException) ( 23.05.2005 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

İstisna yakalama mekanizması (Exception Handling) dotNet mimarisinde oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Bu mekanizma sayesinde uygulamalarımızın kilitlenmesi ve istem dışı bir şekilde 

sonlandırılmaya zorlanmasının önüne geçmiş oluruz. Framework içerisinde önceden tanımlanmış 

pek çok istisna sınıfı mevcuttur. Bu sınıflar yardımıyla, çalışma zamanında oluşabilecek istisnai 

durumlar kolayca tespit edilebilmektedir. Böylece uygulamaların, CLR tarafından denetlendiği 

sırada ortama fırlatılan istisnalar nedeniyle yön değiştirebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi 

sağlanmış olmaktadır. Ancak bazı durumlarda kendi istisna sınıflarımızı yazma ihtiyacı duyabiliriz. 

Bunun pek çok nedeni olabilir. İlk ve en temel nedeni, sistemde var olan istisna sınıfları dışındaki 

bir istisnayı çalışma zamanında ele almak isteyişimizdir. İşte bu makalemizde bu işlevselliği nasıl 
gerçekleştirebileceğimizi basit bir örnek üzerinde incelemeye çalışacağız. 

.Net Framework' te var olan istisna sınıflarının tamamı System.Exception sınıfından dolaylı bir 

şekilde türeyerek oluşturulmuşlardır. Kendi istisna nesnelerimizi oluşturabilmek ve yakalayabilmek 

için kullanacağımız sınıfları System isim alanında yer alan ApplicationException sınıfından türetiriz. 

(Aslında ApplicationException sınıfıda Exception sınıfından türemiştir.) Bu sayede throw anahtar 

sözcüğü vasıtasıyla oluşturduğumuz istisna nesnelerinin ortama fırlatılabilmesini sağlamış oluruz. 

Ortama fırlatılan istisna nesnelerini uygun try...catch bloklarında yakalayarak hem uygulamanın 

çökmesini engellemiş hem de kullanıcıların anlamlı mesajlar ile uyarılmasını sağlamış oluruz. 

ApplicatinException, kullanıcı tanımlı istisna sınıflarının tipik Exception sınıflarının sahip olduğu 

üyelerini kullanabilmesini sağlar. Bu tabiki kalıtımın bir sonucudur. Diğer yandan 

ApplicationException sınıfı, kendisinden türetilen sınıfın bir istisna nesnesi olduğunu ve throw 
anahtar sözcüğü ile fırlatılabileceğini de belirtir. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek amacıyla bir örnek üzerinden gideceğiz. Senaryomuzda aşağıda 

kodları bulunan Kitap isimli sınıfı kullanan bir uygulama yer alacak. Amacımız bu sınıfı kullanırken 

istisnaya neden olabilecek noktaları tespit etmek ve bu istisnaları yönetecek sınıfı yazarak 
uygulama içerisinden yön verebilmektir. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/OperOver.rar
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using System; 

 

namespace KitapDukkani 

{ 

    public class Kitap 

    { 

        private string m_Kitap_Yazar; 

        private string m_Kitap_Baslik; 

        private double m_Kitap_Fiyat; 

        private DateTime m_Kitap_Basim; 

        private string m_Kitap_Kategori; 

 

        public string Yazar 

        { 

            get 

            { 

                return m_Kitap_Yazar; 

            } 

            set 

            { 

                m_Kitap_Yazar=value; 

            } 

        } 

        public string Baslik 

        { 

            get 

            { 

                return m_Kitap_Baslik; 

            } 

            set 

            { 

                m_Kitap_Baslik=value; 

            } 

        } 

        public double Fiyat 

       { 

            get 

            { 

                return m_Kitap_Fiyat; 

            } 

            set 

            { 

                m_Kitap_Fiyat=value; 

            } 

        } 

        public DateTime Basim 

        { 

            get 

            { 
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                return m_Kitap_Basim; 

            } 

            set 

            { 

                m_Kitap_Basim=value; 

            } 

        } 

        public string Kategori 

        { 

            get 

            { 

                return m_Kitap_Kategori; 

            } 

            set 

            { 

                m_Kitap_Kategori=value; 

            } 

        } 

 

        public Kitap(string yazar,string baslik,double fiyat,DateTime basim,string kategori) 

        { 

            Yazar=yazar; 

            Baslik=baslik; 

            Fiyat=fiyat; 

            Basim=basim; 

            Kategori=kategori; 

        } 

 

        public Kitap() 

        {         

        } 

    } 

} 

Kitap sınıfımız tipik olarak bir kitabın temel özelliklerini sunan bir yapıya sahiptir. Bu sınıfı 

kullanacak olan bir yazılım geliştiricinin dikkat edeceği bir takım noktalar olacaktır. Örneğin, kitabın 

fiyatının negatif değer almaması , harf yada karakterlerden oluşmaması, basım tarihinin mutlaka 

tarihsel formatta olması gerekliliği vb. Bunlar uygulamanın çalışması esnasında hataya neden 

olabilecek durumlardır. Var olan istisna sınıfları yardımıyla bu tip hataları çalışma zamanında 

bertaraf ederek uygulamanın yaşamına devam etmesini sağlayabiliriz. Bunun yanında bu sınıfı 

kullanacak olan yazılım geliştirici kullanıcının hataya neden olacak girişlerini engelleyecek tedbirleri 

elbette göz önüne alacaktır ve uygulayacaktır. Örneğin aşağıdaki windows uygulamasında kullanıcı 

girişlerinde oluşabilecek veri girişi hataları ele alınmaya çalışılmıştır. 
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İlk olarak alanlara girilecek olan karakter sayısı sınırlandırılarak çok uzun verilerin girilmeye 

çalışılması engellenebilir. Tarih girişlerinde oluşabilecek hataların önüne geçmek bir windows 

uygulaması için son derece kolaydır. DateTimePicker bileşeni bu kontrolü bizim için fazlasıyla 

sağlamaktadır. Kategori seçiminde ise ComboBox bileşeni kullanılabilir. Kategori veriside aslında 

belirli bir listeden alınmak zorundadır. Bu liste bir veritabanından alınabileceği gibi, bir XML 

dosyasından da alınabililir vb...Bizim için hataya neden olabilecek bir diğer durumda Fiyat alanına 

girilecek sayısal değerin karakter olarak girilmeye çalışılmasıdır. Bunu engelleyebilmek için sadece 

sayısal karakter girişine izin verecek bir metod kullanamız gerekir. Bunu gerçekleştirebileceğimiz 
en güzel yer ilgili TextBox kontrolünün KeyPress olay metodudur. 

private void txtFiyat_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 

{ 

    if (((int)e.KeyChar < 48 || (int)e.KeyChar > 57) && ((int)e.KeyChar!=8))  

    { 

        e.Handled=true; 

    } 

} 

Ama halen daha yazılım geliştiricinin bilmediği ve bu gibi durumlarda kullanıcının uyarılmasını 

istediğimiz istisnai durumlar olabilir. Örneğin fiyat alanına her ne kadar negatif değer girilemiyecek 

olsada, fiyat alanındaki güncel değer belli bir oranda azaltılmaya çalışıldığında negatif değerin 
oluşabileceği görülebilir. Örneğin fiyat azaltımı için aşağıdaki metodu uyguladığımız varsayalım. 

private void btnIndirim_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(kitap!=null) 

    { 

        kitap.Fiyat-=10; 

        txtFiyat.Text=kitap.Fiyat.ToString(); 

    } 

} 

Bu durumda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 



www.bsenyurt.com Page 1867 
 

 

Görüldüğü gibi normal şartlar altında TextBox içerisine - karakterini basamasakta Kitap nesnemizi 

oluşturduktan sonra Fiyat özelliğinin değerinde yapacağımız 10 birimlik azaltmalar sonucu - değer 

görünebilmektedir. Bu bir bug olarak değerlendirilebilse de önüne geçmemiz gereken bir durumdur. 

Dahası Kitap sınıfını kullanan yazılım geliştirici bu tip bir kontrolü hiç yapmayadabilir. İşte böyle bir 

durumda en azından girilen değerin negatif olması durumunda ortama bir istisnanın fırlatılmasını 

sağlayabiliriz. Diğer yandan girilen Fiyat değerinin belli bir değerin üstünde olmamasını da 

isteyebiliriz. İşte bu iki basit nedeni ele alarak kendi istisna sınıfımızı yazabiliriz. İlk başta 

uygulamamızın Kitap nesnesi oluşturan kodunu standart try...catch yapsısı içinde kullanamayı 
deneyelim. 

private void btnOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        kitap=new Kitap(); 

        kitap.Baslik=txtBaslik.Text; 

        kitap.Yazar=txtYazar.Text; 

        kitap.Basim=dtpBasim.Value; 

        kitap.Fiyat=Convert.ToDouble(txtFiyat.Text); 

        kitap.Kategori=cmbKategori.SelectedText;  

    } 

    catch(System.Exception err) 

    { 

        MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

    } 

} 

Bu haliyle uygulamayı çalıştırdığımızda ve fiyat alanı için eksi değere geçtiğimizde ortama herhangi 

bir istisna nesnesinin fırlatılmadığını görürüz. Çünkü oluşacak istisnai durum henüz tarafımızdan 

yaratılmamıştır. Dolayısıyla ApplicationException sınıfından türeteceğimiz bir exception sınıfı 

yazmamız gerekmektedir. İşte bu amacımızı sağlayan FiyatException isimli istisna sınıfımızın 
kodları; 

using System; 

 

namespace KitapDukkani 



www.bsenyurt.com Page 1868 
 

{ 

    /// <summary> 

    /// Bir kitabın fiyatı ile ilgili istisna sınıfıdır. 

    /// </summary> 

    public class FiyatException:ApplicationException 

    { 

        /// <summary> 

        /// İstisnaya neden olan fiyat değerini tutan özel field. 

        /// </summary> 

        private double m_Fiyat; 

        /// <summary> 

        /// İstisna ile ilgili kısa açıklama 

        /// </summary> 

        private string m_Mesaj; 

 

        /// <summary> 

        /// İstisna nesnesi oluşturulurken hataya neden olan fiyat değeri alınıp m_Fiyat özel alanına 

eşitlenir. 

        /// </summary> 

        /// <param name="fiyat">İstisnaya neden olan fiyat alanının değeridir.</param> 

        public FiyatException(double fiyat,string mesaj) 

        { 

            m_Fiyat=fiyat; 

            m_Mesaj=mesaj; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// ApplicationException sınıfından gelen Message özelliği override edilmiştir. Geriye özel bir 

hata mesajı döndürmektedir. 

        /// </summary> 

        public override string Message 

        { 

            get 

            { 

                return "Kitaba ait fiyat değeri "+m_Fiyat+"belirtilen kriterlere uygun değildir."+" 

'"+m_Mesaj+"'"; 

            } 

        } 

    } 

} 

Görüldüğü gibi kendi yazdığımız istisna sınıflarının normal bir sınıfı yazmaktan hiç bir farkı yoktur. 

Kendi üyelerimizi ekleyebilir ve Exception sınıfından devralınan Message, TargetSite, 

InnerException gibi virtual özellikleri override edebiliriz. Sınıf tasarımını yaparken bu sınıfa ait 

nesne örneklerinin ne amaçla kullanılacağını belirlemeliyiz. FiyatException sınıfına ait bir nesne 
örneği, herhangi bir Kitap nesnesinin fiyatının bazı kriterlere uymaması durumunda fırlatılacaktır. 
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.Net içinde önceden tanımlanmış olan istisna sınıfları Exception kelimesi ile 

biterler. Kendi istisna sınıflarımızın isimlerinin de aynı şekilde yazılması kod 

standardizasyonu açısından önemlidir. Örneğin FiyatException gibi... 

Dolayısıyla kritere uymayacak Fiyat değerini taşıması önemlidir. Ayrıca kriterin çeşitliliğine göre 

kullanıcıya verilmesi istenen mesaj içeriğide bir field olarak saklanmalıdır. Bu iki field' ın alacağı 

değerleri ise constructor metodumuz içerisinde sağlayabiliriz. Oluşturduğumuz istisna nesnesinin 

tipik bir Exception nesnesi gibi davranabilmesini sağlamak amacıyla örnek olarak Message özelliği 

override edilmiştir. FiyatException sınıfı artık uygulama içerisinde yakalanabilecek tipik bir istisna 

halini almıştır. Ancak henüz uygulanmamıştır. Herşeyden önce istisnanın fırlatılmasını istediğimiz 

yerlerde bunları kodlamamız gerekecektir. Kitap nesnemizi göz önüne aldığımızda Fiyat özelliğinin 

değerinin verildiği set bloğu bu iş için biçilmiş kaftandır. Buradaki kodları aşağıdaki gibi 

düzenleyebiliriz. 

public double Fiyat 

{ 

    get 

    { 

        return m_Kitap_Fiyat; 

    } 

    set 

    { 

        if(value>150) 

            throw new FiyatException(value,"Fiyat 150 YTL' den yüksek olamaz"); 

        if(value<0) 

            throw new FiyatException(value,"Fiyat negatif değer olamaz"); 

        m_Kitap_Fiyat=value; 

    } 

} 

Fiyat özelliğine değer atanırken eğer girilen değer 0' dan küçük ise buna uygun mesaja sahip bir 

istisna nesnesi, Fiyat 150 YTL' den büyük ise buna uygun mesaja sahip bir istisna nesnesi ortama 

fırlatılmaktadır. Böylece catch bloğunda FiyatException nesne örneklerini yakalayabiliriz. Kitap 

sınıfının yapıcı metodunda parametre üzerinden, sınıf içindeki alanlara değer ataması 

yapılmaktadır. Ancak burada da parametre değerlerini direkt olarak özelliklere atadığımızda set 

blokları devreye girmektedir. Bu, Fiyat özelliğinin değeri için gerekli istisna kontrolünü yapıcı metod 

içerisinde de gerçekleştirebilmemizi sağlar. Kısacası bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Artık windows 
uygulamamızdaki kodları aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz. 

private void btnOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        kitap=new Kitap(); 

        kitap.Baslik=txtBaslik.Text; 

        kitap.Yazar=txtYazar.Text; 

        kitap.Basim=dtpBasim.Value; 

        kitap.Fiyat=Convert.ToDouble(txtFiyat.Text); 

        kitap.Kategori=cmbKategori.SelectedText;  
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    } 

    catch(FiyatException err) 

    { 

        MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

    } 

    catch(System.Exception err) 

    { 

        MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

    } 

} 

Örneğin Kitap sınıfına ait nesne örneğini oluştururken Fiyat alanının değerini 175 olarak girelim. 

 

Görüldüğü gibi oluşturduğumuz istisna sınıfına ait nesne örneği, Kitap nesnesi oluşturulmaya 

çalışıldığında ortama fırlatılmıştır. Bir de Fiyat değerini 10' ar birim azalttığımızda eksi değere 

geçtiğimiz bir metodumuz vardı. Kitap nesnesinin istisnasız oluşturup fiyatını negatif değere 

çektiğimizde uygulamanın FiyatException istisnası nedeni ile kesilerek sonlandırıldığını görürüz. 
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Uygulamanın istisnayı yakalayamamasının sebebi fiyat azaltımı yapan metodumuzun ilgili istisnayı 

yakalayacak bir try...catch yapısını kullanmayışıdır. İster kendi istisna nesnelerimiz olsun ister 

sistemde var olan istisna nesneleri olsun, bunların yakalanarak uygulamanın sonlandırılmadan 

yaşamaya devam edebilmesi için uygun catch blokları ile yakalanmaları şarttır. Dolayısıyla fiyat 

arttırma ve azaltma metodlarımızı aşağıdaki gibi yenilememiz gerekmektedir. 

private void btnIndirim_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        if(kitap!=null) 

        { 

            kitap.Fiyat-=10; 

            txtFiyat.Text=kitap.Fiyat.ToString(); 

        } 

    } 

    catch(FiyatException err) 

    { 

        MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

    } 

} 

 

private void btnArttir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        if(kitap!=null) 

        { 

            kitap.Fiyat+=10; 

            txtFiyat.Text=kitap.Fiyat.ToString(); 
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        } 

    } 

    catch(FiyatException err) 

    { 

        MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

    }  

} 

 

Artık Fiyat alanı için eksi değer oluşmamaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer noktada 

catch bloklarında kendi tanımladığımız istisna sınıflarını yakalayabilmek için ilede o istisna sınıfına 
ait nesne örneğini belirtme zorunluluğumuzun olmayışıdır. Yani 

catch(FiyatException err) 

{ 

    MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

} 

yerine, 

catch(Exception err) 

{ 

    MessageBox.Show(err.Message,"Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 

} 
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formunuda kullanabiliriz. Yine aynı istisna mesajlarını yakalayacağızdır. 

Görüldüğü gibi, uygulamalarımızda düşündüğümüz istisnai durumları yakalayabilmemizi sağlayacak 

sınıfları tasarlamak son derece kolaydır. Önemli olan nokta, istisna nesnemizin gerçekten gerekli 

olup olmadığıdır. Eğer böyle bir gereklilik var ise ve kendi istisna sınıflarımızı oluşturduysak bunlara 

ait nesne örneklerini uygun yerlerde ortama fırlatmalıyız. Son olarak fırlattığımız istisna 

nesnelerimizi catch blokları ile yakalayarak uygulamaya yön vermeliyiz. Böylece geldik bir 

makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve Data Provider-Independent 

Mimari ( 24.04.2005 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Veritabanı uygulamalarında başımızı ağrıtan noktalardan bir tanesi farklı tipte veritabanı sistemleri 

kullanan uygulamaların geliştirilmesi sırasında ortaya çıkar. Çoğu zaman geliştirdiğimiz bir ürün Sql 

sunucları üzerinde yüksek performans gösterecek şekilde çalışmak zorunda iken, aynı ürünün 

Oracle üzerinde çalıştırılması da istenebilir. Bu durumda ortak bir çözüm olarak OleDb isim alanı 

altındaki sınıfları kullanmak oldukça mantıklıdır. Çünkü OleDb üzerinden her iki veri sunucusu için 

gerekli olan veri sağlayıcılarını kullanabiliriz. Diğer yandan böyle bir yol izlendiğinde direkt olarak 

OracleClient veya SqlClient isim alanını kullanarak kazanılacak performans avantajı ortadan 

kaybolacaktır. Peki .Net Framework için geliştirilen başka bir veri sağlayıcı (data-provider) işin içine 

girerse ne olacaktır. Bu durumda uygulama kodunda ilgili veri sağlayıcısına destek verecek şekilde 

düzenlemeler yapmamız gerekecektir. Öyleki, SqlClient isim alanı için gerekli Connection nesnesi 

ile OracleClient isim alanı için gerekli Connection nesnelerinin isimleri farklıdır. Aynı durum 

Command nesnelerinden tutun da DataReader nesnelerine kadar geçerlidir. İşte bu durum 
kodlarımızı her veri sağlayıcı için ayrı şekilde düzenlememizi gerektirebilir. 

Diğer yandan System.Data.Common isim alanındaki sınıfları kullanarak farklı veri sağlayıcılarına 

destek verebilecek katmanları geliştirebiliriz. Bu Ado.Net 1.1' de çok esnek olmayan bir mimari 

üzerinde gerçekleştirilmektedir. Oysa ki Ado.Net 2.0, System.Data.Common isim alanına bir takım 

yeni özellikler eklemiştir. Bu özellikler arasında yeni eklenen iki sınıf büyük öneme sahiptir. 

DbProviderFactories ve DbProviderFactory sınıfları. Ado.Net 2.0' da bu sınıfların 

System.Data.Common isim alanına eklenmelerinin en büyük nedeni, ilgili sistemlerde yüklü olan 

veri sağlayıcılarının öğrenilebilmesi ve seçilen herhangi bir veri sağlayıcısına özel Command, 

Connection, DataAdapter gibi veri üzerinde iş yapmamızı sağlayacak sınıfların tekil isimler altında 

örneklendirilebilmesidir. Yeni eklenen özelliklerin sağladığı bu imkanlar sayesinde, geliştirilmiş olan 

bir ürünün farklı veri sağlayıcılar için destek verebilecek şekilde inşa edilmesi daha da 

kolaylaştırılmıştır. İşin güzel yanı, bu mimarinin performans olarak asıl veri sağlayıcılarına oranla 

oldukça iyi sonuçlar veriyor olmasıdır. İşte bu makalemizde System.Data.Common isim alanına 

eklenen bu yeni sınıflar ile neler gerçekleştirebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Yeni eklenen 

sınıfların önemini daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekli göz önüne alabiliriz. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Kitap.rar
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Aslında uygulamamıza katacağımız veri sağlayıcıdan bağımsız mimari için, yukarıdaki yolu 

izlememiz yeterli olacaktır. İlk olarak sistemde yüklü olan veri sağlayıcılarını elde edebiliriz. Ya da 

bunun seçimini kullanıcıya bırakabiliriz. Hangisinin kullanılacağına biz, kullanıcı veya sistemin 

kendisi karar verebilir. Son olarak seçilen veri sağlayıcı üzerinden gerçekleştireceğimiz veritabanı 

işlemleri için (örneğin kaynağa bağlantı açmak, komut yürütmek gibi) gerekli olan üreticiyi ( ki bu 

DbProviderFactory sınıfıdır )hazırlarız. Daha sonra bu yeni sınıf yardımıyla gerekli olan nesneleri 

üretip kullanırız. Dilerseniz System.Data.Common isim alanına eklenen bu yeni iki sınıfı incelemekle 

işe başlayalım. 

Öncelikle DbProviderFactories sınıfnı ele alalım. Bu sınıf sistemde yüklü olan veri sağlayıcılarını 

elde etmemizi sağlayan GetFactoryClasses isimli static bir metoda sahiptir. Bu sınıfın diğer bir 

static metodu ise GetFactory' dir. GetFactory metodu geriye DbProviderFactory tipinden bir 

nesne örneğini döndürür. DbProviderFactory tipinden nesne örnekleri 

yoluyla, DbConnection, DbCommand gibi nesneleri elde edebiliriz. Dolayısıyla 

DbProviderFactories sınıfı yardımıyla bir sistemdeki veri sağlayıcılarını elde edebilir ve seçilen bir 

veri sağlayacısı için gerekli nesneleri üretmemizi sağlayacak DbProviderFactory sınıfını 
örnekleyebiliriz. İlk olarak aşağıdaki kod parçasını ele alalım. 

using System.Data; 

using System.Data.Common; 

 

#endregion 

 

namespace UsingDbProviderFactories 
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{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            DataTable dtProviders = new DataTable(); 

            dtProviders = DbProviderFactories.GetFactoryClasses(); 

            foreach (DataRow drProvider in dtProviders.Rows) 

            { 

                for (int i = 0; i < dtProviders.Columns.Count; i++) 

                { 

                    Console.WriteLine(drProvider[i].ToString()); 

                } 

            Console.WriteLine("----------"); 

            } 

            Console.ReadLine(); 

        }     

    } 

} 

 

Bu kod ile, sistemimizde yüklü olan veri sağlayıcılarını elde etmiş olduk. Dikkat ederseniz 

GetFactoryClasses metodundan dönen değer DataTable tipinden bir nesne örneğidir. Aynı örneği 
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bir windows uygulamasında ele aldığımızda bu geri dönüş tipinden yararlanarak sonuçları veri bağlı 

kontroller üzerinde (datagridview gibi) gösterebiliriz. 

DataTable dtProviders = new DataTable(); 

dtProviders = DbProviderFactories.GetFactoryClasses(); 

grdProviders.DataSource=dtProviders; 

 

Peki sistemdeki veri sağlayıcılarının elde edilmesinin bize sağlayacağı avantajlar neler olabilir? 

Herşeyden önce ürünümüzün yüklendiği sistemlerdeki veri sağlayıcılarını görmek ve bunlardan 

seçişi olan ile uygulamayı çalıştırmak steyebiliriz. Böyle bir durumda GetFactoryClasses metodu 

işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Diğer yandan, ürünümüzü sisteme yüklerken kurulan herhangi bir 

konfigurasyon ayarı ile de bir veri sağlayıcıyı seçebiliriz. Çoğunlukla bunu xml içerikli konfigürasyon 

dosyalarında belirtiriz. (Örneğin app.config dosyası içinde). Uygulamanın hangi veri sağlayıcısını 

baz alarak devam edeceğine bu dosyadaki ilgili konfigürasyon ayarından karar verebiliriz. Elbette 

böyle bir durumda uygulamanın yüklendiği sistemde seçilen veri sağlayıcısının olup olmadığına 

bakmak için yine yukarıdaki teknik ile elde edilen DataTable nesnesinden faydalanabiliriz. Bu 

sayede sistemde yüklü olmayan bir veri sağlayıcısı ile devam edilmesini de henüz kurulum 

aşamasında engellemiş oluruz. Bunun sonrasında kullanıcıya kullanabileceği veri sağlayıcıları 

alternatif olarak sunabiliriz ve uygun olanı ile devam etmesini sağlayabiliriz. Gelelim, 

DbProviderFactory sınıfına. Bu sınıf, veritabanına bağlantı açma, sql komutu çalıştırmak gibi 

işlemleri yürütmemizi sağlayacak DbConnection, DbCommand gibi sınıfların üretilmesini sağlar. Bu 
sınıfın prototipi aşağıdaki gibidir. 

public abstract class DbProviderFactory 

Görüldüğü gibi DbProviderFactory abstract (soyut) bir sınıftır. Dolayısıyla bu sınıfa ait bir nesne 

örneğini üretemeyiz. Ancak DbProviderFactories sınıfımıza ait olanGetFactory static metodu bizim 

kullanabileceğimiz bir DbProviderFactory nesnesini sağlayacaktır. GetFactory metodunun aşırı 
yüklenmiş(overload) iki versiyonu vardır. 
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public static DbProviderFactory GetFactory(DataRow data-provider için dataRow); 

public static DbProviderFactory GetFactory(string data-provider için invariant name); 

Bu metodlardan ilki DataRow tipinden bir nesne örneğini alır. Bu DataRow nesnesinin temsil ettiği 

satır aslında DbProviderFactories sınıfının GetFactoryClasses metodundan dönen DataTable 

üzerindeki satırlardan herhangi biridir. Diğer yandan ikinci versiyonda string tipinden parametrenin 

alacağı değer, ilgili veri sağlayıcısının sistemdeki sabit adıdır (invariant-name). 

DbProviderFactory fakto = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.SqlClient"); 

Elde ettiğimiz DbProviderFactory nesnesi vasıtasıyla artık veritabanı uygulamamız için gerekli 

nesneleri örnekleyebiliriz. Örneğin aşağıdaki kod parçası ile bir DbConnection nesnesi elde 

edilmektedir. DbConnection nesnesi tahmin edeceğiniz gibi ilgili veri kaynağına doğru bağlantı hattı 
tesis etmemizi sağlar. 

 

DbConnection, DbCommand, DbDataAdapter vb. abstract sınıflardır. Yani aslında 

bu sınıflara ait nesne örneklerini new operatörü yardımıyla oluşturamayız. Bu 

sınıflardan faydalanabilmek için DbProviderFactories sınıfının ilgili Create 

metodlarını kullanırız. 

Kod parçamız; 

DbProviderFactory fakto = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.SqlClient"); 

DbConnection con = fakto.CreateConnection(); 

con.ConnectionString="data source=localhost;database=AdventureWorks;integrated 

security=SSPI"; 

con.Open(); 

con.Close(); 

Console.Read(); 

... 

Bu kod parçasında SqlClient veri sağlayıcısını kullanacak şekilde bir DbConnection nesnesi elde 

edilmektedir. DbConnection nesnesini elde edebilmek için DbProviderFactory sınıfına ait 

CreateConnection metodu kullanılmaktadır. Ne yazık ki veri sağlayıcı bağımsız mimarinin de içinden 

şu an için çıkamayacağı sorunlar var. Bunlardan birisi ConnectionString' in bir veri sağlayıcıdan 

ötekine farklılık göstermesidir. Yani Sql sunucularına SqlConnection nesnesi ile bağlantı kurarken 

kullandığımız Connection String ifadesi, OleDbConnection için olandan farklıdır. Bu sorunu çözmek 

için DbConnectionStringBuilder sınıfı kullanılmaktadır. Bu sınıf bir connection string içine yazılan 

özellikleri anahtar-değer (key-value) çiftleri şeklinde temsil eder. Böylece uygun Connection String 

elde edilebilir. Ancak tabiki öncesinde seçilen veri sağlayıcısının her durumda kontrol edilmesi 

gerekecektir. Aşağıdaki kod parçası hem SqlClient hem de OleDb için gerekli DbConnection 

nesnesinin doğru bir şekilde elde edilebilmesini sağlamaktadır. (Burada veri sağlayıcısının seçimi 
için app.config dosyasını kullandığımıza dikkat edin.) 
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#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.Common; 

using System.Configuration; 

 

#endregion 

 

namespace UsingDbProviderFactory 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        {     

            DbProviderFactory fakto; 

            DbConnection con; 

            DbConnectionStringBuilder conStr = new DbConnectionStringBuilder(); 

            string secilenProvider = ConfigurationSettings.AppSettings["ProviderTipi"]; 

            fakto = DbProviderFactories.GetFactory(secilenProvider); 

            con = fakto.CreateConnection(); 

            if (secilenProvider == "System.Data.SqlClient") 

            {  

                conStr.Add("data source", "localhost"); 

                    conStr.Add("database", "AdventureWorks"); 

                    conStr.Add("integrated security", "SSPI");  

            } 

            else if (secilenProvider == "System.Data.OleDb") 

            { 

                conStr.Add("Provider", "SqlOleDb"); 

                conStr.Add("data source", "localhost"); 

                conStr.Add("database", "AdventureWorks"); 

                conStr.Add("integrated security", "SSPI"); 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("Doğru provider seçilmedi..."); 

            } 



www.bsenyurt.com Page 1879 
 

            con.ConnectionString = conStr.ConnectionString; 

            try 

            { 

                con.Open(); 

                Console.WriteLine("Bağlantı açıldı..."); 

                Console.ReadLine(); 

            } 

            catch(Exception hata) 

            { 

                Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

            } 

            finally 

            { 

                con.Close(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızda başlangıç olarak veri sağlayıcısını Sql sunucusuna direkt erişim sağlayan SqlClient 

olarak belirledik. If koşullarında app.config dosyasına eklediğimiz ProviderTipi anahtarının değerine 

bakarak uygun Connection String ifadesinin oluşturulmasını sağlıyoruz. Eğer OleDb kaynağını 

kullanarak erişim sağlamak istersek tek yapmamız gereken app.config dosyasında ProviderTipi 
anahtarının değerini System.Data.OleDb olarak değiştirmek olacaktır. 

 

Seçilen veri sağlayıcısının (Data-Provider) ismi sistem de yüklü olan sabit 

ismidir. (Invariant Name) 

Buradaki anahtarların değerlerinin sistemde tanımlı olan invariant-name değerleri olduğunu 

hatırlatalım. Aslında sistemde yüklü olan veri sağlayıcılarının özellikleri elde edilirken 

machine.config dosyasındaki ayarlara bakılır. Eğer 

D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\CONFIG (Windows 2003 için) 

adresinden machine.config dosyasına bakılırsa sistemde yüklü olan veri sağlayıcılarının 

listesinin DbProviderFactories takısında yer aldığını görebiliriz. İşte veri sağlayıcılarının sabit 
isimleri buradan alınmaktadır. 
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DbConnection nesnesi gibi DbCommand nesneside veri sağlayıcıdan bağımsız komut setlerinin 

yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Bir DbCommand nesnesinin oluşturuluş biçimi DbConnection 

nesnesinde olduğu gibidir. Yani bu nesneyi elde edebilmek için DbProviderFactory sınıfının ilgili 
Create metodunu aşağıdaki gibi kullanırız. 

DbProviderFactory fakto; 

DbConnection con; 

DbCommand cmd; 

DbConnectionStringBuilder conStr = new DbConnectionStringBuilder(); 

string secilenProvider = ConfigurationSettings.AppSettings["ProviderTipi"]; 

fakto = DbProviderFactories.GetFactory(secilenProvider); 

con = fakto.CreateConnection(); 

cmd = fakto.CreateCommand(); 

if (secilenProvider == "System.Data.SqlClient") 

{  

    conStr.Add("data source", "localhost"); 

    conStr.Add("database", "AdventureWorks"); 

    conStr.Add("integrated security", "SSPI");  

} 
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else if (secilenProvider == "System.Data.OleDb") 

{ 

    conStr.Add("Provider", "SqlOleDb"); 

    conStr.Add("data source", "localhost"); 

    conStr.Add("database", "AdventureWorks"); 

    conStr.Add("integrated security", "SSPI"); 

} 

else 

{ 

    Console.WriteLine("Doğru provider seçilmedi..."); 

} 

con.ConnectionString = conStr.ConnectionString; 

try 

{ 

    con.Open(); 

    cmd.Connection = con; 

    cmd.CommandText = "INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) VALUES ('Burak 

Selim','Şenyurt','selim@bsenyurt.com')"; 

    int eklenen=cmd.ExecuteNonQuery(); 

    Console.WriteLine("Bağlantı açıldı..."); 

    Console.WriteLine(eklenen + " SATIR EKLENDI"); 

    Console.ReadLine(); 

} 

catch(Exception hata) 

{ 

    Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

} 

finally 

{ 

    con.Close(); 

} 

Görüldüğü gibi tek yapmamız gereken DbProviderFactory sınıfının CreateCommand metodunu 

kullanarak bir DbCommand nesnesini elde etmektir. Daha sonra bu komut nesnesinin kullanacağı 

sorgu ve bağlantı her zamanki yöntemlerimiz ile belirlenmiştir. Elbetteki, DbConnection nesnesi 

oluşturulurken yaşanan problemin benzeri burada da söz konusudur. Bu kez Command nesnelerinin 

parametre isimlendirmeleri bir veri sağlayıcıdan ötekine farklılık göstermektedir. Örneğin 

SqlCommand nesnesinde kullanılan parametreler @ ile başlarken, OleDbCommand nesnelerinde 

sorgu cümleciğindeki parametreler ? ile tanımlanmak zorundadır. Bu sorunu yine yukarıdaki if 

yapısı ile halledebiliriz. Söz konusu olan parametreleri DbParameter sınıfı ile tanımlayabiliriz. 

Dolayısıyla yukarıdaki örneği aşağıdaki gibi yazarsak parametre farklılığını bu örnekte geçerli olan 
veri sağlayıcıları için çözmüş oluruz. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    DbProviderFactory fakto; 

    DbConnection con; 

    DbCommand cmd; 

    DbParameter prmAd; 
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     DbParameter prmSoyad; 

     DbParameter prmMail; 

    DbConnectionStringBuilder conStr = new DbConnectionStringBuilder(); 

    string secilenProvider = ConfigurationSettings.AppSettings["ProviderTipi"]; 

    string cmdQuery; 

    fakto = DbProviderFactories.GetFactory(secilenProvider); 

    con = fakto.CreateConnection(); 

    cmd = fakto.CreateCommand(); 

     prmAd = fakto.CreateParameter(); 

     prmSoyad = fakto.CreateParameter(); 

     prmMail = fakto.CreateParameter(); 

    if (secilenProvider == "System.Data.SqlClient") 

    {  

        conStr.Add("data source", "localhost"); 

        conStr.Add("database", "AdventureWorks"); 

        conStr.Add("integrated security", "SSPI"); 

        cmdQuery = "INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) VALUES (@AD,@SOYAD,@MAIL)"; 

        prmAd.ParameterName = "@AD"; 

          prmAd.DbType = DbType.String; 

          prmAd.Size = 50; 

        cmd.Parameters.Add(prmAd); 

        prmSoyad.ParameterName = "@SOYAD"; 

        prmSoyad.DbType = DbType.String; 

        prmSoyad.Size = 50; 

        cmd.Parameters.Add(prmSoyad); 

        prmMail.ParameterName = "@MAIL"; 

        prmMail.DbType = DbType.String; 

        prmMail.Size = 50; 

        cmd.Parameters.Add(prmMail); 

        cmd.Connection = con; 

        cmd.CommandText = cmdQuery; 

    } 

    else if (secilenProvider == "System.Data.OleDb") 

    { 

        conStr.Add("Provider", "SqlOleDb"); 

        conStr.Add("data source", "localhost"); 

        conStr.Add("database", "AdventureWorks"); 

        conStr.Add("integrated security", "SSPI"); 

        cmdQuery = "INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) VALUES (?,?,?)"; 

        prmAd.DbType = DbType.String; 

          prmAd.Size = 50; 

        cmd.Parameters.Add(prmAd); 

        prmSoyad.DbType = DbType.String; 

        prmSoyad.Size = 50; 

        cmd.Parameters.Add(prmSoyad); 

        prmMail.DbType = DbType.String; 

        prmMail.Size = 50; 

        cmd.Parameters.Add(prmMail); 

        cmd.Connection = con; 
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        cmd.CommandText = cmdQuery; 

    } 

    else 

    { 

        Console.WriteLine("Doğru provider seçilmedi..."); 

    } 

    con.ConnectionString = conStr.ConnectionString; 

    try 

    { 

        con.Open(); 

        prmAd.Value = "Burak Selim"; 

        prmSoyad.Value = "Şenyurt"; 

          prmMail.Value = "selim@bsenyurt.com"; 

        int eklenen=cmd.ExecuteNonQuery(); 

        Console.WriteLine("Bağlantı açıldı..."); 

        Console.WriteLine(eklenen + " SATIR EKLENDI"); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

    catch(Exception hata) 

    { 

        Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

    } 

    finally 

    { 

        con.Close(); 

    } 

} 

DbProviderFactory sınıfı ayrıca DbDataAdapter nesnelerini elde edebilmemizi 

sağlayan CreatedDataAdapter isimli bir metoda sahiptir. Bu sayede bağlantısız katman nesneleri 

ile veri kaynağı arasındaki veri taşıma işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz DataAdapter nesne 

örneklerini veri sağlaycısından bağımsız olacak şekilde elde edebiliriz. Aşağıdaki kod parçası ile bu 

işlemin nasıl gerçekleştirilebileceğini görmektesiniz. Bu örnekte kullanıcının seçtiği veri 

sağlayıcısının sistemde yüklü olup olmadığınıda kontrol ediyoruz. Örneğimizde veri sağlayıcılarını 
OleDb ve SqlClient ile sınırladık. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Data.Common; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

 

#endregion 

 

namespace UsingDbDataAdapter 
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{ 

    partial class Form1 : Form 

    { 

        private DbProviderFactory fakto; 

        private DbConnection con; 

        private DbConnectionStringBuilder conStr; 

        private DbCommand cmd; 

        private DbDataAdapter da; 

        private DataTable dt; 

 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private bool VeriSaglayiciKontrol(string invariantName) 

        { 

            int varmi = DbProviderFactories.GetFactoryClasses().Select("InvariantName='" + 

invariantName + "'").Length; 

            if (varmi == 0) 

                return false; 

            else 

                return true; 

        } 

        private void DbConnectionOlustur(DbConnectionStringBuilder connectionString) 

        { 

            con = fakto.CreateConnection(); 

            con.ConnectionString = connectionString.ConnectionString; 

        } 

        private void DbCommandOlustur(string sqlQuery) 

        { 

            cmd = fakto.CreateCommand(); 

            cmd.Connection = con; 

            cmd.CommandText = sqlQuery; 

        } 

        private void FactoryOlustur(string veritabaniAdi) 

        { 

            if (radOleDb.Checked == true) 

            { 

                if (VeriSaglayiciKontrol("System.Data.OleDb")) 

                { 

                    fakto = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.OleDb"); 

                    conStr = new DbConnectionStringBuilder(); 

                    conStr.Add("provider", "SqlOleDb"); 

                    conStr.Add("data source", "localhost"); 

                    conStr.Add("database", veritabaniAdi); 

                    conStr.Add("integrated security", "SSPI"); 

                    DbConnectionOlustur(conStr); 

                } 

            } 
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            if (radSql.Checked == true) 

            { 

                if (VeriSaglayiciKontrol("System.Data.SqlClient")) 

                { 

                    fakto = DbProviderFactories.GetFactory("System.Data.SqlClient"); 

                    conStr = new DbConnectionStringBuilder(); 

                    conStr.Add("data source", "localhost"); 

                    conStr.Add("database", veritabaniAdi); 

                    conStr.Add("integrated security", "SSPI"); 

                    DbConnectionOlustur(conStr); 

                } 

            } 

        } 

        private void DbDataAdapterOlustur() 

        { 

            da = fakto.CreateDataAdapter(); 

            da.SelectCommand = cmd; 

        } 

        private void btnVeriCek_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FactoryOlustur("AdventureWorks"); 

            DbCommandOlustur("SELECT TOP 5 FirstName,MiddleName,LastName FROM 

Person.Contact"); 

            DbDataAdapterOlustur(); 

            dt = new DataTable(); 

            da.Fill(dt); 

            grdVeriler.DataSource = dt; 

        } 

    } 

} 
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Uygulamamızı çalıştırdığımızda ister Sql veri sağlayıcısını ister OleDb veri sağlayıcısını seçelim aynı 

DbConnection, DbCommand ve DbDataAdapter nesneleri üzerinden işlem yapıyor olacağız. İşte bu 
yeni mimarinin bize sağladığı en büyük avantajdır. 

Son olarak bir DataReader nesnesini veri sağlayıcıdan bağımsız mimaride nasıl kullanabileceğimizi 

inceleyeceğiz. Aslında şu an için bu mimaride geliştirilmiş bir DbDataReader sınıfı yok. Bunun 

yerine IDataReader arayüzünü kullanacağız. Dolayısıyla arayüzü kullanacağımız yere kadar 

yaptığımız işlemler yukarıdaki örnektekinden farksız olacak. 

private void btnIDataReaderIleCek_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    FactoryOlustur("AdventureWorks"); 

    DbCommandOlustur("SELECT TOP 5 FirstName,MiddleName,LastName FROM Person.Contact"); 

    using (con) 

    { 

        con.Open(); 

        using (IDataReader dr = cmd.ExecuteReader()) 

        { 

            while (dr.Read()) 

            { 

                //bir takım okuma işlemleri. 

            } 

        } 

    } 

} 

Ado.Net 2.0 için veri sağlayıcıdan bağımsız mimariyi kullanmak oldukça kolay ve yararlı görünüyor. 

Özellikle yeni eklenen sınıflar bu tarz yapıları oluşturmamızı son derece kolaylaştırmış. Burada 

kafamızı kurcalayan tek konu performans farklılıkları. Microsoft kaynaklarına ve otoritelerine göre 

çok büyük performans kayıpları olmadığı(olmayacağı) söyleniyor. Açıkçası bu konunun ilerleyen 

zamanlarda daha da netleşeceği görüşündeyim. Yine de yeni kolaylıkların özellikle farklı veri 

sunucularına bağlanmamızı gerektiren durumlarda çok başarılı olacağını söyleyebilirim. Herşeyden 

önemlisi, hangi veri sağlayıcısı olursa olsun aynı DbConnection, DbCommand veya DbDataAdapater 

nesnelerini kullanmak son derece büyük bir avantajdır. Mimarinin şu an için sadece başında 

olduğumuzu düşünüyorum. System.Data.Common isim alanına katılacak daha bir çok özellik 

olabilir. Örneğin buraya özel bir DbDataReader sınıfının oluşturulması gibi. Şunu da hatırlatmakta 

fayda var. Buradaki kod örnekleri ve kullanılan sınıflar, beta sürümüne aittir. Ürün piyasaya 

çıktığında bu sınıfların isimlerinde veya kullanılış şekillerinde değişiklikler olabilir. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

Ado.Net 2.0' da Transaction Kavramı ( 

17.04.2005 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 
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Transaction kavramı ve kullanımı veritabanı programcılığının olmazsa olmaz temellerinden birisidir. 

Veritabanına doğru gerçekleştirilen işlemlerin tamamının onaylanması veya içlerinden birisinde 

meydana gelecek bir istisna sonrası o ana kadar yapılan tüm işlerin geri alınması veri bütünlüğünü 

korumak açısından son derece önemlidir. Ado.Net 1.0/1.1 için transactionların kullanımı, seçilen 

veri sağlayıcısına göre farklı sınıfların kullanılmasını gerektirir. Örneğin SqlClient isim alanındaki 

sınıfları kullandığınız bir veritabanı uygulamanız var ise, SqlTransaction sınıfını kullanırsınız. Oysa 

Ado.Net 2.0' da transaction mimarisi Ado.Net' ten ayrıştırılmış, bir başka deyişle provider' lardan 

bağımsız hale getirilmiştir. Aslında en büyük değişiklik transaction işlemlerinin artık 

System.Transactions isim alanı altında yer alan sınıflar ile gerçekleştirilecek olmasıdır. Bir diğer 

büyük değişiklik transaction' ların yazım tekniği ile ilgilidir. Ado.Net 2.0 da transaction oluşturacak 

ve kullanacak kodları çok daha basit biçimde yazabilirsiniz. Bunu ilerleyen paragraflarda sizde 
göreceksiniz. 

Ado.Net 2.0' da transaction' ların kullanımı ile ilgili belkide en önemli özellik dağıtık (distributed) 

transaction' ların uygulanış biçimidir. Normal şartlarda Ado.Net 1.0/1.1 için dağıtık transaction' ları 

kullanırken System.EnterpriseServices isim alanını kullanan COM+ nesnelerini oluşturur ve 

ContextUtil sınıfına ait metodlar yardımıyla dağıtık transaction' ları kontrol altına alırız. (Detaylı bilgi 

için tıklayın.) Bu yapı özellikle yazımı ve oluşturulması itibariyle karmaşık olup kullanımı da zor olan 

bir yapıdır. Oysa ki Ado.Net 2.0 olayı çok daha akıllı bir şekilde ele alır. Ado.Net 2.0' a göre, iki tip 

transaction olabilir. Tek veri kaynağı üzerinde çalışan LightWeight Transaction' lar ve dağıtık 

transactionlar gibi davranan OleTx Transaction' lar. LightWeight Transaction' lar tek bir uygulama 

alanında (application-domain) çalışan iş parçalarıdır. OleTx tipi Transaction' lar ise birden fazla 

uygulama alanında (application-domain) veya aynı uygulama alanında iseler de farklı veri 

kaynaklarını kullanan transaction' lar dır. Dolayısıyla OleTx tipi transaction' ları Distributed 

Transaction' lara benzetebiliriz. Ancak arada önemli farklarda vardır. İlk olarak Ado.Net 1.0/1.1' de 

tek veri kaynağı üzerinde çalışan bir transaction' ın nasıl uygulandığını hatırlayalım. 

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString); 

con.Open(); 

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlSorgusu,con); 

SqlTransaction trans; 

 

trans = con.BeginTransaction(); 

cmd.Transaction = trans; 

try 

{ 

    cmd.ExecuteNonQuery(); 

    trans.Commit(); 

} 

catch(Exception e) 

{ 

    trans.Rollback(); 

} 

finally  

{ 

    con.Close(); 

} 

Yukarıdaki örnekte yerel (local) makine üzerinde tekil olarak çalışan bir transaction için gerekli 

kodlar yer almaktadır. Eğer komutun çalıştırılması sırasında herhangi bir aksilik olursa, catch bloğu 

devreye girer ve transaction geri çekilerek (RollBack) o ana kadar yapılmış olan tüm işlemler iptal 

edilir. Tam tersine bir aksilik olmaz ise transaction nesnesinin Commit metodu kullanılarak işlemler 

http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=6
http://www.bsenyurt.com/MakaleGoster.aspx?ID=6
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onaylanır ve veritabanına yazılır. Gelelim bu tarz bir örneğin Ado.Net 2.0' da nasıl 

gerçekleştirileceğine. Her şeyden önce bu seferSystem.Transactions isim alanını kullanmamız 

gerekiyor. Şu anki versiyonda bu isim alanını uygulamamıza harici olarak referans etmemiz 
gerekmekte. 

 

Daha sonra ise aşağıdaki kodlara sahip olan Console uygulamasını oluşturalım. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Transactions; 

 

#endregion 

 

namespace Transactions 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            using (TransactionScope tsScope = new TransactionScope()) 

            { 

                using (SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 
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                { 

                    SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) 

VALUES ('Burak Selim','ŞENYURT','selim@bsenyurt.com')", con); 

                    con.Open(); 

                    cmd.ExecuteNonQuery(); 

                    tsScope.Complete(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

Görüldüğü gibi Ado.Net 1.0/1.1' e göre oldukça farklı bir yapı 

kullanılmıştır. TransactionScope sınıfına ait nesne örnekleri kendisinden sonra açılan bağlantıları 

otomatik olarak bir transaction scope(faaliyet alanı) içerisine alır. Buradaki temel mantık bir veya 

daha fazla transaction' ı kullanacak olan bir scope (faaliyet alanı) oluşturmak ve hepsi için gereki 

bir takım özelliklerin ortak olarak belirlenmesini sağlamaktır. TransactionScope sınıfına ait nesne 

örneklerini oluşturabileceğimiz pek çok aşırı yüklenmiş (overload) yapıcı (constructor) metod 

mevcuttur. Bu yapıcı metotlar yardımıyla, scope (faaliyet alanı) için pek çok özellik 

tanımlayabilirisiniz. TransactionScope, IDisposablearayüzünü (interface) uygulayan bir sınıftır. Bir 

TransactionScope nesnesi oluşturululduğunda ve bu nesnenin oluşturduğu faaliyet alanına ilk 

transaction eklendiğinde devam eden komutlara ilişkin transaction' larda otomatik olarak var olan 

bu scope (faaliyet alanı) içerisinde gerçekleşmektedir. Bu elbetteki varsayılan durumdur. Ancak 

dilersenizTransactionScopeOption numaralandırıcısı (enumerator) yardımıyla, yeni açılan 
transaction' ların var olan scope' a (faaliyet alanına) dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. 

Eğer veritabanına doğru çalışan komutlarda herhangi bir aksaklık olursa uygulama otomatik olarak 

using bloğunu terk edecektir. Bu durumda son satırdaki Complete metodu çağırılabilir hale 

gelecektir. Bu da transaction içerisindeki işlemlerin commit edilebileceği anlamına gelir. Bu yeni 

teknik, eskisine göre özellikle kod yazımını hem kolaylaştırmış hem de profesyonelleştirmiştir. 

Bununla birlikte var olan alışkanlıklarımızdan birisi meydana gelecek aksaklık nedeni ile kullanıcının 

bir istisna mekanizması ile uyarılabilmesini sağlamak veya başka işlemleri yaptırmaktır. Dolayısıyla 

aynı örneği aşağıdaki haliyle de yazabiliriz. 

using (TransactionScope tsScope = new TransactionScope()) 

{ 

    SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

    SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) VALUES 

('Burak Selim','ŞENYURT','selim@bsenyurt.com')", con); 

    try 

    { 

        con.Open(); 

        cmd.ExecuteNonQuery(); 

        tsScope.Complete(); 

    } 

    catch (TransactionException hata) 

    { 

        Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

    } 
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    finally 

    { 

        con.Close(); 

    } 

} 

Burada oluşabilecek istisnayı yakalamak istediğimiz için bir try-catch-finally bloğunu kullandık. 

Ancak dikkat ederseniz TransactionScope nesnemiz yine using bloğu içerisinde kullanılmıştır ve 

transaction' ı commit etmek için Complete metodu çağırılmıştır. Her iki örnekte LightWeight 

Transaction tipindedir. Çünkü tek bir connection ve yine tek bir application domain mevcuttur. 

Elbette birden fazla komutun yer aldığı transaction' larda aynı teknik kullanılarak oluşturulabilir. 

Ancak farklı veritabanlarına bağlanan aksiyonlar söz konusu ise Transaction' ların oluşturulması ve 

arka planda gerçekleşen olaylar biraz farklıdır. Şimdi bu durumu örneklemek için aşağıdaki Console 
uygulamasını oluşturalım. 

using (TransactionScope tsScope = new TransactionScope()) 

{ 

    using (SqlConnection conAdventureWorks = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

    { 

        SqlCommand cmdAdvPersonel = new SqlCommand("INSERT INTO Personel 

(AD,SOYAD,MAIL) VALUES ('Burak Selim','ŞENYURT','selim@bsenyurt.com')", 

conAdventureWorks); 

        conAdventureWorks.Open(); 

        cmdAdvPersonel.ExecuteNonQuery(); 

        using (SqlConnection conNorthwind = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=Northwind;integrated security=SSPI")) 

        { 

            conNorthwind.Open(); 

            SqlCommand cmdNrtPersonel = new SqlCommand("UPDATE Personel SET AD='Gustavo' 

WHERE ID=1", conNorthwind); 

            cmdNrtPersonel.ExecuteNonQuery(); 

        } 

    } 

    tsScope.Complete(); 

} 

Görüldüğü gibi ilk yazdığımız örnekten pek farkı yok. Sadece iç içe geçmiş (nested) bir yapı var. 

Aynı application domain' e ait iki farklı database bağlantısı ihtiyacı olduğu için burada bir distributed 

transaction kullanılması gerekiyor. Normalde DTC (Distributed Transaction 

Coordinator) kontrolünde ele alınacak bu transaction' ları oluşturmak için Ado.Net 1.0/1.1' de 

bayağı uğraşmamız gerekecekti. Oysa ki Ado.Net 2.0' da herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. 

Çünkü Ado.Net 2.0 otomatik olarak OleTx tipinde bir transaction oluşturacaktır. Nasıl mı? Bunu 

gözlemlemenin en iyi yolu, uygulama koduna breakpoint koymak ve Administrative Tool-

>Component Services' dan açılacak olan transaction' ları izlemekle olacaktır. İlk olarak 
kodumuza bir breakpoint koyalım ve adım adım uygulamamızda ilerleyelim. 
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Sarı noktaya gelinceye kadar ve conNorthwind isimli bağlantı Open metodu ile açılıncaya kadar 

aktif olan tek bir Connection nesnesi vardır. Buraya kadar transaction' ımız LightWeight tipindedir. 

Ancak ikinci bağlantıda açıldıktan sonra bu bağlantı TransactionScope nesnemize otomatik olarak 

eklenecektir. İşte sarı noktada iken Administrative Tool->Component Services' a 

bakarsak, TransactionList içerisinde, DTC kontrolü altında kullanıcı tanımlı bir transaction' ın 
otomatik olarak açıldığını görürüz. 

 

Artık her iki connection üzerinde çalışan komutlar DTC altında oluşturulan bu Connection' ın 

kontrolü altındadır. İşlemler başarılı bir şekilde tamamlanırsa TransactionScope nesnesine ait using 

bloğunun sonundaki kod satırı çalışacaktır. Yani Complete metodu yürütülecektir. Bu sayede 

işlemler Commit edilir ve böylece tüm işlemler onaylanarak veritabanlarına yazılır. Using bloğundan 

çıkıldıktan sonra ise, DTC kontrolü altındaki bu transaction otomatik olarak kaldırılır. DTC kontrolü 

altında oluşturulan transaction' lar her zaman unique bir ID değerine sahip olur. Böylece sunucu 

üzerinde aynı anda çalışan birden fazla distributed transaction var ise, bunların birbirlerinden ayırt 

edilmeleri ve uygun olan application domain' ler tarafından ele alınmaları sağlanmış olur. 
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TransactionScope nesnesinin belirlediği scope (faaliyet alanı) altında açılan transaction' lar bir 

takım özelliklere sahiptir. Örneğin eskiden olduğu gibi IsolationLevel değerleri veya TimeOut 

süreleri vardır. Dilersek oluşturulacak bir TransactionScope nesnesinin ilgili değerlerini önceden 

manuel olarak ayarlayabilir böylece bu scope (faaliyet alanı) içindeki transaction' ların ortak 

özelliklerini belirleyebiliriz. Bunun için TransactionOptions sınıfına ait nesne örnekleri kullanılır. 

TransactionOptions trOptions = new TransactionOptions(); 

trOptions.IsolationLevel = System.Transactions.IsolationLevel.ReadCommitted; 

trOptions.Timeout = new TimeSpan(0, 0, 30); 

using (TransactionScope tsScope = new 

TransactionScope(TransactionScopeOption.RequiresNew,trOptions)) 

{ 

    using (SqlConnection con = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

    { 

        SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) VALUES 

('Burak Selim','ŞENYURT','selim@bsenyurt.com')", con); 

        con.Open(); 

        cmd.ExecuteNonQuery(); 

        tsScope.Complete(); 

    } 

} 

Yukarıdaki örnekte, oluşturulacak olan transaction' ın izolasyon seviyesi ve zaman aşımı süreleri 

belirlenmiş ve TransactionScope nesnemiz bu opsiyonlar çerçevesinde aşağıdaki overload metot 

versiyonu ile oluşturulmuştur. 

TransactionScope tsScope = new 

TransactionScope(TransactionScopeOption.RequiresNew,trOptions) 

Burada ilk parametre birden fazla TransactionScope nesnesinin yer aldığı iç içe geçmiş yapılarda 

büyük önem arzetmektedir. Bu seçenek ile yeni açılan transaction scope' un (faaliyet alanının) var 

olan önceki bir transaction faaliyet alanına katılıp katılmayacağı gibi seçenekler belirlenir. Örneğin 

aşağıdaki basit yapıyı ele alalım. Burada ilk using bloğu ile bir Transaction Scope oluşturulur. İkinci 

using ifadesine gelindiğinde yeni transaction scope' un önceki transaction scope' a ilave edileceği 

TransactionScopeOption parametresi ile belirlenir. Nitekim Required değeri, yeni scope' u var olan 

önceki scope' a ekler. Eğer var olan bir scope yok ise yeni bir tane oluşturur. Elbetteki burada akla 

gelen soru scope içindeki transaction' ların kimin tarafından onaylanacağıdır. Burada root scope kim 
ise ona ait Complete metodu devreye girecektir. 

using(TransactionScope faaliyetAlani1 = new TransactionScope()) 

{ 

    ... 

    using(TransactionScope faaliyetAlani2 = new 

TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) 

    { 

        ... 

    } 
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} 

 

Şimdi yukarıdaki nested scope yapısı içine üçüncü bir scope daha ilave edelim. Ancak yeni 
TransactionScope için TransactionScopeOption değerini RequiresNew olarak belirleyelim. 

using(TransactionScope faaliyetAlani1 = new TransactionScope()) 

{ 

    ... 

    using(TransactionScope faaliyetAlani2 = new 

TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) 

    { 

        ... 

    } 

    using(TransactionScope faaliyetAlani3 = new 

TransactionScope(TransactionScopeOption.RequiresNew)) 

    { 

        ... 

    } 

} 

Bu durumda yapımız aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Dilersek transaction' ları açıkça(explicit) kendimizde manüel olarak oluşturabiliriz. Şu ana kadar 

yaptığımız örneklerde implicit bir yaklaşım izledik. Yani ilgili transaction ve bunlara ait kaynakların 

otomatik olarak oluşturulmasını sağladık. Örneğin aşağıdaki kodlarda transaction' lar manuel olarak 
oluşturulmuştur. (Örnek .Net 2.0 Beta sürümünde denenmiştir.) 

ICommittableTransaction trans = Transaction.Create(); 

try 

{ 

    using (SqlConnection conNorthwind = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=Northwind;integrated security=SSPI")) 

    { 

        SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand("INSERT INTO Personel (AD,SOYAD) VALUES 

('Burak Selim','Şenyurt')", conNorthwind); 

        conNorthwind.Open(); 

        conNorthwind.EnlistTransaction(trans); 

        cmdInsert.ExecuteNonQuery(); 

    } 

    using (SqlConnection conAdv = new SqlConnection("data 

source=localhost;database=AdventureWorks;integrated security=SSPI")) 

    { 

        SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand("INSERT INTO Personel (AD,SOYAD,MAIL) 

VALUES ('Cimi','Keri','cimi@keri.com')", conAdv); 

        conAdv.Open(); 

        conAdv.EnlistTransaction(trans); 

        cmdInsert.ExecuteNonQuery(); 
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    } 

    trans.Commit(); 

} 

catch 

{ 

    trans.Rollback(); 

} 

ICommittableTransaction arayüzü bir Transaction Scope' un oluşturulmasını sağlar. Bunun için 

Transaction sınıfına ait Create metodu kullanılır. Create metodu varsayılan ayarları ile birlikte bir 

Scope oluşturacaktır. Eğer bu Scope' a transaction' lar eklemek istersek, ilgili bağlantıları temsil 

eden Connection nesnelerinin EnlistTransaction metodunu kullanırız. EnlistTransaction metodu 

parametre olarak transaction Scope' u temsil eden ICommittableTransaction arayüzü tipinden 

nesne örneğini alır. Elbette arayüze eklenen transaction' lara ait işlemlerin onaylanmasını sağlamak 

için arayüze ait Commit metodu kullanılır. Tam tersine bir sorun çıkar ve veritabanına doğru 

yapılan işlemlerden birisi gerçekleştirilemez ise o ana kadar yapılan işlemlerin geri 
alınması ICommittableTransaction arayüzüne ait RollBack metodu ile sağlanmış olur. 

Bu makalemizde Transaction mimarisinin Ado.Net 2.0' daki yüzünü incelemeye çalıştık. Görüldüğü 

gibi kod yazımının basitleştirilmesinin yanında, özellikle EnterpriceServices bağımlılığından 

kurtularak Distributed Transaction' ların otomatik hale getirilmesi ve Transaction Scope kavramının 

getirilmesi göze çarpan önemli özellikler. Burada bahsedilen özellikler teorik olarak fazla bir 

değişikliğe uğramayacaktır. Ancak bazı üyelerin isimlerin değişiklik beklenmektedir. Örneğin 

ICommittableTransaction arayüzü yerine CommittableTransaction sınıfının geleceği 

düşünülmektedir. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

DataReader Nesnelerini Kullanırken ( 

04.04.2005 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bir önceki makalemizde Command nesnelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalara 

değinmiştik. Bu makalemizde ise DataReader nesnelerini kullanırken bizlere avantaj sağlayacak 

tekniklere değinmeye çalışacağız. Önceki makalemizde olduğu gibi ağırlık olarak SqlDataReader 

nesnesini ve Sql veritanını kullanacağız. DataReader nesneleri bildiğiniz gibi, bağlantılı katman 

(connected-layer) üzerinde çalışmaktadır. Görevleri veri kaynağından, uygulama ortamına doğru 

belli bir akım üzerinden hareket edecek veri parçalarının taşınmasını sağlamaktır. DataReader 

nesneleri ile veri almak bağlantısız katman (disconnected-layer) nesnelerine veri çekmekten çok 

daha hızlıdır. Çoğunlukla DataReader nesnelerinin kullanılmasının tercih edileceği durumlar vardır. 

Uygulamalarımız geliştirirken çoğu zaman bağlantılı katman ile bağlantısız katman nesneleri 

arasında seçim yapmakta zorlanırız. Aşağıdaki tablo "Ne zaman DataReader kullanırız?" sorusuna 
ışık tutan noktalara değinmektedir. 

Eğer Windows veya Asp.Net uygulaması geliştiriyor ve birden fazla form(page) için veri bağlama 

(data-binding) gerçekleştirmiyorsanız, 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Veriyi ara belleğe alma (caching) ihtiyacınız yok ise. 

Eğer tablolarınız arasındaki ilişkileri (relations) uygulamalarınızda kullanmıyorsanız. 

DataReader Kullanmayı Tercih Edin. 

Gelelim DataReader nesnelerini kullanırken dikkat edeceğimiz altın noktalara. Bu teknikler 

uygulamalarımızın performansını arttıracak nitelikte olup aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

DataReader nesnelerini kullanırken açık Connection' ların kapatılmasını unutmayın. 

Sorgu sonucu sadece tek bir satır döneceği kesin ise SingleRow tekniğini kullanın. 

Toplu sorgular (Batch Queries) için Next Result tekniğini kullanın. 

Binary veya Text bazlı alan verilerini okurken SequentialAccess tekniğini kullanın. 

Şimdi bu teknikleri birer birer inceleyelim. 

Açık Connection' ları Kapatmayı Unutmamak İçin 

DataReader nesneleri açık ve geçerli bir Connection nesnesine ihtiyaç duyarlar. Lakin aynı 

Connection' ı kullanan DataReader nesneleri söz konusu ise, her bir DataReader' ın kullanılabilmesi 

için bir önceki DataReader' ın kullandığı Connection nesnesinin kapatılmış olması gerekir. (Bu aynı 

Connection nesnesini kullanan DataReader' lar var ise geçerlidir.) Örneğin aşağıdaki uygulama 

kodunu ele alalım; 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataReaderDikkat 

{ 

    public class DbWork 

    { 

        private SqlConnection con; 

        private SqlDataReader dr; 

 

        /* CloseConnection kullanımına örnek metod.*/ 

        public DbWork(string conStr) 

        {  

            con=new SqlConnection(conStr); 

        } 

 

        public SqlDataReader Results(string selectQuery) 
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        { 

            SqlCommand cmd=new SqlCommand(selectQuery,con); 

            con.Open(); 

            dr=cmd.ExecuteReader(); // Hatalı kullanım. 

            return dr;  

        }       

    } 

} 

DbWork sınıfımız constructor metodunda bir SqlConnection nesnesi oluşturur. Results isimli 

metodumuz ise parametre olarak aldığı sorgu sonucu bir SqlDataReader nesnesi ile geri döndürür. 
Şimdi bu sınıfı kullanan aşağıdaki uygulamamızı ele alalım. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataReaderDikkat 

{ 

    class ClosingDataReader 

    {  

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        {  

            DbWork worker=new DbWork("data source=BURKI;database=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

            #region CloseConnection Kullanın. 

 

            SqlDataReader drOrders=worker.Results("SELECT TOP 10 * FROM Orders"); 

            while(drOrders.Read()) 

            { 

                Console.WriteLine(drOrders[0].ToString()+" "+drOrders[1].ToString()); 

            } 

            drOrders.Close(); 

            SqlDataReader drCustomers=worker.Results("SELECT TOP 10 * FROM Customers"); 

            while(drCustomers.Read()) 

            { 

                Console.WriteLine(drCustomers[0].ToString()+" "+drCustomers[1].ToString()); 

            } 

            drCustomers.Close(); 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki istisnayı alırız. 
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Sebep ilk drOrders SqlDataReader nesnesinin kullandığı SqlConnection nesnesinin kapatılmamış 

olması ve bağlantının halen daha açık olarak kalmasıdır. Özellikle yukarıdaki gibi iş nesneleri 

üzerinden yürütülen sorgularda Connection nesnelerinin otomatik olarak kapatılmasını sağlamak 

için CommandBehavior numaralandırıcısının CloseConnection değerini kullanmayı unutmamak 

gerekir. Dolayısıyla DbWork sınıfımızdaki Results metodunu aşağıdaki gibi düzenlersek istediğimiz 
sonucu elde eder ve istisnanın üstesinden geliriz. 

public SqlDataReader Results(string selectQuery) 

{ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand(selectQuery,con); 

    con.Open(); 

    dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); // Doğru Kullanım. 

    // dr=cmd.ExecuteReader(); // Hatalı kullanım. 

    return dr;  

} 
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Sorgu Sonucu Tek Bir Satır Döndüğü Kesin İse 

Bazı durumlarda tablolardan dönen satır sayısının 1 olacağı kesindir. Bu satırlar çoğunlukla belirli 

key alanı üzerinden elde edilen parametrik sorguların sonucudur. Örneğin, benzersiz değer alan 

(unique), ve otomatik olarak artan alanların parametre olarak kullanıldığı sorgular göz önüne 

alabiliriz. Bu tarz sorgularda, bağlantısız katman nesnelerini kullanmak gereksiz yere kaynak 

tüketimine neden olacaktır. Böyle bir durumda DataReader nesneleri  bağlantısız katman 

nesnelerine oranla çok daha performanslı ve hızlı çalışacaktır. Burada önemli olan DataReader ile 

dönen satırı okumak için ilgili Command nesnesinin ExecuteReader metoduna verilecek 

CommandBehavior numaralandırıcısının değeridir. Aşağıda bu tekniğin kullanımına bir örnek 

verilmiştir. Veritabanı işlemlerimizi topladığımız DbWork sınıfı basit olarak constructor metodu ile 

bir SqlConnection nesnesi örneklendirir. GetRow metodumuz ise gelen sorguya ve parametre 
değerine göre bulunan satırı okuyacak bir SqlDataReader nesnesini geriye döndürür. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataReaderDikkat 

{ 

    public class DbWork 

    { 

        private SqlConnection con; 

        private SqlDataReader dr; 

 

        /* CloseConnection kullanımına örnek metod.*/ 

        public DbWork(string conStr) 

        {  

            con=new SqlConnection(conStr); 

        } 

 

        public SqlDataReader GetRow(string FindQuery,int orderID) 

        { 

            SqlCommand cmd=new SqlCommand(FindQuery,con); 

            cmd.Parameters.Add("@OrderID",SqlDbType.Int); 

            cmd.Parameters["@OrderID"].Value=orderID; 

            con.Open(); 

            dr=cmd.ExecuteReader((CommandBehavior)40); 

            return dr; 

        } 

    } 

} 

Burada ExecuteReader metodunun kullanılışına dikkatinizi çekerim. CommandBehavior 

numaralandırıcısının alacağı değerlerin sayısal karşılıkları vardır. SingleRow değerinin integer 

karşılığı 8, CloseConnection numaralandırıcısının integer karşılığı ise 32' dir. Dolayısıyla 

(CommandBehavior)40, oluşturulan SqlDataReader nesnesine sadece tek bir satır döndüreceğini ve 

SqlDataReader nesnesi kapatıldığında SqlConnection nesnesinin de otomatik olarak kapatılacağını 
belirtir. Gelelim ana program kodlarımıza; 
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using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataReaderDikkat 

{ 

    class ClosingDataReader 

    {  

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        {  

            DbWork worker=new DbWork("data source=BURKI;database=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

 

            #region SingleRow Kullanın. 

            SqlDataReader drFind=worker.GetRow("SELECT * FROM Orders WHERE 

OrderID=@OrderID",10248); 

            drFind.Read(); 

            Console.WriteLine("BULUNAN SATIR "+drFind[0].ToString()); 

            drFind.Close(); 

 

            drFind=worker.GetRow("SELECT * FROM Orders WHERE OrderID=@OrderID",10249); 

            drFind.Read(); 

            Console.WriteLine("BULUNAN SATIR "+drFind[0].ToString()); 

            drFind.Close(); 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

 

Toplu Sorgula İçin DataReader Kullanın 

Özellikle birden fazla sonuç kümesini (result set) almak istiyorsanız ve DataReader kullanmaya 

karar verdiyseniz en uygun yöntem NextResult metodunun uygulanmasıdır. Gerçek şu ki, böyle bir 

durumda birden fazla DataReader nesnesi peş peşe çalıştırılabilir. Aynı bu makalemizdeki ilk 

örneğimizde olduğu gibi. Eğer bu tarz sonuç kümelerini gerçekten arka arkaya alıyorsak ve aynı 

Connection' ı kullanıyorsak, birden fazla DataReader nesnesi kullandığımız için aynı Connection' ı 

kullanıyor olsakta veritabanına doğru birden fazla sayıda tur atmış oluruz. Çünkü her bir 

DataReader nesnesinden sonradan gelen DataReader nesnelerinin aynı Connection' ı kullanmalarına 

imkan sağlamamız için ilgili Connection' ları kapatmak gibi bir zorunluluğumuz vardır. Oysaki bu 

sorguları Batch Query olarak hazırlarsak tek bir DataReader nesnesi ve tek bir Connection ile daha 

hızlı sonuç elde edebiliriz. Aynı aşağıdaki örnekte olduğu gibi. DbWork sınıfımıza bu sefer, Batch 

Query çalıştıracak bir metot ekledik. Metodumuz gelen string dizisi içindeki sorgu cümlelerini alıp 
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bir StringBuilder yardımıyla birleştiriyor. Bu işlemin sonucu olarak "sorgu cümlesi 1;sorgu cümlesi 

2;sorgu cümlesi 3;" tarzında bir query string' i oluşturuyoruz ki bu bizim Batch Qeury' mizdir. Daha 

sonra ilgili sorgu topluluğunu çalıştıracak bir SqlCommand nesnesi oluşturuyor ve bu komutu 
yürüterek elde ettiğimiz SqlDataReader nesnesini geriye döndürüyoruz. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Text; 

 

namespace DataReaderDikkat 

{ 

    public class DbWork 

    { 

        private SqlConnection con; 

        private SqlDataReader dr; 

 

        /* CloseConnection kullanımına örnek metod.*/ 

        public DbWork(string conStr) 

        {  

            con=new SqlConnection(conStr); 

        } 

     

        public SqlDataReader BatchResults(string[] sorgular) 

        { 

            StringBuilder sbSorgular=new StringBuilder(); 

            for(int i=0;i<sorgular.Length;i++) 

            { 

                sbSorgular.Append(sorgular[i]+";");  

            } 

            SqlCommand cmd=new SqlCommand(sbSorgular.ToString(),con); 

            con.Open(); 

            SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

            return dr; 

        } 

    } 

} 

Gelelim uygulama kodlarımıza; 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace DataReaderDikkat 

{ 

    class ClosingDataReader 

    {  
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        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        {  

            DbWork worker=new DbWork("data source=BURKI;database=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

 

            #region BatchQuery' lerde 

            string[] sorguKumesi={"SELECT TOP 5 * FROM Orders","SELECT TOP 5 * FROM 

Customers","SELECT TOP 5 * FROM [Order Details]"}; 

            SqlDataReader drToplu=worker.BatchResults(sorguKumesi); 

            do 

            { 

                while(drToplu.Read()) 

                { 

                    Console.WriteLine(drToplu[0].ToString()+" "+drToplu[1].ToString()); 

                } 

                Console.WriteLine("------------"); 

            }while(drToplu.NextResult()); 

            drToplu.Close(); 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

 

Binary ve Text Tipindeki Alanları Okurken 

Bazı tablolar içerisinde text veya binary tabanlı alanlar tutarız. Örneğin resim dosyalarının 

tablolarda binary olarak saklanması veya makalelerin html verisinin text tipli alanlar olarak 

saklanması gibi. Özellikle bu tarz alanları okurken DataReader nesnelerini kullanıyorsak, 

SequentialAccess tekniğini kullanmak bize avantaj sağlayabilir. Öyle ki bu tekniği uyguladığımızda 

ilgili satırın tamamı okunacağına bunun yerine bir stream oluşturulur. Siz bu stream' i kullanarak 
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ilgili alana ait binary yada text veriyi okursunuz. Örneğin aşağıdaki kodlar ile Northwind database' 

inde yer alan Categories tablosundaki Text tipindeki Description alanının ilk 150 karakteri 
okunmaktadır. 

public SqlDataReader ReadText(string Query) 

{ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand(Query,con); 

    con.Open(); 

    dr=cmd.ExecuteReader((CommandBehavior)48); // Bu kez hem SequentialAccess hem de 

CloseConnection seçili. 

    return dr;  

} 

Metodumuzun kullanılışı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

SqlDataReader drText=worker.ReadText("SELECT CategoryName,Description,Picture FROM 

Categories"); 

char[] tampon=new char[150]; 

while(drText.Read())  

{  

    drText.GetChars(1,0,tampon,0,150); 

    for(int i=0;i<150;i++) 

    { 

        Console.Write(tampon[i].ToString()); 

    } 

    Console.WriteLine(); 

} 

 

Bu makalemizde DataReader nesnelerini kullanırken dikkat edeceğimiz ve bize avantaj sağlayacak 

teknikleri incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Örnek için tıklayın. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DataReaderDikkat.zip
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Command Nesnelerine Dikkat! ( 27.03.2005 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, Command nesnelerini kullanırken performans arttırıcı, kod okunurluğunu 

kolaylaştırıcı, güvenlik riskini azaltıcı etkenler üzerinde duracağız ve bu kazanımlar için gerekli 

teknikleri göreceğiz. Örneklerimizi SqlCommand sınıfına ait nesneler üzerinden geliştireceğiz. 

Bildiğiniz gibi Command nesneleri yardımıyla veritabanına doğru yürütmek istediğimiz sorguları 

çalıştırmaktayız. Bu sorgular basit Select, Insert, Update, Delete sorguları olabileceği gibi saklı 

yordamlar (Stored Procedures) veya tablolarda olabilir. Command nesneleri ayrıca diğer Ado.Net 

nesnelerinin işletilmelerinde de etkin rol oynamaktadır. Örneğin bağlantısız katman (disconnected 

layer) nesnelerinin doldurulması veya güncellenmesi için kullanılan DataAdapter nesneleri 

veya  bağlantılı katman (connected layer) üzerinde çalışan DataReader nesneleri gibi. Dolayısıyla 

Command nesnelerine bağımlı olarak çalışan programların performans, güvenlik ve kod okunurluğu 

yönünden uygulaması tavsiye edilen bazı teknikler vardır. Command nesnelerinin hazırlanışı ve 
kullanılması sırasında dikkat etmemiz gereken noktalar aşağıdaki dört madde ile özetlenmiştir. 

SqlCommand Nesneleri İçin Pozitif Yaklaşımlar 

Parametrik sorguların kullanımı. 

Sorguların yeniden kullanım için hazırlanması (Prepare Tekniği) 

En etkin constructor ile nesne örneğinin oluşturulması. 

Tek değerlik dönüşler için ExecuteScalar metodunun tercih edilmesi. 

Şimdi bu maddelerimizi tek tek incelemeye başlayalım. 

Parametrik Sorguların Kullanımı. 

Parametrik sorgular diğer türlerine göre daha hızlı çalışır. Ayrıca Sql Injection' a karşı daha yüksek 

güvenlik sağlar. Son olarak, parametrik sorgularda örneğin string değerler için tek tırnak kullanma 

zorunluluğunda kalmazsınız ki bu kodunuzun okunulabilirliğini arttırır. Örneğin aşağıdaki kod 

parçasını inceleyelim. Bu örneğimizde tabloya veri girişi için INSERT sorgusu kullanılıyor. 

Sorgumuza ait Sql cümleciğine dikkat edecek olursanız TextBox kontrollerinden değerler almakta. 

İfade okunurluk açısından oldukça zorlayıcı. Ayrıca tek tırnak kullanılması gerektiğinden yazımında 

büyük dikkat gerektiriyor. 

SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Work;integrated 

security=SSPI"); 

mailto:selim@bsenyurt.com
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string insertText="INSERT INTO Maaslar (ADSOYAD,DOGUMTARIHI,MAAS) VALUES 

('"+txtADSOYAD.Text.ToString()+"','"+txtDOGUMTARIHI.Text.ToString()+"',"+txtMAAS.Text.ToStri

ng()+")"; 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(insertText,con); 

con.Open(); 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 

Oysaki bu tip bir kullanım yerine sorguya giren dış değerleri parametrik olarak tanımlamak çok 

daha avantajlıdır. Sürat, kolay okunurluk, tek tırnak' dan bağımsız olmak. Aynı kod parçasını şimdi 

aşağıdaki gibi değiştirelim. Bu sefer sorgumuza alacağımız değerleri SqlCommand nesnesine birer 

parametre olarak ekledik. ADSOYAD alanımız nvarchar, DOGUMTARIHI alanımız DateTime, MAAS 

alanımız ise Money tipindedir. Bu nedenle parametrelerde uygun SqlDbType değerlerini seçtik. 

Daha sonra parametrelerimiz için gerekli değerlerimizi Form üzerindeki kontrollerimizden alıyor. 

Dikkat ederseniz textBox kontrollerinden veri alırken herhangi bir tür dönüşümü işlemi 
uygulamadık. 

/* Connection oluşturulur. */ 

SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Work;integrated 

security=SSPI"); 

/* Sorgu cümleciği oluşturulur.*/ 

string insertText="INSERT INTO Maaslar (ADSOYAD,DOGUMTARIHI,MAAS) VALUES 

(@ADSOYAD,@DOGUMTARIHI,@MAAS)"; 

/* Command nesnesi oluşturulur */ 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(insertText,con); 

/* Komut için gerekli parametreler tanımlanır. */ 

cmd.Parameters.Add("@ADSOYAD",SqlDbType.NVarChar,50); 

cmd.Parameters.Add("@DOGUMTARIHI",SqlDbType.DateTime); 

cmd.Parameters.Add("@MAAS",SqlDbType.Money); 

/* Parametre değerleri verilir. */ 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value=txtADSOYAD.Text; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value=txtDOGUMTARIHI.Text; 

cmd.Parameters["@MAAS"].Value=txtMAAS.Text; 

/* Bağlantı açılır komut çalıştırılır ve bağlantı kapatılır. */ 

con.Open(); 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 

Sorguların Yeniden Kullanım için Hazırlanması (Prepare Tekniği) 

Stored Procedure' lerin hızlı olmalarının en büyük nedeni sql sorgularına ait planlarının ara bellekte 

tutulmasıdır. Aynı işlevselliği uygulamalarımızda sık kullanılan sorgu cümleleri içinde 

gerçekleyebiliriz. Bunun için SqlCommand nesnesinin Prepare metodu kullanılır. Bu metod 

yardımıyla ilgili sql sorgusuna ait planın Sql sunucusu için ara bellekte tutulması sağlanmış olur. 

Böylece sorgunun ilk çalıştırılışından sonraki yürütmelerin daha hızlı olması sağlanmış olur. 

Aşağıdaki kod parçasını ele alalım. Bu sefer arka arkaya 3 satır girişi işlemini gerçekleştiriyoruz. 

SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Work;integrated 
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security=SSPI"); 

string insertText="INSERT INTO Maaslar (ADSOYAD,DOGUMTARIHI,MAAS) VALUES 

(@ADSOYAD,@DOGUMTARIHI,@MAAS)"; con.Open(); 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(insertText,con); 

cmd.Parameters.Add("@ADSOYAD",SqlDbType.NVarChar,50); 

cmd.Parameters.Add("@DOGUMTARIHI",SqlDbType.DateTime); 

cmd.Parameters.Add("@MAAS",SqlDbType.Money); 

// İlk veri girişi 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value="Burak"; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value="12.04.1976"; 

cmd.Parameters["@MAAS"].Value=1000; 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

// İkinci veri girişi 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value="Bili"; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value="10.04.1965"; 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

// Üçüncü veri girişi 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value="Ali"; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value="09.04.1980"; 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 

Bu tarz bir kullanım yerine, aşağıdaki kullanım özellikle ağ ortamında işletilecek olan 

sorgulamalarda daha yüksek performans sağlayacaktır. Tek yapmamız gereken SqlCommand 

nesnesini ilk kez Execute edilmeden önce Prepare metodu ile Sql Sunucusu için ara belleğe 
aldırmaktır. Yani; 

SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Work;integrated 

security=SSPI"); 

string insertText="INSERT INTO Maaslar (ADSOYAD,DOGUMTARIHI,MAAS) VALUES 

(@ADSOYAD,@DOGUMTARIHI,@MAAS)"; con.Open(); 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(insertText,con); 

cmd.Parameters.Add("@ADSOYAD",SqlDbType.NVarChar,50); 

cmd.Parameters.Add("@DOGUMTARIHI",SqlDbType.DateTime); 

cmd.Parameters.Add("@MAAS",SqlDbType.Money); 

// İlk veri girişi 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value="Burak"; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value="12.04.1976"; 

cmd.Parameters["@MAAS"].Value=1000; 

cmd.Prepare(); 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

// İkinci veri girişi 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value="Bili"; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value="10.04.1965"; 

cmd.ExecuteNonQuery(); 
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// Üçüncü veri girişi 

cmd.Parameters["@ADSOYAD"].Value="Ali"; 

cmd.Parameters["@DOGUMTARIHI"].Value="09.04.1980"; 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 

En Etkin Constructor ile Nesne Örneğinin Oluşturulması. 

Bir SqlCommand nesnesinin oluşturulması sırasında kullanılacak Constructor metodun seçimi 

özellikle kod okunurluğu açısından önemlidir. Örneğin aşağıdaki kod kullanımını ele alalım. 

// ConnectionString tanımlanır. 

string conStr="data source=BURKI;database=Work;integrated security=SSPI"; 

// Select sorgu cümlesi tanımlanır. 

string selectText="SELECT * FROM Ogrenciler"; 

// SqlConnection nesnesi oluşturulur. 

SqlConnection con=new SqlConnection(); 

// SqlConnection nesnesi için Connection String atanır. 

con.ConnectionString=conStr; 

// Connection açılır. 

con.Open(); 

// Yeni bir SqlTransaction nesnesi başlatılır. 

SqlTransaction trans=con.BeginTransaction(); 

// SqlCommand nesnesi tanımlanır. 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(); 

// SqlCommand nesnesinin kullanacağı SqlConnection belirlenir. 

cmd.Connection=con; 

// SqlCommand nesnesinin kullanacağı SqlTransaction belirlenir. 

cmd.Transaction=trans; 

// SqlCommand nesnesinin yürüteceği sorgu cümlesi belirlenir. 

cmd.CommandText=selectText; 

Bu kod aşağıdaki gibi daha etkin bir biçimde yazılabilir. 

// ConnectionString tanımlanır. 

string conStr="data source=BURKI;database=Work;integrated security=SSPI"; 

// Select sorgu cümlesi tanımlanır. 

string selectText="SELECT * FROM Ogrenciler"; 

// SqlConnection nesnesi oluşturulur ve açılır. 

SqlConnection con=new SqlConnection(conStr); 

con.Open(); 

// Yeni bir SqlTransaction nesnesi başlatılır. 

SqlTransaction trans=con.BeginTransaction(); 

// SqlCommand nesnesi tanımlanır. 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(selectText,con,trans); 
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Tek Değerlik Dönüşler için ExecuteScalar Metodunun Tercih Edilmesi. 

Bazen sorgularımızda Aggregate fonksiyonlarını kullanırız. Örneğin bir tablodaki satır sayısının 

öğrenilmesi için Count fonksiyonunun kullanılması veya belli bir alandaki değerlerin ortalamasının 

hesaplanması için AVG (ortalama) fonksiyonu vb. Aggregate fonksiyonlarının kullanıldığı 

durumlarda iki alternatifimiz vardır. Bu alternatiflerden birisi aşağıdaki gibi SqlDataReader 
nesnesinin ilgili SqlCommand nesnesi ile birlikte kullanılmasıdır. 

// ConnectionString tanımlanır. 

string conStr="data source=BURKI;database=Work;integrated security=SSPI"; 

// Select sorgu cümlesi tanımlanır. 

string selectText="SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler"; 

// SqlConnection nesnesi oluşturulur ve açılır. 

SqlConnection con=new SqlConnection(conStr); 

con.Open(); 

// SqlCommand nesnesi tanımlanır. 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(selectText,con); 

// SqlDataReader nesnesi satır sayısını almak amacıyla oluşturulur. 

SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult); 

// Elde edilen sonuç okunur. 

dr.Read(); 

// Hücre değeri ekrana yazdırılır. 

Console.WriteLine("Öğrenci sayısı "+dr[0].ToString()); 

// SqlDataReader ve SqlConnection kaynakları kapatılır. 

dr.Close(); 

con.Close(); 

Bu teknikte aggregate fonksiyonun çalıştırılmasından dönen değeri elde edebilmek için 

SqlDataReader nesnesi kullanılmıştır. Ancak SqlCommand nesnesinin bu iş için tasarlanmış olan 

ExecuteScalar metodu yukarıdaki tekniğe göre daha yüksek bir performans sağlamaktadır. Çünkü 

çalıştırılması sırasında bir SqlDataReader nesnesine ihtiyaç duymaz. Bu da SqlDataReader 

nesnesinin kullanmak için harcadığı sistem kaynaklarının var olmaması anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla yukarıdaki örnekteki kodları aşağıdaki gibi kullanmak daha etkilidir. 

// ConnectionString tanımlanır. 

string conStr="data source=BURKI;database=Work;integrated security=SSPI"; 

// Select sorgu cümlesi tanımlanır. 

string selectText="SELECT COUNT(*) FROM Ogrenciler"; 

// SqlConnection nesnesi oluşturulur ve açılır. 

SqlConnection con=new SqlConnection(conStr); 

con.Open(); 

// SqlCommand nesnesi tanımlanır ve ExecuteScalar ile sonuç anında elde edilir. 

SqlCommand cmd=new SqlCommand(selectText,con); 

Console.WriteLine("Satır sayısı "+cmd.ExecuteScalar().ToString()); 

Bu makalemizde, Command nesnelerini kullanırken bize performans, hız, güvenlik kod okunurluğu 

açısından avantajlar sağlayacak teknikleri incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşmek 

dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 
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Self Referencing Relations ve 

Recursive(Yinelemeli) Metodlar ( 14.03.2005 ) - 

Ado.Net 

Çoğumuz çalıştığımız projelerde müdür,müdür yardımcısı gibi ast üst ilişkisine sahip olan 

organizasyonel yapılarla karşılamışızdır. Örneğin işletmelerin Genel Müdür den başlayarak en alt 

kademedeki personele kadar inen organizasyonel yapılar gibi. Burada söz konusu olan ilişkiler 

çoğunlukla pozisyonel bazdadır. Yani çok sayıda personel birbirlerine pozisyonel bazda bağımlıdır 

ve bu bağımlılık en üst pozisyondan en alt pozisyona kadar herkesi kapsar. Bu tarz bir sistemin 

uygulama ortamında canlandırılabilmesi için pozisyonel ilişkileri ifade edebilecek tablo yapılarına 

başvurulur. Özellikle pozisyonlar arasındaki ilişkiyi kendi içerisinde referans edebilen tablolar bu 
tarz ihtiyaçların karşılanması için biçilmiş kaftandır. Örneğin aşağıdaki tabloyu göz önüne alalım. 

 

Tabloda, X şirketinin çalışan personelleri arasındaki pozisyonel hiyerarşiyi temsil eden bir yapı 

kullanılmıştır. Dikkat edilecek olursa, her satırın Amiri alanının değeri yine tablo içinde yer alan bir 

PersonelNo alanını işaret etmektedir. Bu ilişki Self Referencing Relations olarak adlandırılır. Elbette 

bu tarz bir sistemde hiyerarşinin nereden başladığının bir şekilde bilinmesi gerekir. Çünkü tepeden 

aşağıya doğru inmek için en üst birimin diğerlerinden tamamen benzersiz bir şekilde ifade 

edilmesine ihtiyaç vardır. Buradaki gibi Amiri alanının değeri Null olan bir satır kimseye bağlı 

değildir. Ancak kendisine bağlı olan bir organizasyonel hiyerarşi söz konusudur. İşte bunu 

sağlayabilmek için en tepede yer alacak satırın Amiri field ının değeri Null olarak belirlenmiştir. 

Tabloyu daha yakından analiz edecek olursak aşağıdaki hiyerarşik yapının oluşturulabileceğini 
kolayca görürüz. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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İşte bu makalemizde yukarıda görmüş olduğumuz hiyerarşik yapıyı bir TreeView kontrolünde nasıl 

ifade edebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Burada anahtar noktalar,Self Referencing 

Relations oluşturmak ve bu ilişkileri Recursive (Yinelemeli) bir Metod ile uygulayabilmektir. 

Öncelikle Self Referencing Relation tablomuz üzerinde görmeye çalışalım. Örneğin 5 numaralı 

PersonelNo değerine sahip satırımızı ele alalım. Bu satırın Amiri field ının değeri 2 dir. Yani 

organizasyonel yapıda, 5 numaralı satır aslında 2 numaralı satırın altında yer almaktadır. Kaldı ki, 2 

numaralı satırda 1 numaralı satırın altındadır. Bu şekilde tüm satırların birbirleri ile olan 
bağlantılarını tespit edebiliriz. 

 

 

Self Referencing Relation özelliğini sağlayan tablolarda bir satır(satırların) bağlı olduğu 

satırın yine bu tabloda var olmasını sağlamak veri tutarlılığı (consistency) açısından 

önemlidir. 

Buradaki ilişkiyi uygulamalarımızda tanımlamak için DataRelation nesnelerini kullanabiliriz. 

Örneğin; 

DataRelation dr=new 
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DataRelation("self",ds.Tables[0].Columns["PersonelNo"],ds.Tables[0].Columns["Amiri"],false); 

Bizim için ikinci önemli nokta bu ilişkiyi kullanacak olan Recursive(Yinelemeli) bir metodun 

geliştirilmesidir. Yinelemeli metodumuzu geliştirirken tablo içerisindeki her bir satırı ele alacak ve 

bu satırların var ise alt satırlarına da bakacak bir algoritmayı göz önüne almamız gerekiyor. 
Örneğin aşağıdaki Console uygulamasını ele alalım. 

class Worker 

{ 

    SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Veritabanim;integrated 

security=SSPI"); 

    SqlDataAdapter da; 

    DataSet ds;  

    DataRelation dr; 

 

    public void Baglan() 

    { 

        if(con.State==ConnectionState.Closed) 

        con.Open(); 

    } 

 

    public void VeriCek() 

    { 

        da=new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Kadro",con); 

        ds=new DataSet();  

        da.Fill(ds); 

        dr=new 

DataRelation("self",ds.Tables[0].Columns["PersonelNo"],ds.Tables[0].Columns["Amiri"],false); 

        ds.Relations.Add(dr); 

    } 

    //Recursive metodumuz. 

    public void DetayiniAl(DataRow dr,string giris) 

    { 

        Console.WriteLine(giris+dr["Personel"].ToString());  

        foreach(DataRow drChild in dr.GetChildRows("self")) 

        { 

            DetayiniAl(drChild,giris+"..."); 

        } 

    } 

 

    public void AgacOlustur() 

    { 

        foreach(DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) 

        { 

            if(dr.IsNull("Amiri")) 

            { 

                DetayiniAl(dr,""); 

            } 
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        } 

    } 

} 

 

class Class1 

{ 

    [STAThread] 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Worker wrk=new Worker(); 

        wrk.Baglan(); 

        wrk.VeriCek(); 

        wrk.AgacOlustur(); 

    } 

} 

Bu uygulamada basit olarak tablomuzdaki verileri çekiyor ve organizasyonel yapıyı hiyerarşik 

olarak elde ediyoruz. Ağacımızı oluşturduğumuz AgacOlustur metodu, DataTable içerisindeki tüm 

satırları gezen bir foreach döngüsünü kullanıyor. Herşeyden önce bizim en tepedeki satırı bir başka 

deyişle en üstteki pozisyonu bulmamız gerekiyor. Tablo yapımızdan Amiri alanının değeri Null olan 

satırın hiyerarşinin tepesinde olması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle if koşulu ile bu alanı 

buluyoruz. Ardından bulduğumuz satırı DetayiniAl isimli Recursive(Yinelemeli) metodumuza 

gönderiyoruz. Yinelemeli metodumuz gelen DataRow nesnesinin Child satırlarını gezen başka bir 

foreach döngüsü kullanıyor. Eğer Child satırlar var ise yinelemeli metodumuz tekrardan çağırılıyor. 

Bu işlem tüm satırların okunması bitene kadar devam edecektir. Sonuç itibariyle Console 
uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Gelelim, Windows uygulamamızda bu hiyerarşiyi nasıl şekillendirebileceğimize. İzleyeceğimiz yol 

Console uygulamamızdaki ile tamamen aynıdır. Tek fark bu kez bir DataRow a bağlı alt satırları 

alırken yinelemeli metodumuza parent node un (ki burada bir TreeNode nesnesidir) geçirilişidir. 

Örnek uygulamayı aşağıda bulabilirsiniz. (Uygulamanın çalışmasını daha iyi anlayabilmek için Trace 

etmenizi öneririm.) Burada özellike, child satırların hangi TreeNode nesnesine eklenmesi 

gerektiğinin tespiti son derece önemlidir. Dikkat ederseniz AgacOlustur metodumuzda ilk olarak 

Amiri alanının değeri Null olan satırı temsil edecek bir TreeNode nesnesi oluşturulmuş ve TreeView 

kontrolüne eklenmiştir. Daha sonra yinelemeli metodumuza bu TreeNode ve o anki DataRow 

nesneleri gönderilmiştir. Böylece DetayiniAl metodu içerisinde child satırların hangi TreeNode 

içerisine alınacağı tespit edilebilir. 
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TreeView kullanımı; 

SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Veritabanim;integrated 

security=SSPI"); 

SqlDataAdapter da; 

DataSet ds;  

DataRelation dr; 

 

private void Baglan() 

{ 

    if(con.State==ConnectionState.Closed) 

    con.Open(); 

} 

 

private void VeriCek() 

{ 

    da=new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Kadro",con); 

    ds=new DataSet();  

    da.Fill(ds); 

    dr=new 

DataRelation("self",ds.Tables[0].Columns["PersonelNo"],ds.Tables[0].Columns["Amiri"],false); 

    ds.Relations.Add(dr); 

} 

 

private void DetayiniAl(DataRow dr,TreeNode t) 

{ 

    foreach(DataRow drChild in dr.GetChildRows("self")) 

    { 

        TreeNode tnChild=new TreeNode(drChild["Personel"].ToString()); 

        t.Nodes.Add(tnChild); 

        DetayiniAl(drChild,tnChild); 

    } 

} 

 

private void AgacOlustur() 

{ 

    foreach(DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) 

    { 

        if(dr.IsNull("Amiri")) 

        { 

            TreeNode tn=new TreeNode(dr["Personel"].ToString()); 

            treeView1.Nodes.Add(tn); 

            DetayiniAl(dr,tn); 

        } 

    } 

} 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 
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    Baglan(); 

    VeriCek(); 

    AgacOlustur(); 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Bu makalemizde kendi satırlarını işaret eden satırların var olduğu ilişkileri taşıyan tablolarda, satır 

arasındaki hiyerarşik yapının Recursive(Yinelemeli) metodlar ile uygulama ortamına nasıl 

aktarılabileceğini incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Örnek kodlar için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

Bağlantısız Katmanda Concurrency Violation 

Durumu ( 06.03.2005 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bağlantısız katman nesneleri ile çalışırken karşılaşabileceğimiz problemlerden bir tanesi güncelleme 

işlemleri sırasında oluşabilecek DBConcurrencyException istisnasıdır. Bu makalemizde, bu hatanın 

fırlatılış nedenini inceleyecek ve alabileceğimiz tedbirleri ele almaya çalışacağız. Öncelikle istisnanın 

ne olduğunu anlamak ile işe başlayalım. Bir DataAdapter nesnesine ait Update metodu güncelleme 

işlemleri için Optimistic(iyimser) yaklaşımı kullanan sql sorgularını çalıştırıyorsa 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/SelfRefOrn.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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DBConcurrencyException istisnasının ortama fırlatılması, başka bir deyişle Concurrency Violation 

(eş zamanlı uyumsuzluk) durumunun oluşması son derece doğaldır. 

 

Optimistic yaklaşım modeli, Pessimistic yaklaşım modelinin aksine 

güncellenecek satırları kilitlemez. Buda sunucunun kilit açma, takip ve kapatma 

gibi işlemleri yapmaması dolayısıyla performansının artması anlamına gelir. 

Özellikle bağlantısız katman mimarisinde kullanılan optimistic yaklaşım 

modelinde tek sorun, güncelleme işlemlerini gerçekleştiren kullanıcıların bu 

işleri birbirlerinden habersiz şekilde yapmaları sonucu ortaya çıkabilecek 

durumlardır. 

Örneğin belli bir satıra ait verileri güncellemek için kullanabileceğimiz aşağıdaki Sql sorgusunu ele 

alalım. 

UPDATE MAILS SET AD=@AD,SOYAD=@SOYAD,EMAIL=@EMAIL WHERE ID=@ORGID AND 

AD=@ORGAD AND SOYAD=@ORGSOYAD AND EMAIL=@ORGEMAIL 

Sorgumuz basitçe, MAILS isimli veritabanındaki AD, SOYAD ve EMAIL alanlarının değerlerini 

güncellemektedir. Bunu yaparkende optimistic (iyimser) yaklaşımını kullanır. Bu nedenle, Where 

koşulunda tabloya ait primary key alanı (ID) dahil olmak üzere tüm alanlar kullanılmaktadır. 
Böylece tüm alanların eşleştirme için kullanıldığı bir sorgu ortaya çıkar. 

 

Optimistic yaklaşımda ele alınan yukarıdaki sorgu modeli için Sql Server ve benzeri 

veritabanı sistemlerinde daha etkili yöntemlerde vardır. Örneğin Sql 

üzerindetimestamp tipinden (yada uniqueIdentifier tipinden) alanlar kullanılabilir. 

Timestamp türünden olan alanlar satır üzerinde yapılacak herhangibir güncelleme işleme 

sonrasında sistem tarafından otomatik olarak benzersiz bir karakter dizisi ile değiştirilen 

alanlardır. Böylece yukarıdaki sorgunun yaptığı işin aynısını aşağıdaki gibide yapabiliriz. 

(Buradaki Kontrol alanı tipi timestamp tipindendir. 

Update Mails Set Ad=@Ad,Soyad=@Soyad,Email=@Email Where 

Id=@OrgId And Kontrol=@Kontrol 

Bu ifadenin bize sağladığı en büyük avantaj elbetteki n sayıda alan içeren bir tabloda 

where ifadesinden sonra sadece iki alan kontrolü ile (primary key ve timestamp alanı) 

Concurrency Violation durumunu irdeleyebilecek olmamızdır. Biz makalemizde daha uzun 

olan yolu incelemeye çalışacağız. Lakin gerçek hayat 

modellerinde timestamp veyauniqueidentifier ve benzeri tipten alanların karşılaştırma 

işlemi için ele alınması daha doğru ve güçlü bir yaklaşım olacaktır. 

Böyle bir sorgunun neden olacağı istisnai durumu anlayabilmek için aşağıdaki senaryoyu göz önüne 

almakta fayda olacağı inancındayım. Senaryomuzda en az iki kullanıcı rol almaktadır. Bu 

kullanıcılarımıza A ve B takma isimlerini verdiğimizi düşünelim. Her iki kullanıcıda database' den 

MAILS tablosundaki verileri bağlantısız katmana DataAdapter sınıfına ait nesne örneği vasıtasıyla 
almaktadır. 
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A ve B verileri çektikten sonra, A kullanıcısı herhangibir satır üzerinde güncelleme işlemini uygular. 

Bu durumda DataAdapter nesnesinin UpdateCommand özelliğine karşılık gelen SqlCommand 

nesnesi, yukarıda yazdığımız sorguyu çalıştıracaktır. Bu sorguda, satırların orjinal değerleri ile 

veritabanındaki halleri aynı olacağından güncelleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

Lakin B kullanıcısı şu anda, A' nın güncellemiş olduğu veri kümesinin eski haline bakmaktadır. Eğer 

B kullanıcısı, A kullanıcısının biraz önce güncellemiş olduğu satırı tekrar güncellemek isterse ne 

olacaktır? İşte bu durumda, sorgu içindeki where koşuluna giren alan değerlerinin bağlantısız 

katmandaki orjinal halleri (yani DataRowVersion numaralandırıcısı tipinden Original olan 

değerleri), veritabanındaki tabloda az önce güncelleştirilmiş olan alanlara ait yeni değerler ile 

eşleşmeyeceğinden ilgili satır bulunamayacaktır. Bu da B kullanıcısının satırı update edememesine 

neden olur. Bu noktada CLR, DbConcurrencyException türünden bir istisnayı process içine 

fırlatacaktır. Dilerseniz bu hatayı basit bir uygulama yardımıyla elde etmeye çalışalım. 

Uygulamamız şimdilik sadece Update işlevini ele alacaktır. İlk olarak basit bir windows uygulaması 

açarak aşağıdakine benzer bir form ekranı oluşturalım. 
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Uygulamamız aşağıdaki field yapısına sahip olan ve Sql sunucusu üzerinde barındırdığımız MAILS 

tablosunu kullanacaktır. Tablomuzdaki ID alanı otomatik artan bir primary key olarak 

tanımlanmıştır. 

 

Şimdide uygulama kodlarımızı yazalım. 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataSet ds; 

 

/* SqlConnection nesnemizi oluşturduğumuz metodumuz. Bu metotda bağlantı bilgisini App.Config 

dosyasında tuttuğumuz connectionString isimli key' e ait value özelliğinden alıyoruz.*/ 

private void BaglantiHazirla() 

{ 

    try 

    { 

        con=new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["connectionString"].ToString()); 

    } 

    catch(SqlException hata) 

    { 

        MessageBox.Show(hata.Message); 

    } 

} 

 

/* Verileri yükleyen metodumuz parametre olarak aldığı string bilgiyi kullanan bir SqlDataAdapter 

nesnesi oluşturuyor. Daha sonra bu nesne yardımıyla DataSet' imiz dolduruluyor. Son olarak 

DataSet içindeki tablomuza ait primary key kolonu belirleniyor.*/ 

private void VerileriYukle(string sorguCumlesi) 
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{ 

    BaglantiHazirla(); 

    da=new SqlDataAdapter(sorguCumlesi,con); 

    ds=new DataSet(); 

    da.Fill(ds); 

    ds.Tables[0].PrimaryKey=new DataColumn[]{ds.Tables[0].Columns["ID"]}; 

} 

 

/* Veri Çek başlıklı butona tıklandığında, MAILS tablosundaki tüm verileri çekeceğimiz sorguyu 

çalıştıracak VerileriYukle metodunu çağırıyor ve sonuç kümesini DataGrid kontrolümüze bağlıyoruz. 

Ardından eğer SqlConnection nesnemiz açık ise kapatıyoruz.*/ 

private void btnVeriCek_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    VerileriYukle("SELECT * FROM MAILS"); 

    dgVeriler.DataSource=ds.Tables[0]; 

    if(con.State==ConnectionState.Open) 

    { 

        con.Close(); 

    } 

} 

 

/* VeriGüncelle metodu Update sorgusunu bizim tanımladığımız SqlDataAdapter nesnesini 

kullanarak güncelleme işlemini gerçekleştiriyor.*/ 

private void VeriGuncelle() 

{ 

    try 

    { 

        string guncellemeCumlesi="UPDATE MAILS SET 

AD=@AD,SOYAD=@SOYAD,EMAIL=@EMAIL WHERE ID=@ORGID AND AD=@ORGAD AND 

SOYAD=@ORGSOYAD AND EMAIL=@ORGEMAIL"; 

        // Timestamp alanı olduğunda : Update Mails Set Ad=@Ad,Soyad=@Soyad,Email=@Email 

Where Id=@ORGID AND KONTROL=@KONTROL 

        SqlCommand cmdUpdate=new SqlCommand(guncellemeCumlesi,con); 

        /* Sorgumuz için gerekli parametreleri ekliyoruz. Parametre adlarını, veri tiplerini, boyutlarını 

ve DataTable daki hangi alanı source olarak alacaklarını belirliyoruz.*/ 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@AD",SqlDbType.NVarChar,50,"AD"); 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@SOYAD",SqlDbType.NVarChar,50,"SOYAD"); 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@EMAIL",SqlDbType.NVarChar,50,"EMAIL"); 

 

        /* WHERE koşulunda kullanılan parametreleri giriyoruz. Burada parametre değerlerimiz field' 

ların orjinal değerleri olacak. Bunu sağlamak için SourceVersion özelliğine DataRowVersion 

numaralandırıcısının Original değerini atıyoruz.*/ 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@ORGID",SqlDbType.NVarChar,50,"ID"); 

        cmdUpdate.Parameters["@ORGID"].SourceVersion=DataRowVersion.Original; 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@ORGAD",SqlDbType.NVarChar,50,"AD"); 

        cmdUpdate.Parameters["@ORGAD"].SourceVersion=DataRowVersion.Original; 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@ORGSOYAD",SqlDbType.NVarChar,50,"SOYAD"); 

        cmdUpdate.Parameters["@ORGSOYAD"].SourceVersion=DataRowVersion.Original; 

        cmdUpdate.Parameters.Add("@ORGEMAIL",SqlDbType.NVarChar,50,"EMAIL"); 
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        cmdUpdate.Parameters["@ORGEMAIL"].SourceVersion=DataRowVersion.Original; 

// Where cümleciğinden timestamp veya uniqueIdentifier kullanıldığında yukarudaki parametre 

tanımlamaları yerine sadece Kontrol alanı için tek bir parametre tanımlamasının yapılması yeterli 

olacaktır. 

        // cmdUpdate.Parameters.Add("@KONTROL",SqlDbType.Timestamp,8,"KONTROL"); 

        // cmdUpdate.Parameters["@KONTROL"].SourceVersion=DataRowVersion.Original; 

 

        da.UpdateCommand=cmdUpdate; 

 

        /* Son olarak Update metodunu çalıştırıyoruz.*/ 

        da.Update(ds); 

    } 

    catch(SqlException hata) 

    { 

        MessageBox.Show(hata.Message); 

    }  

} 

 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    VeriGuncelle(); 

} 

Uygulamamızdan iki tane çalıştırdığımızı ve örneğin AD alanı A ve SOYAD alanı B olan satırların 

değerlerini sırasıyla ALİ ile VELİ olarak değiştirdiğimizi düşünelim. Eğer Güncelle butonuna tıklarsak 
işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini görürüz. 
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Şimdi ikinci kullanıcımız aynı satırın verilerini değiştirsin ve yine Güncelle butonuna bassın. Bu 
durumda aşağıdaki gibi bir istisna mesajını alırız. 
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Görüldüğü gibi ikinci kullanıcı update işlemini gerçekleştirmeye çalıştığında Concurrency Violation 

(eş zamanlı uyumsuzluk) durumu oluşacaktır. Bu belirleyici olarak DBConcurrencyException 

türünden bir istisnadır. Peki oluşan bu istisnai durumun üstesinden nasıl gelebiliriz? İlk akla gelen 

yöntem, istisna yakalandığında kullanıcıların verilerin en güncel hallerini elde etmeleri konusunda 

uyarılmalarını sağlamak olacaktır. Ancak bağlantısız katman üzerinde çalışırken, ikinci kullanıcılar 

bu örnekte olduğu gibi tek bir satırı güncellemek dışında yeni satır girişleri, satır silmeler ve hatta 

başka satır güncellemeleri gibi birden fazla sayıda işlemi gerçekleştirmiş olabilirler. Eğer 

güncelleme yapılan kod satırlarını istisna yakalama mekanizmaları ile izlemez ve 

DbConcurrencyException hatasını yakalamazsak, kullanıcının o ana kadar yaptığı tüm değişiklikler 

uygulamanın istem dışı sonlanması nedeni ile kaybolacaktır. Bu elbetteki istenen bir durum 

değildir.  Alternatif bir yol olarak, DataAdapter 

nesnesininContinueUpdateOnError özelliğine true değeri verilebilir. Bu durumda Update işlemi 

sırasında oluşacak olan hatalar göz ardı edilecektir. Yani Concurrency' ye neden olan satırlar var 

ise, bunların oluşturdukları istisnalar ortama fırlatılmayacaktır. Örneğimize bu durumu simüle 

edebileceğimiz bir checkBox kontrolü koyalım. Kullanıcı bu kutucuğu işaretler ise update işlemi 

sırasında oluşacak olan Concurrency Violation (eş zamanlı uyumsuzluk) istisnası görmezden 
gelinecektir. İlgili metodumuza ait kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 
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    if(chkContinueUpdateOnError.Checked==true) 

    { 

        da.ContinueUpdateOnError=true; 

        VeriGuncelle(); 

    } 

    else if(chkContinueUpdateOnError.Checked==false) 

    { 

        da.ContinueUpdateOnError=false; 

        VeriGuncelle(); 

    } 

} 

Şimdi, yine Concurrency olayına neden olacak şekilde değişiklikler yapalım. Yani her iki 

kullanıcımızda verileri çektikten sonra, birinci kullanıcımız belli bir satırı güncellesin. Ardından ikinci 

kullanıcımız aynı satırı tekrar güncellemeye çalışsın. Bu durumda her hangibir istisna fırlatılmaz ve 

uygulama istem dışı bir şekilde sonlanmaz. Dahası, ikinci kullanıcının yaptığı başka değişiklikler 

eğer var ise veritabanına başarılı bir şekilde yansıtılır. Ancak halen daha sorunlu olan satıra ait 

kullanıcı yeterli bilgiye sahip değildir. (Her ne kadar DataGrid bunu ünlem işaretleriyle belirtsede 

başka kontroller için bu özelliği sağlayamayabiliriz.) Örneğin kullanıcıyı hangi satırların Concurrency 

Violation (eş zamanlı uyumsuzluk) istisnasına neden olduğu konusunda daha detaylı bir şekilde 

uyarabiliriz. Burada DBConcurrencyException sınıfının prototipi aşağıdaki gibi olan Row özelliği 

işimize yarayabilir. 

public DataRow Row {get; set;} 

Bu özellik geriye hataya neden olan satırı işaret edebilecek bir DataRow nesne örneği döndürür. 

Böylece ilgili satıra ait detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Ancak, istisnai durum Concurrency' e neden olan 

ilk satır görüldüğünde devreye girmektedir. Dolayısıyla ikinci kullanıcının elinde Concurrency 

istisnasına neden olacak birden fazla satır varsa tüm bu satırları yakalamak için alternatif bir yol 

uygulamamız gerekmektedir. Ado.Net mimarisinde yer alan DataSet, DataTable ve DataRow 
sınıflarının HasErrors özellikleri bu noktada bizim işimize yarayabilir. 

public bool HasErrors {get;} 

Bu özellik bool tipinden olup, herhangibir hata var ise geriye true değerini döndürecektir. 

Concurrency durumunu bu hatalar arasında sayabiliriz. Şimdi uygulama kodlarımıza aşağıdaki 
metodu ekleyelim. 

private void SonHaliAl() 

{ 

    string satirBilgi; 

    if(ds.Tables[0].HasErrors) 

    { 

        foreach(DataRow dr in ds.Tables[0].Rows) 

        { 

            if(dr.HasErrors) 

            { 

                satirBilgi=dr["AD"].ToString()+" "+dr["SOYAD"].ToString()+" Başkası tarafından 
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değiştirilmiş. Satırın son halini elde etmek ister misiniz?"; 

                if(MessageBox.Show(satirBilgi,"Son hali 

al",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes) 

                { 

                    SqlCommand cmdSonHaliAl=new SqlCommand("SELECT * FROM MAILS WHERE 

ID="+(int)dr["ID"],con); 

                    if(con.State==ConnectionState.Closed) 

                    { 

                        con.Open(); 

                    } 

                    SqlDataReader 

drGuncelSatir=cmdSonHaliAl.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow); 

                    drGuncelSatir.Read();  

                    dr.BeginEdit(); 

                    dr["ID"]=drGuncelSatir["ID"]; 

                    dr["AD"]=drGuncelSatir["AD"]; 

                    dr["SOYAD"]=drGuncelSatir["SOYAD"]; 

                    dr["EMAIL"]=drGuncelSatir["EMAIL"]; 

                    // Timestamp veya uniqueIdentifier tipinden bir alan kullandıysak (örneğimizdeki 

KONTROL alanı gibi) onuda güncellememiz gerekir. 

                    // dr["KONTROL"]=drGuncelSatir["KONTROL"]; 

                    dr.EndEdit(); 

                    con.Close(); 

                } 

            } 

        } 

        ds.Tables[0].AcceptChanges(); 

    } 

} 

Bu metod ile ilk olarak dataTable' ın HasErrors özelliğine bakıyoruz. Eğer bir hata var ise, her bir 

satırı taramaya başlıyoruz. Her bir satırın HasErrors özelliğinin değerine bakarak hatalı satırları, bir 

başka deyişle Concurrency Violation (eş zamanlı uyumsuzluk)' a neden olanları buluyoruz. Sonra, 

hatalı satırın primary key olduğunu bildiğimiz ID değerini kullanarak ilgili satırın birinci kullanıcı 

tarafından güncellenmiş olan halini çekiyoruz. Bunu yaparkende SqlCommand ve SqlDataReader 

nesnelerimizi kullanıyoruz. Burada ID alanı primary key olduğundan ve benzersiz olarak satırları 

işaret edebildiğinden tek satır döneceğinden eminiz. Bu 

nedenle CommandBehavior numaralandırıcısının SingleRowdeğerini kullandık. Bu bize 

performans açısından ekstra zaman kazandıracaktır. Ardından Concurrency Violation (eş zamanlı 

uyumsuzluk) içinde kalan satırın alanlarına ait değerleri, asıl veritabanından çektiklerimiz ile 

değiştiriyoruz. İşte bu noktadan sonra eğer kullanıcı tekrarda aynı satırları update eder ise hiç bir 

problem ile karşılaşmayacaktır. Nitekim, satırların DataRowVersion.Original değerleri 

veritabanındaki en güncel halleri ile değiştirilmiş olacaktır. Dilersek, ikinci kullanıcının o ana kadar 

yapmış olduğu ve Concurrency Violation (eş zamanlı uyumsuzluk) altında kalan değişikliklerin 

tekrardan yazılmasını sağlayabiliriz. Tek yapmamız gereken Concurrency Violation (eş zamanlı 

uyumsuzluk)' de kalan alanların o anki değerlerini bir şekilde saklamak, alanların güncel hallerini 

çekerek orjinal değerleri yeni hallerine set etmek ve son olarak sakladığımız alan değerlerini 

tekrardan veritabanına göndermektir. Yazdığımız SonHaliAl isimli metodu catch bloğu içerisinde 

çağırmaktayız. Nitekim Concurrency Violation (eş zamanlı uyumsuzluk) durumları ancak 

SqlDataAdapter nesnemizin Update metodunu çağırdıktan sonra ortaya çıkan istisna içerisinde ele 
alınabilir. 
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private void VeriGuncelle() 

{ 

    try     

    { 

        // diğer kod satırları 

        da.Update(ds);         

    } 

    catch(DBConcurrencyException) 

    { 

        SonHaliAl(); 

    }  

} 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca bağlantısız katmanda 

meydana gelebilecek eş zamanlı çakışmaları nasıl ele alabileceğimizi incelemeye çalıştık. Bir sonraki 
makalemizde görüşünceye dek hoşçakalın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

RijndaelManaged Vasıtasıyla 

Encryption(Şifreleme) ve Decryption(Deşifre) ( 

23.02.2005 ) - Framework 

Değerli Okurlarım, Merhabalar 

Bu makalemizde, Rijndael Algoritmasını kullanan Managed tiplerden RijndaelManaged sınıfı ile 

şifreleme (encryption) ve deşifre etme (decryption) işlemelerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini 

incelemeye çalışacağız. Konu ile ilgili örneklerimize geçmeden önce .Net Framework içerisinde yer 

alan Cryptography mimarisinde kısaca bahsetmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki şekil, 

.Net Framework te System.Securtiy.Cryptograhpy isim alanında yer alan şifreleme hiyerarşisini 

göstermektedir. Framework mimarisinde şifreleme sistemi ilk olarak üç ana katmandan oluşur. İlk 

katmanda taban sınıflar (base classes) yer alır. Bunlar SymmetricAlgorithm, AsymmetricAlgorithm 

ve HashAlgorithm sınıflarıdır. Bu sınıflar kendisinden türeyen ikinci katman sınıfları için temel ve 
ortak şifreleme özelliklerini içerirler. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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SymmetricAlgorithm sınıfını kullanan şifreleme mekanizmalarında herhangi bir anahtar ile 

şifrelenen veriler, deşifre edilmek istendiklerinde yine aynı anahtarı kullanırlar. Bu özellikle internet 

gibi herkesin kullanımına açık olan ortamlarda güvenlik açısından tehlike yaratabilir. Nitekim 

anahtarın herhangi bir şekilde ele geçirilmesi, şifrelenen verinin çözülmesi için yeterli olacaktır. 
Diğer yandan bu tekniğe göre geliştirilen algoritmalar hızlı ve performanslı çalışırlar. 

 

SymmetricAlgorithm katmanından türeyen Encryption sınıfları ile uygulanan 

şifreleme algoritmalarında veriyi şifrelerken kullandığımız key(anahtar) ve 

IV(vektör) değerleri, aynı veriyi deşifre ederken de gereklidir. 

SymmetricAlgorithm yapısını kullanan şifreleme mimarilerinin neden olduğu güvenlik sorununun 

çözümü için AsymmetrciAlgorithm taban sınıfı (base class) geliştirilmiştir. Bu mekanizmada veri 



www.bsenyurt.com Page 1926 
 

şifreleneceği zaman public bir anahtar kullanılır. Bu anahtarın herhangi bir şekilde ele geçirilmesi, 

verinin deşifre edilebilmesi için yeterli değildir. Nitekim verinin deşifre (decryption) edilebilmesi için 

karşı tarafın private bir anahtara gereksinimi vardır. Bu avantajının yanında AsymmetricAlgroithm 
mekanizması SymmetricAlgorithm mekanizmasına göre daha yavaş çalışmaktadır. 

 

AsymmetricAlgorithm katmanından türeyen Encryption sınıfları ile uygulanan 

şifreleme (encryption) algoritmalarında veriyi şifrelerken public bir key 

kullanırken, deşifre (decryption) işlemi sırasında farklı olan private key 

kullanılır. 

Birinci katmanda yer alan taban sınıflar, abstract niteliktedir. Dolayısıyla kendisinden türeyen 

şifreleme sınıflarının içermesi ve uygulaması zorunlu olan üyeler içerirler. Bildiğiniz gibi abstract 

sınıflardan nesne örnekleri üretilemez. Ancak taban sınıfların static Create metotları yardımıyla bu 

sınıfları da şifreleme mekanizmalarında kullanabiliriz. İkinci katmanda yer alan sınıflar ise, özellikle 

belirli şifrelme algoritmalarını işaret ederler. Örneğin bu gün işleyeceğimiz Rijndael algoritması 256 

bitlik bir anahtar (key) ile şifreleme (deşifre etme) sağlar. Buradaki sınıflar, taban sınıflardan  (base 
classes) türemiştir ve abstract sınıflardır. 

Asıl şifreleme metotlarını ve üyelerini bizim için kullanışlı hale getiren sınıflar üçüncü katmanda yer 

alırlar. Burada dikkat edecek olursanız bazı sınıflar  ServiceProvider kelimesi ile biterler. Bu sınıflar 

Windows un CryptoApi kütüphanesini kullanan sınıflardır. Diğer yandan Managed kelimesi içeren 

sınıflar (örneğin RijndaelManaged) özellikle .net için geliştirilmiş yönetimsel uyarlamalardır 

(Managed Implementations). Buradaki sınıflar sealed olarak tanımlanmıştır. Yani kendilerinden 

türetme yapılamaz. Buna rağmen eğer istersek ikinci veya birinci katman sınıflarını kullanarak 

kendi şifreleme algoritma sınıflarımızı veya uyarlamalarımızı geliştirebiliriz. Peki bir veri kümesini 

şifrelemek için yukarıdaki katmanları ve içeriklerini nasıl kullanabiliriz. Bu makalemizde biz örnek 

olarak Rijndael algoritmasını kullanan iki örnek geliştireceğiz. .Net içerisinde verileri şifrelemek için 

izleyeceğimiz yolda anahtar nokta CryptoStream sınıfıdır. Bu sınıfa ait nesne örnekleri yardımıyla 

verileri stream bazlı olarak, istenen algoritmaya göre şifreleyebilir ya da deşifre edebiliriz. 

CryptoStream sınıfından bir nesne örneğini aşağıdaki yapıcı metot (constructor) yardımıyla 

oluşturabiliriz. 

public CryptoStream(Stream stream, ICryptoTransform transform, CryptoStreamMode mode); 

Bu metodun ilk parametresine dikkat edecek olursanız bir Stream nesnesidir. CryptoStream sınıfı 

şifrelenecek veya deşifre edilecek verilerin işlenmesi sırasında Stream nesnelerini kullanılır. 

Dolayısıyla bellek üzerinde tutulan verileri, fiziki dosyalarda tutulan verileri veya network üzerinden 

akan verileri ilgili stream nesneleri yardımıyla (MemoryStream, FileStream, NetworkStream vb...) 

CrpytoStream sınıfına ait bir nesne örneğine aktarabiliriz. İkinci parametre ise Stream üzerindeki 

verinin hangi algoritma ile şifreleneceğini (deşifre edileceğini) belirlemek üzere kullanılır. Bu 

parametre ICryptoTransform ara yüzü tipinden bir nesne örneğidir. Üçüncü parametre ise Stream e 

yazma veya stream den okuma yapılacağını belirtir. Stream üzerindeki veriyi şifreleyeceğimiz 

zaman üçüncü parametre Write değerini alırken, deşifre işlemlerinde Read değerini alır. Karışık gibi 

görünmesine rağmen örneklerimizden de göreceğiniz gibi, şifreleme(deşifre etme) işlemleri 

sanıldığı kadar zor değildir. Dilerseniz vakit kaybetmeden örneklerimize geçelim. İlk örneğimizde 

metin tabanlı bir dosya içeriğini FileStream nesnesinden faydalanarak okuyor ve CyrptoStream 

sınıfına ait nesne örneği yardımıyla şifreleyerek bir dosyaya yazıyoruz. Daha sona ise şifrelenen bu 
dosyayı tekrardan çözüyoruz. 

using System; 

using System.IO; 
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using System.Security.Cryptography; 

 

namespace CryptoStreamS1 

{ 

    class Class1 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            #region Dosya Şifrelemesi (Rijndael algoritması ile) 

 

            // İlk olarak şifrelemek istediğimiz dosya için bir stream oluşturuyoruz. 

            FileStream fs=new 

FileStream(@"SifreliDosya.txt",FileMode.OpenOrCreate,FileAccess.Write); 

 

            /* Kullanacağımız şifreleme algoritmasını uygulatabileceğimiz managed Rijndael sınıfına ait 

nesne örneğimizi tanımlıyoruz. Şifreleme algoritması olarak Rijndael tekniğini kullanıyoruz. */ 

            RijndaelManaged rm=new RijndaelManaged(); 

            rm.GenerateKey(); // Aalgoritma için gerekli Key üretiliyor. 

 

            /* Şimdi algoritma için gerekli key ve vektör değerlerini üretiyoruz. Burada kullanılan 

şifreleme algoritması simetrik yapıda olduğundan şifrelenen verinin açılabilmesi için (decrypting) 

aynı key ve vektör değerine ihtiyacımız var. Bu nedenle bunları bir byte dizisinde tutuyoruz.*/  

 

            // Elde ettiğimiz key değerini bir byte dizisine aktarıyoruz. 

            byte[] k=new byte[rm.Key.Length]; 

            for(int i=0;i<rm.Key.Length;i++) 

            { 

                Console.Write(rm.Key[i]); 

                k[i]=rm.Key[i]; 

            }  

 

            Console.WriteLine(); 

 

            rm.GenerateIV(); // Algoritma için gerekli IV vektör değeri üretiliyor. 

            byte[] v=new byte[rm.IV.Length]; 

 

            // Elde ettiğimiz Vektör değerini bir byte dizisine aktarıyoruz. 

            for(int i=0;i<rm.IV.Length;i++) 

            { 

                Console.Write(rm.IV[i]); 

                v[i]=rm.IV[i]; 

            } 

     

            Console.WriteLine(); 

 

            /* Belirlediğimiz şifreleme algoritmasını kullanarak, stream üzerinde şifrelemeyi yapacak 

CryptoStream nesnemizi oluşturuyoruz. Şifrelemeyi oluşturmak için RijndaelManaged sınıfından 

örneklendirdiğimiz nesnemizin CreateEncyrptor metodunu kullanıyoruz. Oluşturulan şifreli 
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dökümanı ilgili stream e yazmak istediğimizdenCryptoStreamMode olarak Write değerini 

seçiyoruz.*/ 

            CryptoStream cs=new CryptoStream(fs,rm.CreateEncryptor(),CryptoStreamMode.Write); 

 

            /*Şimdi şifrelenecek olan byte dizisini almak üzere dosyamız için bir akım oluşturuyoruz. 

Nitekim CryptoStream in aşağıda kullanılan aşırı yüklenmiş versiyonu ilk parametre olarak 

şifrelenecek veri yapısını bir byte dizisi halinde alıyor.*/  

            FileStream fs2=new FileStream(@"Dosya.txt",FileMode.Open); 

            // dosyanın içeriğini byte dizisine aktarıyoruz. 

            byte[] veriler=new byte[fs2.Length]; 

            fs2.Read(veriler,0,(int)fs2.Length); 

 

            // CryptoStream sınıfının write metodu ile dosya.txt yi okuduğumuz byte dizisinin içeriğini 

fs2 ile belirttiğimiz stream e yazıyoruz. 

            cs.Write(veriler,0,veriler.Length); 

            fs2.Close(); 

            cs.Close(); 

            #endregion 

 

            #region Şifrelenmiş dosyanın örnek olarak ilk satırının decrypt edilerek okunması. 

 

            /* Bu kez işlemleri tersten yapıyoruz. İlk olarak şifrelenmiş ve decrypt edilmek istenen 

stream nesnesinin oluşturuyoruz. Ardından bu stream     deki veriye Rijndael alogirtmasını 

uygulayarak Decrypting yapıyoruz. */ 

            FileStream fsSifreliDosya=new 

FileStream(@"SifreliDosya.txt",FileMode.Open,FileAccess.Read); 

            RijndaelManaged rm2=new RijndaelManaged(); 

            //simetrik algoritma kullandığımız için decrypting içinde aynı key ve vektör değerlerini 

kullanmamız gerekiyor. 

            rm2.Key=k; 

            rm2.IV=v; 

            CryptoStream cs2=new 

CryptoStream(fsSifreliDosya,rm2.CreateDecryptor(),CryptoStreamMode.Read);  

            StreamReader sr=new StreamReader(cs2); 

            string satir=sr.ReadLine(); 

            Console.WriteLine(satir); 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Uygulamayı çalıştırdığımızda orijinal içerikli dosyanın aşağıdaki gibi şifrelendiğini görürüz. 
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İkinci örneğimizde ise, MemoryStream nesnesinden yararlanacağız. Bu kez, bir veri tablosundan 

çektiğimiz belli bir alanı bellek üzerinden şifreliyor ve daha sonra şifrelenen verinin orijinal içeriğini 

elde edecek şekilde deşifre işlemini uyguluyoruz. 

using System; 

using System.IO; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Security.Cryptography; 

 

namespace CryptoStreamS2 

{ 

    class Kriptografi2 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        {      

            #region verinin şifrelenmesi 

            /* Öncelikle şifrelemek istediğimiz veriyi elde ediyoruz. Örnek olarak SQL Sunucusundaki 

Ogrenciler tablosundan belirli bir alanı aldık. */ 

            SqlConnection con=new SqlConnection("data source=BURKI;database=Work;integrated 

security=SSPI"); 

            SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT AD FROM Ogrenciler WHERE 

OGRENCINO=1",con);  

            con.Open(); 

            string sifrelenecekVeri=cmd.ExecuteScalar().ToString();  

            con.Close(); 
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            /* Şifrelenecek verinin herşeyden önce bir byte dizisi olarak ele alınması gerekiyor.*/ 

            byte[] sv=new byte[sifrelenecekVeri.Length]; 

            for(int i=0;i<sv.Length;i++) 

            { 

                sv[i]=(byte)sifrelenecekVeri[i]; 

            } 

 

            /* Şifrelenecek veriyi belleğe yazacağız. Bu nedenle MemoryStream sınıfı tipinden bir 

nesne örneği oluşturduk*/ 

            MemoryStream ms=new MemoryStream(); 

            /* Şifreleme algoritması olarak Rijnadel tekniğini sağlayan Managed nesne örneğimizi 

oluşturuyoruz.*/ 

            System.Security.Cryptography.RijndaelManaged rm=new RijndaelManaged(); 

 

            /* Şifreleme için gerekli anahtar ve vektör değerlerini elde ediyoruz.*/ 

            rm.GenerateKey(); 

            rm.GenerateIV(); 

 

            /* RijndaelManaged nesnesi tarafından üretilen anahtar ve vektör değerlerini byte 

dizilerine alıyoruz. Nitekim karşı tarafın şifrelenen veriyi çözebilmesi için bu anahtar ve vektör 

değerlerinin aynılarına ihtiyaçları olacaktır.*/ 

            byte[] anahtar=rm.Key; 

            byte[] vektor=rm.IV; 

 

            /* Veriyi belirttiğimiz algoritmaya göre şifreleyerek parametre olarak verilen stream e ki 

burada MemoryStream e yazmak için CryptoStream sınıfımızdan nesne örneğimizi oluşturuyoruz.*/ 

            CryptoStream cs=new 

CryptoStream(ms,rm.CreateEncryptor(anahtar,vektor),CryptoStreamMode.Write); 

            /* Veriyi şifreleyerek belleğe yazıyoruz. Başından sonuna kadar.*/ 

            cs.Write(sv,0,sv.Length);  

            cs.FlushFinalBlock(); 

 

            Console.Write("Verinin şifrelenen hali "); 

            byte[] icerik=ms.ToArray(); /* Belleğe yazdığımız şifrelenmiş veriyi bir byte dizisine alarak 

okuyor ve ekrana yazdırıyoruz.*/ 

            for(int i=0;i<icerik.Length;i++) 

            { 

                Console.Write((char)icerik[i]); 

            } 

            Console.WriteLine(); 

            #endregion 

 

            #region şifrelenen verinin çözümlenmesi 

            /* Bellekte tutulan icerik değerini yani şifrelenmiş olan veriyi parametre alan stream 

nesnemizi oluşuturuyoruz.*/ 

            MemoryStream msCoz=new MemoryStream(icerik); 

            RijndaelManaged rmCoz=new RijndaelManaged(); // Rijndael algoritmasını kullanarak 

şifrelenen veriyi çözecek olan provider nesnemizi     tanımlıyoruz.*/ 

            /* SymmetricAlgorithm söz konusu olduğundan RijndaelManaged sınıfına ait nesne 
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örneğinin decryption işlemi için encrypt te kullanılan key ve IV değerlerine ihtiyacımı var.*/ 

            rmCoz.Key=anahtar; 

            rmCoz.IV=vektor; 

            /* Bu kez CryptoStream nesnemiz stream den okuduğu veri üzerinde Decypting işlemini 

gerçekleştirecek. Bu nedenle Rijndael nesne     örneğimizin CreateDecryptor metodunu 

çağırıyoruz.*/ 

            CryptoStream csCoz=new 

CryptoStream(msCoz,rmCoz.CreateDecryptor(anahtar,vektor),CryptoStreamMode.Read); 

            byte[] cozulen=new byte[ms.Length]; // Çözülen veriyi tutacak bir byte dizisi 

oluşturuyoruz. 

            csCoz.Read(cozulen,0,icerik.Length); // Şifrelenen veriyi çözümleyerek okuyoruz. 

            Console.Write("Şifrelenen verinin çözülmüş hali ");  

            /* Çözümlenmiş veriyi son olarak ekrana yazdırıyoruz.*/ 

            for(int i=0;i<cozulen.Length;i++) 

            { 

                Console.Write((char)cozulen[i]); 

            } 

            Console.ReadLine(); 

            #endregion 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı arka arkaya çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer sonuçlar alırız. Dikkat ederseniz 

deşifre edilen veri her seferinde aynı olmasına rağmen, şifrelenen veri içeriği bir birlerinden 
farklıdır. 

 
 

 
 

 

Bu makalemizde kısaca Rijndael algoritmasını kullanan RijndaelManaged sınıfı ile şifreleme ve 

deşifre işlemlerini incelemeye çalıştık. İlerleyen makalelerimizde, AsymmetricAlgorithm tekniğininin 
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nasıl uygulanabileceğini incelemeye çalışacağız. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Örnek kodlar için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

Caching Mekanizmasını Anlamak - 2 ( 

07.02.2005 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar 

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, web uygulamalarında caching mekanizmasını 

incelemeye başlamış ve ara belleğe alma tekniklerinden Output Cache yapısını incelemiştik. Output 

Cache tekniğinde bir sayfanın tamamının HTML içeriği ara belleğe alınmaktaydı. Oysa çoğu zaman 

sayfamızda yer alan belirli veri kümelerinin ara bellekte tutulmasını isteyebiliriz. Örneğin, bir 

alışveriş sitesinin pek çok kısmı dinamik olarak değişebilirken satışı yapılan ürünlerin yer aldığı 

kategori listeleri çok sık değişmez. Hatta uzun süreler boyunca aynı kalabilirler. İşte böyle bir 

durumda sayfanın tamamını ara belleğe almak yerine sadece kategori listesini sunan veri kümesini 

ara belleğe almak daha mantıklıdır. Data Caching olarak adlandırılan bu teknikte çoğunlukla veri 

kümeleri ara belleğe alınır. Data Caching tekniğinde verileri ara belleğe almak 
içinSystem.Web.Caching isim alanında yer alan Cache sınıfı ve üyeleri kullanılmaktadır. 

 

Cache sınıfı sealed tipinde olup kendisinden türetme yapılmasına izin vermez. Bununla 

birlikte, her bir Application Domain için yanlız bir Cache nesne örneği oluşturulur ve 

kullanılır. 

Cache sınıfına bir veri kümesini eklemek bu veriyi ara belleğe almak demektir. Bunun için aşağıdaki 

4 aşırı yüklenmiş prototipe sahip olan ve bize pek çok imkan sağlayanInsert metodunu 
kullanabiliriz. 

public void Insert(string key,object value); 

public void Insert(string key, object value,CacheDependency dependencies); 

public void Insert(string key,object value,CacheDependency dependencies,DateTime absoluteExpi

ration,TimeSpan slidingExpiration); 

public void Insert(string key, object value, CacheDependency dependencies, DateTime absoluteE

xpiration,TimeSpan slidingExpiration,   CacheItemPriority priority,  CacheItemRemovedCallbackonR

emoveCallback); 

Insert metodu ara belleğe alınan veri kümesinin durumuna ilişkin olarak çeşitli imkanlar sunar. 

Örneğin veri kümesinin ara bellekte ne kadar süre ile tutulacağı veya ne kadar süre bu veriye 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Cryptography.rar
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erişilmez ise ara bellekten silineceğinin belirlenmesi vb...Şimdi bu imkanları test etmeden önce 

basit olarak bir veri kümesini Cache nesnesine nasıl ekleyeceğimizi inceleyeceğiz. 

private SqlConnection con; 

private SqlCommand cmd; 

private SqlDataAdapter da; 

private DataTable dt; 

 

/*Categories tablosundan CategoryName alanının değerlerini alıyoruz ve bir DataTable nesnesine 

aktarıyoruz.*/ 

private void KategorileriAl() 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=BURKI;initial catalog=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

    cmd=new SqlCommand("SELECT DISTINCT CategoryName FROM Categories",con); 

    da=new SqlDataAdapter(cmd); 

    dt=new DataTable();  

    da.Fill(dt); 

} 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    //Güncel saat bilgisini label kontrolüne yazdırıyoruz. 

    Label1.Text=DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

    /*Eğer ara bellekte kategori isimli Cache nesnesinin içeriği null ise bu durumda verileri çekiyoruz 

ve DataTable içeriğini ara belleğe Cache sınıfının Insert metodu ile alıyoruz.*/ 

    if(Cache["kategori"]==null) 

    { 

        KategorileriAl(); 

        Cache.Insert("kategori",dt,null,DateTime.Now.AddMinutes(5),Cache.NoSlidingExpir

ation); /* Veriler 5 dakika süreyle ara bellekte saklanacak daha sonra ise silinecektir.*/ 

    } 

    /*DataGrid kontrolüne veri kaynağı olarak ara bellekteki kategori isimli Cache nesnesinin 

içeriğini veriyoruz. Bunu yaparken uygun türe dönüştürme işlemini yapıyoruz.*/ 

    DataGrid1.DataSource=(DataTable)Cache["kategori"]; 

    DataGrid1.DataBind(); 

} 

Uygulamamızda, Northwind veritabanında yer alan Categories isimli tablodan CategoryName 

değerlerini çekiyoruz ve elde ettiğimiz DataTable nesnesini 5 dakika süreyle ara bellekte tutumak 

üzere Insert metodu ile Cache nesnesine ekliyoruz. Uygulamayı ilk çalıştırışımızda aşağıdaki ekran 
görüntüsünü elde ederiz. 
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Sayfayı yenilediğimizde veya başka bir tarayıcı penceresinde tekrardan talep ettiğimizde sürenin 

düzenli olarak değiştiğini görürüz. Şimdi 5 dakika dolmadan tablodaki verilerde, örneğin Beverages 
alanının değerini [Beverages] olarak değiştirdiğimizi düşünelim. 

 

Daha sonra sayfayı tekrar çağıralım. 
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Görüldüğü gibi Beverages değerini değiştirmemize rağmen yapılan değişiklikler uygulamamıza 

yansımamıştır. Bu, verinin ara bellekten Cache nesnesi vasıtasıyla çekildiğinin bir ispatıdır. Veri ara 

belleğe alındıktan 5 dakika sonra aynı sayfa tekrar talep edilir ise bu kez verinin güncel hali ekrana 

gelecektir. Burada veriyi Cache nesnesine alırken kullandığımız Insert metodunda Absolute 

Expiration (Tam Süre Sonu) zamanı belirlenmiştir. Bu süre, verinin ara bellekten kesin olarak ne 

zaman atılacağını söylemektedir. Bununla birlikte dilersek ara bellekte bulunan veri kümesine olan 

erişim sıklığına göre bir Sliding Expiration ( Kayan Süre Sonu ) süreside belirleyebiliriz. Buna 

göre, 

 

Ara bellekteki verilere belirtilen Sliding Expiration ile belirtilen süre zarfında erişilmez 

ise bu süre sonunda bellekten atılırlar. Eğer süre zarfı içinde ara bellekteki verilere sürekli 

erişiliyorsa Sliding Expiration süresi geçse dahi veriler ara bellekten atılmaz ve 

durumlarını korurlar. 

Sürekli bellekte kalmak deyimi tabiki sistem kaynakları azalıp ara bellek verileri otomatik olarak 

atılınca veya web sunucusu herhangibir neden ile restart olunca geçerli değildir. Şimdi dilerseniz 

Sliding Expiration durumunu incelemeye çalışalım. Bunun için tek yapmamız gereken örneğimizdeki 

Insert metodunu aşağıdaki ile değiştirmek olacaktır. 

Cache.Insert("kategori",dt,null,Cache.NoAbsoluteExpiration,TimeSpan.FromMinutes(3)); 

Olayı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekli inceleyebiliriz. 
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Sayfa ilk talep edilip veriler ara belleğa alındığında, Sliding Expiration süresinin 5 dakika ilerisini 

gösterecek şekilde ayarlandığını düşünelim. Bu süre dolmadan önce ara bellekteki veri tekrardan 

talep edilirse, Cache nesnesinin içeriğinin boşaltılma süresi şekilden de görüldüğü gibi ilerki bir 
zamana (o anki andan 5 dakika sonrasına) sarkacaktır. 

Insert metodunun parametrelerine dikkat edecek olursanız, ara bellekteki verilerin 

durumlarının CacheDependency sınıfına ait nesne örnekleri ile başka bir nesneye bağlı 

olabileceğini görürsünüz. Bu bağımılılıkta çoğunlukla fiziki dosyalar göz önüne alınır. Örneğin, bir 

XML dosyasındaki veriyi ara belleğe alarak kullandığımızı düşünelim. Bu veriler pekala güncel haber 

başlıklarını veya bir alışveriş sitesindeki ürünlerin kategorilerini gösterebilir. XML dosyasında 

meydana gelecek olan güncellemeleri anında ara belleğe yansıtmak için, Cache nesnesini bu XML 

dosyasına bağımlı hale getirebiliriz. Şimdi bunun nasıl yapılabileceğini incelemeye çalışalım. 
Yukarıda geliştirdiğimiz örneğimizdeki kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

Kategoriler.xml dosyasının içeriği; 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

    <Kategoriler> 

        <Tipi>Muzik CD</Tipi> 

        <Tipi>Kitap</Tipi> 

        <Tipi>Film DVD</Tipi> 

        <Tipi>Muzik DVD</Tipi> 

        <Tipi>Elektronik Eşyalar</Tipi> 

        <Tipi>Bilgisayar</Tipi> 

        <Tipi>Laptop</Tipi> 

</Kategoriler> 

default.aspx 

private SqlConnection con; 

private SqlCommand cmd; 

private SqlDataAdapter da; 

private DataTable dt; 

private DataSet ds; 



www.bsenyurt.com Page 1937 
 

 

/*KategoriAlXML metodu Kategoriler.xml dosyası içinden verileri alır ve DataSet e yükler.*/ 

private void KategoriAlXML() 

{ 

    ds=new DataSet(); 

    ds.ReadXml(Server.MapPath("Kategoriler.xml")); 

} 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    //Güncel saat bilgisini label kontrolüne yazdiriyoruz. 

    Label1.Text=DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

    if(Cache["kategori"]==null) 

    { 

        KategoriAlXML(); 

        /* Cache nesnesine DataSet içerisindeki xml dosyasından okunan içeriğe ait veri kümesi 

yüklenir. Bu yükleme işlemi yapılırken bir CacheDependency nesnesi ile Cache nesnesinin içeriğinin 

güncelliği belirtilen XML dosyasına bağlanır.*/ 

        Cache.Insert("kategori",ds.Tables[0],new 

CacheDependency(Server.MapPath("Kategoriler.xml"))); 

    } 

    /*DataGrid kontrolüne veri kaynagi olarak ara bellekteki kategori isimli Cache nesnesinin 

içerigini veriyoruz. Bunu yaparken uygun türe dönüstürme islemini yapiyoruz.*/ 

    DataGrid1.DataSource=(DataTable)Cache["kategori"]; 

    DataGrid1.DataBind(); 

} 

Burada, Cache nesnesinin içeriğinin durumunu xml dosyamıza bağlayabilmek için 

CacheDependency sınıfına ait bir nesne örneği oluşturulmuştur. Burada CacheDependency sınıfına 

ait nesne örneği oluşturulurken yapıcı metoda xml dosyasının sanal adresi atanmıştır. 

new CacheDependency(Server.MapPath("Kategoriler.xml")) 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda ilk olarak aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 
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Şimdi Kategoriler.xml dosyasının içeriğinde değişiklik yapalım ve bu değişiklikleri kaydedelim. 
Örneğin aşağıdaki gibi bir kaç elemanın bilgisini değştirip yeni bir eleman ekleyelim. 

 

Bu değişikliklerden sonra sayfayı tekrardan talep edersek, Cache nesnesinin içerdiği verilerin son 

yapılan güncellemelere göre yenilendiğini görürüz. Cache nesnesindeki veriyi bir dosyaya 

yukarıdaki gibi bağımlı hale getirdiğimizde, sayfaya yapılan her talepde dosyanın içeriğinin değişip 

değişmediği kontrol edilir. Eğer bir değişiklik var ise, Cache nesnesinin içerdiği veri ara bellekten 

atılır. Biz uygulamamızda Cache nesnesini null olup olmadığına göre yükleme yaptığımız için 

dosyadaki güncelleme sonucu verinin bu son halini ara belleğe almış ve DataGrid içeriğini yenilemiş 

oluruz. 
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Asp.Net 2.0 da bir Cache nesnesinin doğrudan Sql Server üzerindeki bir tabloya bağımlı 

hale getirilebilmesi ve dolayısıyla veritabanı içindeki bir tabloda meydan gelecek 

değişiklilerin Cache nesnesine anında yanısıtlabilmesi içinde SqlCacheDependency sınıfına 

ait nesne örneklerinin kullanılabileceği öngörülmektedir. (* Bu durumu gelecek görsel 

derslerimizden birisinde incelemeye çalışacağız.) 

Cache nesnelerinin bellekten atılması zamana, dosyaya bağlanabileceği gibi, sistem kaynaklarının 

azalması durumunda da gerçekleşen bir olaydır. Sistem kaynaklarının azalması ve ara bellekteki 

nesnelerin atılması gerektiği durumlarda Cache nesnelerinin sahip olduğu öncelikler göz önüne 

alınır. Her ne sebep ile olursa olsun bir Cache nesnesinin içeriği ara bellekten atıldığında otomatik 

olarak çalışmasını istediğimiz metodlar bildirebiliriz. Yani CallBack metod tekniğini Cache nesneleri 

içinde kullanabiliriz. Örneğin ara bellekte tutulan bir nesnenin zaman aşımına uğraması nedeni ile 

silindiğinde otomatik olarak callback metodu devreye girerek güncel halinin tekrardan ara belleğe 

alınması sağlanabilir. Ya da Cache nesnesi Remove metodu ile açıkça ara bellekten atıldığı 

durumlarda CallBack metodlarını çalıştırabiliriz. Burada bir CallBack metodunun çağırılabilmesi 

için,CacheItemRemovedReason temsilcisi (delegate) tipinden bir nesne örneğinden faydalanılır. 

CacheItemRemovedReason temsilcisi aşağıdaki prototipe uyan metodlar işaret edebilir. 

public delegate void CacheItemRemovedCallback(string anahtar,object deger, 

CacheItemRemovedReason sebep); 

anahtar parametresi Cache nesnesinin key değerine karşılık gelir. deger parametresi ise ilgili Cache 

nesnesinin taşıdığı veriye sahiptir. Son parametre 

ise CacheItemRemovedReasonnumaralandırıcısı (enum sabiti) tipinden bir değerdir ve CallBack 

metodunun çağırılma nedenini bir başka deyişle Cache nesnesinin hangi sebepten dolayı ara 

bellekten atıldığının belirlenmesinde kullanılır. CacheItemRemovedReason numaralandırıcısının 
sahip olduğu değerler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 



www.bsenyurt.com Page 1940 
 

CacheItemRemovedReason Numaralandırıcı 

Değeri 
Açıklama 

DependencyChanged Herhangibir bağımlılık nedeni ile Cache 

nesnesinin içeriği ara bellekten atılmıştır. 

Örneğin Cache nesnesine bağladığımız XML 

dosyasında yapılan bir değişiklik buna neden 

olabilir. 

Expired Cache nesnesinin içeriği zaman aşımları nedeni 

ile ara bellekten atılmıştır. 

Removed Cache nesnesinin içeriği Remove metodu ile 

açıkça ara bellekten atılmıştır. Yani programatik 

olarak Cache nesnesinin Remove metodu ilgili 

öğeye uygulanmıştır. 

Underused Sistem kaynaklarının azalması sonucunda web 

sunucusu, Cache nesnelerinin içeriğini sahip 

oldukları önem sıralarına göre ara bellekten 

atmaya başlamıştır. 

Şimdi CallBack tekniğinin nasıl uygulandığını basit bir örnek ile incelemeye çalışalım. 

private CacheItemRemovedCallback delCallBack=null; 

private SqlConnection con; 

private SqlCommand cmd; 

private SqlDataAdapter da;  

private DataTable dt; 

private static string m_Sebep; 

private static bool m_Durum=false; 

 

private void KategorileriAl() 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=BURKI;initial catalog=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

    cmd=new SqlCommand("SELECT DISTINCT CategoryName FROM Categories",con); 

    da=new SqlDataAdapter(cmd); 

    dt=new DataTable();  

    da.Fill(dt); 

} 

 

private void GeriBildirimMetodu(string anahtar,object deger,CacheItemRemovedReason 

sebep) 

{ 

    m_Sebep=sebep.ToString(); 

    m_Durum=true; 



www.bsenyurt.com Page 1941 
 

}  

private void btnRemove_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(Cache["Nesne1"]!=null) 

    {  

        Cache.Remove("Nesne1");  

    } 

} 

private void btnCacheEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    delCallBack=new CacheItemRemovedCallback(this.GeriBildirimMetodu); 

    if(Cache["Nesne1"]==null) 

    { 

        KategorileriAl(); 

        Cache.Insert("Nesne1",dt,null,DateTime.Now.AddSeconds(10),Cache.NoSlidingExpiration,Cac

heItemPriority.High,delCallBack);  

        m_Durum=false; 

    } 

} 

private void WebForm1_PreRender(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    DataGrid1.DataSource=Cache["Nesne1"]; 

    DataGrid1.DataBind(); 

    if(m_Durum) 

        lblDurum.Text=m_Sebep; 

    else 

        lblDurum.Text=""; 

} 

Yukardaki örnekte, Cache nesnesine DataTable içeriğini eklerken Insert metodunun aşağıdaki 

versiyonu kullanılmıştır. 

Cache.Insert("Nesne1",dt,null,DateTime.Now.AddSeconds(10),Cache.NoSlidingExpiration,CacheIte

mPriority.High,delCallBack); 

Burada delCallBack, CallBack metodumuz olan GeriBildirimMetodunu işaret 

eden CacheItemRemovedCallback tipindeki temsilcimidir. Kullanıcı Remove işlemini 

gerçekleştirdiğinde veya Cache nesnesi zaman aşımı nedeni ile ara bellekten atıldığında, geri 

bildirim metodu çalışacaktır. Örneğimizi çalıştırdığımızda ve 10 saniyelik zaman aşımı süresi 

dolmadan Ekle ve daha sonra Çıkart başlıklı butonlara tıkladığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü 
elde ederiz. 
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Eğer 10 saniye süresi dolduktan sonra Çıkart başlıklı butona basarsak Remove metodu 

çalıştırılmayacak ancak geri bildirim metodumuz çalışarak nesnenin ara bellekten atılma nedeni 

Expired olarak değişecektir. 

 

CallBack tekniğinin uygulanışını daha iyi kavrayabilmek için, örnekleri debug modunda çalıştırıp 

breakpoint ler vasıtısayıla kodları izlemenizi öneririm. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. 
Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Caching Mekanizmasını Anlamak - 1 ( 

21.01.2005 ) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemiz ile birlikte, web sayfalarının istemcilere daha hızlı bir şekilde ulaştırılmasında 

kullanılan tekniklerden birisi olan Caching (Ara Belleğe Alma) mekanizmasını incelemeye 

başlıyacağız. Akıllıca kullanıldığı takdirde web uygulamalarında istemcilere nazaran göreceli olarak 

performans artışına neden olan Caching (Ara Belleğe Alma) mekanizması, teorik olarak bir web 

sayfasının tamamının ya da bir parçasının ara belleğe alınarak belli bir süre boyunca burada 

tutulması prensibini temel alarak çalışır. Asp.Net uygulamaları söz konusu olduğunda bir sayfanın 

tamamını, belli bir veri kümesini veya sayfa üzerindeki herhangibir kontrolü ara belleğe alabiliriz. 

Buna göre Asp.Net uygulamalarındaki Caching (Ara Belleğe Alma) mekanizması aşağıdaki üç farklı 
tekniği destekler. 

Asp.Net Uygulamaları İçin Caching (Ara Belleğe Alma) 

Teknikleri 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Caching2.rar
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1 - Output Caching ( Çıktının Ara Belleğe Alınması ) 

2 - Data Caching ( Verilerin Ara Belleğe Alınması ) 

3 - Fragment Caching ( Parçaların Ara Belleğe Alınması ) 

Output Caching tekniğinde, bir aspx sayfasının tüm içeriği ara belleğe alınır ve belirli bir süre 

boyunca burada tutulur. Bu mekanizmanın çalışma biçimini aşağıdaki şekil ile daha kolay 

irdeleyebiliriz. Bu çalışma sistemi temel olarak diğer Caching mekanizmalarında da aynı şekilde 
işlemektedir. Değişen sadece ara belleğe alınan HTML görüntüsünün içeriği olacaktır. 

 

İlk olarak, birinci istemci web sunucusundan bir aspx sayfasını talep eder. Web sunucusu sayfanın 

ilişkili kodlarını çalıştırarak bir çıktı üretir ve bu sayfa için Output Caching (Çıktının Ara Belleğe 

Alınması) aktif ise üretilen HTML sonuçlarını istemciye gönderir. Hemen ardından gönderilen HTML 
içeriğini belirtilen süre boyunca(duration) tutmak üzere sunucu üzerindeki ara belleğe alır. 

Şimdi ikinci bir istemcinin devamlılık süresi (Duration) içerisindeyken aynı sayfayı sunucudan talep 

ettiğini düşünelim. Bu durumda web sunucusu, talep edilen sayfanın Cache (Ara Bellek) üzerinde 

olup olmadığına bakar. Eğer ikinci kullanıcı talebini, Devamlılık Süresi (Duration) içerisindeki bir 

zaman diliminde iletmiş ise, web sunucusu istemciye sayfanın ara bellekteki hazır halini gönderir. 

Dolayısıyla sayfanın üretilmesinde çalıştırılan arka plan kodlarının hiç biri tekrardan yürütülmez. Bu 

elbetteki ikinci kullanıcının talep ettiği sayfa için daha kısa sürede cevap almasını sağlar. 
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Output Caching mekanizmasını bir aspx sayfasına uygulayabilmek için tek yapılması gereken 

OutputCache direktifinin sayfanın aspx kodlarının olduğu kısıma eklemek yeterlidir. 

<%@ OutputCache Duration="300" VaryByParam="None"%> 

Burada, Duration özelliği ile sayfanın ilk talep edilişinden sonra 300 saniye (5 dakika) süre ile ara 

bellekte tutulacağını bildirmiş oluyoruz. VaryByName parametresini daha sonra inceleyeceğiz.  

Şimdi dilerseniz, kısa bir örnek ile Output Caching mekanizmasının etkilerini incelemeye çalışalım. 

Basit bir web uygulaması geliştireceğiz. Bu uygulamada, Sql Sunucusunda yer alan Pubs isimli veri 
tabanındaki Authors isimli tabloya ait verileri bir DataGrid kontrolü içerisine aktaracağız. 

default.aspx sayfamızın kodları; 

private void Baglan() 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=pubs;integrated 

security=SSPI"); 

    cmd=new SqlCommand("SELECT * FROM authors",con); 

    con.Open(); 

} 

private void Doldur() 

{ 

    dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

    dgVeriler.DataSource=dr; 

    dgVeriler.DataBind(); 

    dr.Close(); 

} 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Baglan(); 

    Doldur(); 

} 

Uygulama çalıştığında ve default.aspx sayfasının çıktısı üretildiğinde bu sayfanın son halinin bir 

kopyasıda ara belleğe alınır. Yeni koypa ara bellekte 300 saniye (5 dakika ) boyunca kalacaktır. 

Aynı sayfayı başka bir tarayıcı' da açtığımızda ya da aynı tarayıcı penceresinde iken ileri geri 

gittiğimizde sayfanın ara bellekte bulunan halini elde ederiz. Ancak bu örnekte dikkat edilmesi 

gereken bir nokta vardır. Bu durumu simule etmek için sayfayı refresh edelim. Bu durumda 

sayfanın içeriği aşağıdakine benzer olacaktır. 
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Daha sonra Duration süresi dolmadan önce ilk satırın değerini Sql Sunucusu üzerinden değiştirelim. 

Bu durumda sayfada Output Caching uygulanmamış olsaydı, sayfayı bir sonraki talep edişimizde 

Load metodu çalışacak ve tablonun en güncel hali kullanıcıya sunulacaktı. Oysaki şimdi sayfayı 
talep ettiğimizde, yapılan değişikliğin görünmediğini farkederiz. 

Değişiklik; 

 

Yeni bir tarayıcı ile aynı sayfayı talep ettiğimizde; 

 

Bu işleyiş bazen büyük bir risk olabilir. Örneğin, sayfanın daha dinamik olduğu durumlarda ve hatta 

olay metodlarına cevap vermesi gerektiği durumlarda sayfanın tamamının ara belleğe alınması, 

aslında istemcilere sayfanın en güncel halinin gönderilmesi demek değildir. Bu gibi durumlarda 

çoğunlukla ya veri kümelerinin ya da sayfa üzerindeki belirli kısımların (kontrollerin) ara belleğe 
alınması tekniği tercih edilir. Bu teknikleri bir sonraki makalemizde inceleyeceğiz. 

Bir sayfanın tamamını ara belleğe aldığımızda, sayfanın arabellekte yer alacak birden fazla 

kopyasına ihtiyaç duyduğumuz durumlar söz konusu olabilir. Çoğunlukla QueryString kullanımı 

sırasında başka sayfalara çeşitli parametreleri ve değerlerini göndeririz. İşte VaryByParam özelliği 

sayesinde sayfanın, gönderdiğimiz her parametre için ayrı ayrı veya sadece belirli parametreler için 
ayrı ayrı kopyalarını ara bellekte tutabiliriz. 
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Bu durumu daha yakından inceleyebilmek için pubs veritabanındaki titles tablosunu kullancağımız 

bir önrek geliştirelim. Uygulamanın default.aspx sayfasında bu kez titles tablosunda yer alan her bir 

satır için title alanının değerlerini göstereceğiz. Kullanıcı her hangibir başlığa tıkladığında bu kitap 

ile ilgili detaylı bilgilerin olduğu başka bir sayfaya(detay.aspx) gidecek. Detay sayfası kitabın 

Primary Key değerini (title_id) QueryString parametresi olarak alacak. Bu durumda, detay sayfası 

için ara belleğe alma işlemini gerçekleştirebiliriz. Konuyu daha iyi anlayabilmek için örnek 

üzerinden adım adım gidelim. İlk olarak ana sayfamızın (default.aspx) aspx içeriğini aşağıdaki gibi 
değiştirmeliyiz. 

<asp:DataGrid id="dgVeriler" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 56px; POSITION: absolute; TOP: 88px" 

runat="server" AutoGenerateColumns="False" Height="160px" Width="264px" 

BorderColor="#DEBA84" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellSpacing="2" 

BackColor="#DEBA84" CellPadding="3"> 

<FooterStyle ForeColor="#8C4510" BackColor="#F7DFB5"></FooterStyle> 

<SelectedItemStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" 

BackColor="#738A9C"></SelectedItemStyle> 

<ItemStyle ForeColor="#8C4510" BackColor="#FFF7E7"></ItemStyle> 

<HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#A55129"></HeaderStyle> 

<PagerStyle HorizontalAlign="Center" ForeColor="#8C4510" 

Mode="NumericPages"></PagerStyle> 

<Columns> 

<asp:HyperLinkColumn DataNavigateUrlField="title_id" 

DataNavigateUrlFormatString="Detay.aspx?title_id={0}" DataTextField="title" 

HeaderText="Başlık"></asp:HyperLinkColumn>  

</Columns> 

</asp:DataGrid> 

Bu değişiklik sayesinde, dataGrid kontrolümüzden Detay.aspx sayfasına title_id alanının değerini 

parametre olarak gönderebileceğiz. Şimdi Detay.aspx sayfamının kodlarını aşağıdaki gibi 
geliştirelim. 

private void Baglan(string Id) 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=pubs;integrated 

security=SSPI"); 

    cmd=new SqlCommand("SELECT title_id,title,price,pubdate FROM titles WHERE 

title_id='"+Id+"'",con); 

    con.Open(); 

} 

private void Doldur() 

{ 

    dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

    dgDetaylar.DataSource=dr; 

    dgDetaylar.DataBind();  

    dr.Close(); 

} 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{  
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    string id=Request.Params["title_id"].ToString(); 

    Baglan(id); 

    Doldur(); 

} 

Burada ara belleğe alma işlemini Detay.aspx sayfası üzerinde uyguluyoruz. Çünkü detay.aspx, 

dinamik olarak içeriği gelen parametre değerine göre değişen bir sayfadır. Biz gelen parametre 

değerine göre üretilen sayfaların html çıktılarını ara belleğe almak istiyoruz. İşte bunun için yine 

aspx kodlarının başına OutputCache direktifini aşağıdaki gibi eklememiz gerekiyor. 

<%@ OutputCache Duration="300" VaryByParam="title_id"%> 

Böylece detay.aspx sayfası her çalıştırıldığında gelen title_id değeri baz alınarak ara bellekte 300 

saniye süreyle duracak olan html çıktılarının oluşturulmasına imkan sağlıyoruz. Olayı şu şekilde 
irdelersek daha anlaşılır olacaktır; 

Parametre tabanlı OutputCache işlemi 

İstemci title_id değeri BU1032 olan satırı detay.aspx 

sayfasından ister. Bu durumda detay.aspx sayfasının içeriği 

ara belleğe alınır. Bu sayfayı A olarak düşünelim. 
detay.aspx in A koypası oluşturulur. 

Başka bir İstemci title_id değeri MC2222 olan sayfayı talep 

eder. Bu durumda detay.aspx sayfasının yeni halinin kopyası 

ara belleğe alınır. 
detay.aspx in B koypası oluşturulur. 

Başka bir İstemci title_id değeri MC2222 olan sayfayı talep 

eder. Eğer duration süresi dolmadıysa talep edilen bu 

sayfanın çıktısı ara bellekte zaten olduğundan istemciye 

direkt olarak bu çıktı gönderilir. 

detay.aspx in var olan B kopyası 

döner. 

Başka bir İstemci title_id değeri BU1032 olan sayfayı talep 

eder. Eğer duration süresi dolmadıysa talep edilen bu 

sayfanın çıktısı ara bellekte zaten olduğundan istemciye 

direkt olarak bu çıktı gönderilir. 

detay.aspx in var olan A kopyası 

döner. 

* Duration süreleri dolduğunda ise gelen talebe göre ara bellekteki sayfa çıktıları tekrardan 

oluşturulur. 

Görüldüğü gibi VaryByParam özelliği ile, bir sayfanın kendisine QeuryString ile gelen 

parametrelerinin değerine göre farklı ara bellek görüntülerini elde edebilmekteyiz. Bazı durumlarda 

talep edilen sayfaya birden fazla parametre gönderildiği veya hiç parametre gönderilmeden 

çağrıldığıda olur. Bu durumu karşılamak için VaryByParam özelliğine * değerini atayabiliriz. 

<%@ OutputCache Duration="300" VaryByParam="*" %> 
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Her ne kadar bir sayfanın Output Cache tekniği ile ara belleğe alınması avantajlı görünsede, 

özellikle olay kodlamalı sayfaların işleyişinde bu kullanım sorunlara yol açabilir. Her şeyden önce 

sayfa içinde postback' e neden olan kodlamalar var ise, sayfa ilk çağrıldıktan sonra ara belleğe 

alınacağından bu kod satırları duration süresi sonlanana kadar yürütülmeyecektir. Diğer yandan 

zaman zaman, sayfalarımızın içeriği dinamik olarak değişmek zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda 

da sayfanın tamamının ara belleğe alınması iyi bir yöntem değildir. Çözüm, sayfanın belirli 

parçalarının veya sayfadaki herhangibir veri kümesinin(kümelerinin) ara belleğe alınmasıdır. Data 

Caching ve Fragment Caching tekniklerini bir sonraki makalemizde inceleyeceğiz. Tekrardan 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Derinlemesine Session Kullanımı - 2 ( 08.01.2005 

) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bir önceki makalemizde hatırlayacağınız gibi, Session nesnelerinin kullanımını incelemeye 

başlamıştık. Bu makalemizde ise, Session nesnelerinin nerelerde saklanabildiğine değinmeye 

çalışacağız. Varsayılan olarak Session nesneleri In-Proc (işlem içi) modunda saklanırlar. Yani web 

sayfasının çalıştığı asp.net work process' in içinde, dolayısıyla bu işlerin çalıştığı web 

sunucularındaki bellek alanlarında tutulurlar. Bu özellikle Session nesnelerine bilgi yazma ve 

okumada önemli bir avantajdır. Nitekim, erişim doğrudan ram üzerindeki bölgelere doğru olduğu 

için diğer bahsedeceğimiz modlara nazaran göreceli olarak oldukça hızlı bir erişim söz konusudur. 

Lakin, web sunucusunun başına bir şey gelmesi halinde (örneğin sunucunun bir anda restart olması 

gibi) bellekte tutulan tüm Session nesneleri bir anda kaybedilir. Bu da çok sayıda kullanıcının açtığı 

oturumlara ait bilgilerin tamamının kaybolması anlamına gelmektedir. Bunu basit bir örnek ile 

gösterebiliriz. Aşağıdaki web uygulmasında, Session nesnesine bir değer atanmaktadır. Session' ın 
time-out süresi varsayılan halinde (Yani 20 dakika olarak) bırakılmıştır. 

default.aspx kodları ve Form' un ekran görüntüsü; 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(Session["Bilgi"]!=null) 

    { 

        Label1.Text=Session["Bilgi"].ToString(); 

    } 

} 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Session["Bilgi"]="Deneme"; 

    Label1.Text=Session["Bilgi"].ToString(); 

} 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Caching1.rar
mailto:selim@bsenyurt.com
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WebForm2.aspx kodları ve Form' un ekran görüntüsü; 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(Session["Bilgi"]!=null) 

        Label1.Text=Session["Bilgi"].ToString(); 

} 

 

Bu örneği çalıştırdığımızda, default.aspx sayfasında Ekle butonuna basarsak Session nesnemize 

Deneme bilgisi eklenecektir. Eğer WebForm2.aspx sayfasına geçersek, Session bilgisinin Label 

kontrolüne yazıldığını görürüz. 
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Şimdi web uygulamamıza ait Global.asax dosyasında herhangibir değişiklik yapıp uygulamamızı 

yeniden derleyelim. Ben örnek olarak pek bir anlam ifade etmeyen bir yorum satırı girdim ve 

uygulamayı yeniden derledim. Tabi bunu yaparken, web tarayıcımızda sayfalarımız açık halde 
bulunmalıdır. 

protected void Application_Start(Object sender, EventArgs e) 

{ 

    //YORUM SATIRIDIR. 

} 

Şimdi linklerimize tıklayarak sayfalar arasında tekrar gezindiğimizde, henüz time-out süresi 

dolmamış olan Session nesnelerinin kaybedildiğini ve Label kontrollerinde Session nesnesine ait 

içeriğin yazmadığını görürüz. Kısacası, In-Proc modunda olan (Yani işlem içi - In Process) Session 

nesneleri kaybedilmiştir. Elbetteki Session nesnelerinin bu şekilde kaybolması dışında da 

oluşabilecek istisnalar vardır. Örneğin sunucunun istem dışı bir şekilde kapanması gibi. 

Asp.Net ile birlikte durum yönetiminde (state management), Session nesnelerinin saklanabilmesi 

için iki teknik daha geliştirilmiştir. Bu teknikler yardımıyla, durum nesnelerinin yukarıdaki gibi 

nedenlerden ötürü kaybolmalarının önüne geçilebilmektedir. Bu tekniklerden bir tanesi Session 

nesnelerinin bir Sql Veritabanında tutulduğu SQLServer modu, diğeri ise Session 

nesnelerinin ASP.NET State Service Windows Servisinde tutulduğu StateServer modudur. İlk 
olarak SQLServer modunu inceleyeceğiz. 

SQLServer modunda, Session nesnesine ait tüm bilgiler bir Sql Sunucusunda bu iş için özel olarak 

hazırlanmış bir veritabanında tutulmaktadırlar. Böylece, Session nesnelerine ait içerik, istenen süre 

kadar (aylarca bile olabilir) fiziki bir disk bölgesinde saklanabilmektedir. Bu ayrıca, veritabanının 

başka bir sunucuda konuşlandırılmasıyla, Web Çiftliklerinin (Web Farms) yapısına uygun bir 

oluşumada imkan tanır. Böylece, Web Sunucusunda oluşabilecek aksaklıklardan doğacak sorunlar 

Sql Sunucusunu etkilemeyecek, dolayısıyla Session' lar korunmuş olacaktır. Elbette bu sistemin de 

dezavantajı vardır. 

 

Session nesnelerini ayrı bir sunucudaki veri tabanında tutmak her ne kadar güvenlik ve 

tutarlılık açısından yüksek performans sağlasada, bilgilere erişimin In-Proc moda 

göre daha yavaş olmasınada neden olur. Bu elbetteki verinin okunması veya yazılması 

için sürekli veritabanına doğru atılan turların bir sonucudur. 

SQLServer modunda kullanılan ASPState isimli veritabanında Session nesnelerinin yazılma, silinme 

gibi işlemleri için kullanılan stored procedure' ler yer alır. Session nesnelerine ait asıl içerik ise 

tempdb isimli veritabanında yer alan tablolarda tutulmaktadır. Microsoft .NET Framework bu 

veritabanını ve içeriğini kurmak için gerekli Sql kodlarını içeren script dosyalarını içerir. Windows XP 

sistemlerinde bu dosyaya 

(InstallSqlState.sql) D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\ adresinden 

ulaşabilirsiniz. Bu sql script dosyasını Sql Query Analyzer ile çalıştırdığımızda, Sql 

Sunucusunda ASPState isimli bir veritabanı oluşturulduğunu görürüz. Ayrıca Session nesnelerini 
tutacak olan tablolarda tempdbveritabanı içerisine eklenirler. 
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Burada bizi asıl ilgilendiren kısım, tempdb veritabanında 

oluşturulan ASPStateTempSessions isimli tablodur. Nitekim bu tablo Session verilerini saklamak 
üzere kullanılmaktadır. Tablonun yapısı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Dikkat edecek olursanız, SessionId isimli alan tablonun Primary Key alanıdır. Bu alanda, web 

sunucu tarafından otomatik olarak oluşturulan ASP.NET_SessionId değeri tutulmaktadır. Bunun 

dışında Session' ın yaratıldığı tarih, oturumun sona ereceği süre bilgisi gibi veriler dışında Session 

nesnesinin içeriğinin saklanacağı iki önemli alan daha vardır. 

Bunlar SessionItemShort ve SessionItemLong alanlarıdır. Her iki alandan hangisinin 
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kullanılacağı, Session nesnesine atanan verinin büyüklüğüne göre belirlenmektedir. İşte bu noktada 

karşımıza önemli bir sorun çıkar. 

 

Bir DataSet içeriğini Session nesnesine aktardığımızda, SessionItemShort veya 

SessionItemLong alanlarından hangisi kullanılırsa kullanılsın, Session nesnesinin içerdiği 

veri nasıl olurda tek bir alan içerisine sığdırılabilir? 

İşte burada bir önceki makalemizde bahsettiğimiz gibi Session nesnesinin taşıyacağı verinin 

serileştirilebilir olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylece ister binary olarak ister XML olarak 

DataSet nesnesinin içeriği serileştirilebilir ve tek bir alan içerisine yazılıp okunabilir. Bu elbetteki 

Session ile taşımak istediğimiz her nesne örneği için geçerli bir durumdur. (Örneğin kendi 

yazdığımız bir sınıf için.) 

 

Out-of-Proc (İşlem dışı) modlarda, Session nesnesine atanan nesnelerin mutlaka 

serileştirilebilir (Serializable) olmaları gerekmektedir. 

Şimdi basit olarak yukarıda işlediğimiz örneğimizde kullandığımız Session 

nesnesini, SQLServer modunda saklayalım. Varsayılan olarak, Session nesneleri In-Proc modda 

tutulduklarından web.config dosyasında yer alan sessionState boğumunun standart içeriği 
aşağıdaki gibidir. 

 <sessionState  

    mode="InProc" 

    stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" 

    sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" 

    cookieless="false"  

    timeout="20"  

/> 

Mode özelliğinin değeri varsayılan olarak InProc' tur. Yani, Session nesneleri işlem içinde 

tutulmaktadır. Session bilgilerini veritabanına yazabilmek için sessionState boğumunu aşağıdaki 
gibi düzenlememiz yeterli olacaktır. 

<sessionState  

    mode="SQLServer" 

    stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" 

    sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=sa;password=123456" 

    cookieless="false"  

    timeout="20"  

/> 

Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, sqlConnectionString özelliğinin aldığı bağlantı 

cümleciğidir. Bu özellikte, sql sunucusunun bulunduğu lokasyon data source ile belirtilmektedir. 

Varsayılan olarak Sql sunucusunun localhost üzerinde bulunduğu düşünüldüğünden bu değer 

127.0.0.1 ip değerini alır. Ancak Web Çiftliği (Web-Farm) gibi sistemlerde eğer Sql Sunucusunun 

bulunduğu adres farklı ise data source değerini bu adrese göre ayarlamamız gerekecektir. Diğer 
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taraftan, Ado.Net' te olduğu gibi bağlantının yapılacağı veritabanı adının burada belirtilmesine 

gerek yoktur. Bunun sebebi SQLServer modunda Session nesnelerinin nereye yazılacaklarının zaten 

belli olmasıdır. Bir diğer husus ise, mutlaka ve mutlaka bağlantıyı belli bir kullanıcı adı ve şifresi 
üzerinden yapmamızın güvenlik açısından daha sağlıklı olacağıdır. 

Şunu da hatırlatmakta fayda var. InstallSqlState script' i her ne kadar session yönetimi için gerekli 

veritabanı düzenlemelerini yapsada, ASPNET kullanıcısına ASPState veritabanındaki stored 

procedure' leri çalıştırma ve tempdb içindeki ASPStateTempSessions ile ASPStateTempApplications 

tabloları için gerekli Select, Insert, Update, Delete komutlarını yürütebilme izinlerini vermemiz 
gerekiyor. 

 

Aksi takdirde ASPNET kullancısının bu sp ve sql komutlarını çalıştırma yetkisi olmayacağından web 
uygulamamızda aşağıdakine benzer türden hata sayfaları ile karşılaşabiliriz. 
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Gerekli izinleride verdikten sonra artık uygulamamızı çalıştırabiliriz. Uygulamamızı çalıştırdığımız 

sırada eğer Sql Profiler ile arka planda olanları izlersek hemen bir sp' nin çalıştırıldığını ve sp' ye 

parametre olarak bir GUID' in aktarıldığını görürüz. Buradaki GUID, web sunucusu tarafından 

üretilen ASP.NET_SessionId' den başka bir şey değildir. Session nesnesi ilk kez yaratıldığından 

ilgili tabloya INSERT işlemini uygulayan bir sp çalışmaktadır. 

 

Tam bu noktada ASPStateTempSessions tablomuza bakacak olursak, yukarıdaki sp'ye aktarılan Id' 
değerini SessionId alanına almış yeni bir satır oluşturulduğunu görürüz. 

 

Elbetteki bu noktada, Session' ımıza henüz bir bilgi aktarmadığımız için tabloda yer alan ilgili 

alanlara herhangibir bilgi yazılmamıştır. default.aspx sayfasında ekle butonuna basarsak, başka bir 

sp' nin bu kez var olan SessionId' li satırı güncellemek üzere çalıştırıldığını ve parametre olarakta 
encrypt edilmiş Session içeriğinin gönderildiğini görürüz. 
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Dolayısıyla Session içeriği tabloda yer alan ilgili satıra (ASP.NET_SessionId değerine sahip olan 

satır) yazılmış olacaktır. Eğer makalemizin başındaki örneğimizde yaptığımız gibi, Global.asax 

dosyasında bir değişiklik yapıp uygulamayı yeniden derleyip time-out süresinden önce Session' ları 

okumak istersek, Session' lara ait değerlerin kaybolmadığını kolayca tespit edebiliriz. Session' ların 

yaşam süreleri dolduğunda otomatik olarak silindiklerini biliyoruz. InstallSqlState script' i ayrıca 

zaman aşımına uğramış Session' ların otomatik olarak kaldırılması için gerekli bir job nesnesinide 

sql sunucusuna yükler. (Job nesnesinin çalışabilmesi için Sql Server Agent servisinin çalışıyor 
olması gerekmektedir.) 

 

Şimdi aşağıdaki örneği inceleyelim. Bu örneğimizde, Session nesnesine bizim tanımladığımız bir 
nesne örneğini aktarıyoruz. 

Personel isimli sınıfımız; 

public class Personel 

{ 

    private string mAd; 

    private string mSoyad; 

 

    public string Ad 

    { 

        get 

        { 

            return mAd; 

        } 

        set 

        { 

            mAd=value; 

        } 

    } 

 

    public string Soyad 

    { 

        get 
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        { 

            return mSoyad; 

        } 

        set 

        { 

            mSoyad=value; 

        } 

    } 

 

    public Personel(string ad,string soyad) 

    { 

        mAd=ad; 

        mSoyad=soyad; 

    } 

 

    public Personel() 

    { 

 

    } 

} 

default.aspx; 

private Personel pOku; 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

 

    if(Session["Eleman"]!=null) 

    { 

        pOku=new Personel(); 

        pOku=(Personel)Session["Eleman"]; 

        Label1.Text=pOku.Ad+" "+pOku.Soyad; 

    } 

} 

 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Personel p1=new Personel("Burak Selim","Şenyurt"); 

    Session["Eleman"]=p1; 

} 

WebForm2.aspx 

private Personel pOku; 

 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 

    if(Session["Eleman"]!=null) 

    { 

        pOku=new Personel(); 

        pOku=(Personel)Session["Eleman"]; 

        Label1.Text=pOku.Ad+" "+pOku.Soyad; 

    } 

} 

default.aspx sayfasında Session nesnemize Personel sınıfından p1 isimli nesne örneğimizi 

aktarıyorz. Her iki sayfada da Session nesnesinin içeriğini okurken, Personel sınıfından bir nesne 

örneğine açıkça bir dönüştürme işlemi yaptığımıza dikkat edelim. Çünkü Session nesnesi, kendisine 

atanan verileri object tipinde taşımaktadır. Şimdi default.aspx sayfamızı tarayıcı penceresinde açar 
ve Ekle butonuna basarsak aşağıdaki hata mesajını alırız. 

 

Sorun gayet açıktır. Personel sınıfımızın serileştirilebilir bir nesne olması gerekmektedir. Bu nedenle 
Personel sınıfımıza Serializable niteliğini (Attribute) eklememiz gerekiyor. 

[Serializable] 

public class Personel 

{ 

   . 

   . 

   . 

Şimdi Ekle butonuna tekrardan basarsak ve sayfalar arasında gezersek, Personel sınıfına ait nesne 

örneğinin başarılı bir şekilde taşındığını görürüz. 

Session nesnelerini işlem dışından saklayabileceğimiz bir diğer seçenekte ASP.NET State 

Service isimli windows servisinin kullanılmasıdır. Bu kullanımda çoğunlukla, State Service başka 

bir sunucu üzerinde çalıştırılır ve diğer web sunucuları tarafından ortaklaşa kullanılır. Dolayısıyla, 

çalışan Asp.Net work processor' dan ayrı process' ler söz konusudur. Bu ayrı process' ler State 

Server üzerinde konuşlandırılır. 
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Session nesnelerini ASP.NET State Service ile kontrol edebilmek için öncelikle bu servisin 
çalıştırılması gerekir. 

 

Servisin çalıştırılmasının ardından Web.config dosyasında da sessionState boğumunun özelliklerini 

aşağıdaki gibi değiştirmeliyiz. 

<sessionState  

    mode="StateServer" 

    stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" 

    sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;integrated security=SSPI" 

    cookieless="false"  

    timeout="20"  

/> 

StateServer modunda, State Server olarak kullanılacak sunucunun tcpip adresi ve 

ilgili port numarası stateConnectionString özelliğinde belirleniz. Biz burada local makineyi 

kullanıyoruz. Buradaki 42424 port numarası, ASP.NET State Service servisinin kullandığı 

varsayılan port numarasıdır. Dilersek bu numarayı değiştirmemiz mümkün. Bunun için,sistemdeki 

registery ayarlarına inmemiz gerekiyor. Hot Key Local 
Machine sekmesinde \System\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\P

arameters\ altındaki Port elemanının değerini değiştirmemiz yeterlidir. 
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Bu değişikliklerden sonra Session nesnelerini ASP.NET State Service' ın kontrolü altında tutulmak 

üzere kullanabiliriz. Bu servis yardımıyla tuttuğumuz Session nesneleri için deserileştirilebilme 
şartı aranmaktadır, bunuda hatırlatalım. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Derinlemesine Session Kullanımı - 1 ( 31.12.2004 

) - Asp.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, Asp.Net sunucularında durum yönetimi (state management) amacıyla kullanılan 

Session nesnesini detaylı bir şekilde incelemeye başlıyacağız. Bildiğiniz gibi, web anatomisinde 

durum yönetimi başlı başına bir terminolojidir. Web sitelerinin yer aldığı web sunucularının istemci 

makinelerde durum yönetme yeteneğine sahip olamamaları sonucu, belli bir kullanıcıya ait bilgilerin 

sayfalar arasında korunması veya taşınabilmesi için değişik teknikler geliştirilmiştir. Session 

kullanımı bu tekniklerden birisidir. Öncelikle Session kavramının ne olduğunu ve ne için 
kullanıldığını kavramaya çalışalım. 

Bir kullanıcı, bir web sunucusundan herhangibir sayfa talep ettiğinde, web sunucusu bu kullanıcı 

için kendi sistemi üzerinde veya yardımcı bir sunucuda (web farm' lar göz önüne alındığında) bir 

oturum başlatır. İşte Session nesneleri yardımıyla kullanıcıya ait olan bu oturum boyunca sayfalar 

arasında bilgi taşıma işlemini gerçekleştirebiliriz. Session kullanımına verilebilecek en güzel ve 

klasik örnek, kullanıcılarının alış veriş sepetleri ile birlikte site içindeki sayfalar boyunca 

gezinebilmeleridir. Burada temel fikir kullanıcının sahip olduğu sepete ait bilgileri site içerisinde yer 

alan sayfalar boyunca taşıyabilmektir. Biz bu amaçla Session nesnelerini kullanabilir ve kullanıcının 

oturumu sonlanıncaya kadar sayfalar arasında veri taşıyabiliriz. Elbette başlayan bir oturum 

mutlaka bir şekilde sonlandırılır. Bir oturum temel olarak aşağıdaki nedenlerden dolayı sonlanabilir? 

Oturum Sonlanmasına Neden Olacak Etmenler 

Oturumun zaman aşımına 

uğraması. (Timeout) 

Varsayılan olarak sunucu üzerinde açılan her bir oturum 20 

dakikalık zaman aşımı süresine sahiptir. Sitemizi ziyaret eden 

kullanıcıların Session verileri ile ne kadar süre durabilecekleri 

göz önüne alınarak bu süre daha da düşürülebilir veya 

arttırılabilir. Sürede yapılan ayarlamalar kesinlikle sunucuya ait 

bellek tüketimini etkileyecektir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Kullanıcının tarayıcı penceresini 

kapatması veya sayfaya yeni bir 

tarayıcı penceresi açarak 

ulaşması. 

Bir web sunucusu kullanıcının tarayıcısını kapatıp 

kapatmadığını anlayamaz. Onun yerine barındırdığı sayfalara 

yapılan çağrıları tespit eder. Dolayısıyla bir kullanıcı açık bir 

oturuma sahip iken tarayıcısını kapattığında veya yeni bir 

tarayıcı penceresi açtığında aynı sayfaya yeni bir oturum içinde 

bağlanır. Bunun sebebi sunucunun ürettiği ASP.NET_SessionId' 

lerin her bir istekte yeniden oluşturulmasıdır. 

Oturum kapatılmaya 

zorlandığında. 
Session nesnesine Abondon metodu uygulanarak oturumlar 

iptal edilebilir. 

Sunucu yeniden başlatıldığında. 

Bir sunucunun yeniden başlatılması eğer SessionId değerleri 

işlem içinde (yani asp.net work processor' un açtığı iş 

parçalarında) tutuluyorsa otomatik olarak kaybedilecektir. 

Ancak SessionId lerin bir Sql sunucusunda database' de veya 

StateServer isimli windows servisinde tutulması sağlanarak bu 

kayıpların önüne geçilebilir. 

Gelelim Session nesnelerinin sunucu tarafından doğru istemciler ile nasıl eşleştirilebildiğine. Web 

sunucusundan bir sayfa talep edildiğinde (1) Asp.Net Work Processor bu istemci için otomatik 

olarak benzersiz bir tanımlama (Unique Identity) değeri üretir (2). Bu 120 bitlik bir sayıdır ve özel 

bir algoritma yardımıyla sunucu üzerinde oluşturulur. Daha sonra bu talep karşılığında sunucu, 

oluşturduğu ASP.NET_SessionId değerini istemci bilgisayara gönderir (3). Bu ASP.NET_SessionId 

değerinin istemci üzerinde tutuluşu varsayılan olarak bir çerez (Cookie) vasıtasıyla sağlanır (4). 

Aynı değer Sunucu üzerinde de yer almaktadır (4). Bu noktadan itibaren istemci, kendisine ait 

oturumu sunucu üzerinde bir şekilde sonlanıncaya kadar, site içerisinde bu ASP.NET_SessionId 
değeri ile tanınır. Dolayısıyla artık sunucu, oturum sahibinin kim olduğunu bilmektedir. 

 

Tanıma; Sunucular oturum sahiplerini tanıyabilmek için, özel bir algoritma ile 

oluşturdukları 120 bitlik benzersiz bir tanımlayıcı değer kullanırlar. ASP.NET_SessionId. 

Ancak burada istisnai bir durum vardır. Her istemci cookie' leri desteklemez. Bu durumda yapılacak 

ufak bir ayarlama ile ASP.NET_SessionId değerinin url' ye eklenmesi sağlanır. Bunu ilerleyen 

safhalarda inceleyeceğiz. Aşağıdaki şekil basit olarak bir SessionId değerinin nasıl oluşturulduğunu 
betimlemektedir. Bu varsayılan, yani Cookie desteği veren tarayıcılar için geçerli olan senaryodur. 
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Session nesnesine atanan veriler web sunucusu üzerindeki bellekte tutulmaktadır. Bu bilgiler asla 
istemci bilgisayara gönderilmezler. Bu da güvenlik açısından önemli bir avantajdır. 

 

Güvenlik; Session nesnelerine ait veriler Sunucu üzerindeki bellek alanlarında tutulur ve 

asla istemcilere gönderilmez. 

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus vardır. Session bilgilerinin sunucu belleğinde 

(varsayılan olarak budur) tutulması. Bir Session nesnesinin en büyük özelliklerinden birisi 

serileştirilebilir (Serializable) nesneleri taşıyabilme özelliğine sahip olmasıdır. Yani, bir Session 

nesnesi yardımıyla kullanıcının oturumu boyunca bir DataSet nesnesini sayfalar arasında 

dolaştırabiliriz. Peki burada dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Sorun DataSet gibi bir nesnenin 

tek başına çalıştığı bir bilgisayar için bile fazla bellek alanı harcamasıdır. Yani, sunucuya bağlanan 

her bir kullanıcı için oturum süresi boyunca DataSet nesne örneklerinin taşınması sunucu 

kaynaklarını ciddi ölçüde azaltır. Bellekte meydana gelen bu azalma elbetteki web sunucusunun 
performansını olumsuz yönde etkileyecektir. 

 

Performans; Bir web uygulamasında Session nesnelerinin DataSet nesne örnekleri 

taşıdığını varsayarsak, N sayıda kullanıcının bağlanması, sunucu belleğinde N sayıda 

DataSet nesne örneğinin oluşturulması anlamına gelmektedir. 

Peki çözüm olarak ne üretebiliriz? İlk olarak önbellekleme tekniklerini kullanabiliriz. Ya da 

Serileştirilebilir nesneleri örneklendiren sınıfları kendimiz yazarız. Tabi böyle bir durumda 

yazacağımız sınıflarında serileştirilebilir olması bir başka deyişle serileştirmeye izin veren nitelikleri 

(Attribute) kullanması gerekecektir. Bu konuyu ilerleyen makalelerimizde incelemeye çalışacağız. 

Elbetteki bir Session sadece serileştirilebilir nesneleri değil her tipte .NET nesne örneğini 

saklayabilir. 
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Bu kısa açıklamalardan sonra dilerseniz, Session nesnelerinin nasıl oluşturulduğuna ve 

kullanıldığına kod kısmından basit bir örnel ile bakmaya çalışalım. Aşağıdaki uygulamada, 

default.aspx, sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx isimli 3 adet web sayfamız var. Biz default.aspx içerisinde 

kullanıcıdan isim ve soyisim bilgisini alıyor ve bunu Session nesnemizde tutuyoruz. Daha sonra 

sayfa2.aspx ve sayfa3.aspx içerisinden bu session değerlerini okuyup ekrana yazdırıyoruz. 

Default.aspx ilk açıldığında, üretilen ASP.NET_SessionId değerini de Session nesnesinin SessionId 
özelliği ile elde ediyoruz. Örnek uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. 

//default.aspx 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Session["Kimlik"]=txtBilgi.Text; //Session' a değer atıyoruz. 

} 

 

//sayfa2.aspx 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    lblAdSoyad.Text=Session["Kimlik"].ToString(); //Session değerini okuyoruz. 

} 

 

//sayfa3.aspx 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    lblAdSoyad.Text=Session["Kimlik"].ToString(); //Session değerini okuyoruz. 

} 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/SessionSample1.zip
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Yukarıdaki örnek Session kullanımının en basit halidir. 

Oturum yönetiminde işimize yarayacak iki olay vardır. Session_Start ve Session_End olayları. Bir 

istemci bir web sunucusunda bir oturum başlattığında uygulamaya ait global.asax dosyasında yer 

alan Session_Start olayı çalışır. Oturum herhangibir neden ile sonlandığında ise yine global.asax 

dosyasındaki Session_End olayı çalışır. Bu olaylar yardımıyla, uygulamanızda oturum halinde 

bulunan kullanıcı, sayısını bir başka deyişle sayfadaki ziyaretçi sayısını öğrenebilirsiniz. Örneğin az 

önceki uygulamamızı ele alalım ve Global.asax dosyasında aşağıdaki değişiklikleri yapalım. 

Uygulamamızdaki default.aspx sayfasında da aktif ziyaretçi sayısını göstermek için bir label 
kullanacağız. 
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protected void Session_Start(Object sender, EventArgs e) 

{ 

    /*Uygulama seviyesinde bir değişken kullanmak istediğimizden Application nesnesini kullandık. 

Eğer ilk kez oturum açılıyor ise varsayılan değeri 1 olarak ayarlıyoruz. İlk kez açılmıyorsa var olan 

değeri 1 arttırıyoruz.*/ 

    if((int)Application["ToplamZiyaretci"]==0) 

        Application["ToplamZiyaretci"]=1; 

    else 

    { 

        int deger=(int)Application["ToplamZiyaretci"]; 

        deger+=1; 

        Application["ToplamZiyaretci"]=deger; 

    } 

} 

 

protected void Session_End(Object sender, EventArgs e) 

{ 

    /* Oturum kapatıldığında devereye giren bu olayda, uygulama seviyesindeki Application 

nesnesinde saklanan değerini 1 azaltıyoruz. Böylece online ziyaretçi sayısını 1 azaltmış oluyoruz.*/ 

    int deger=(int)Application["ToplamZiyaretci"]; 

    deger-=1; 

    Application["ToplamZiyaretci"]=deger; 

} 

Kodda dikkat ederseniz Application nesnesinin değerini deger isimli değişkene alırken (int) tür 

dönüştürme operatörünü kullandık. Bunun sebebi, Application nesnesininde Session nesnesi gibi 

verileri object tipinde saklıyor olmasıdır. Dolayısıyla Session veya Application nesnelerinin 

değerlerini okurken uygun tür dönüşümlerini açıkça yapmamız gerekiyor. 

Artık tek yapmamız gereken Application nesnesinin değerini okumak ve label kontrolümüze 

yazdırmak. 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Session["Kimlik"]=txtBilgi.Text; 

    lblZiyaretciSayisi.Text=Application["ToplamZiyaretci"].ToString(); 

} 

Bundan sonra uygulamamıza her yeni oturum açışımızda, Session_Start devreye girecek ve 

kullanıcı sayısını otomatik olarak 1 arttıracaktır. Session'lar sonlandığında ise 1 eksileceklerdir. 

Bunu daha iyi kavrayabilmek için oturumların timeout süresini 1 dakikaya indirelim. Session 
nesnesinin TimeOut özelliğine 1 değerini atayarak bunu sağlayabiliriz. 

Session.Timeout=1; 

Şimdi peş peşe tarayıcı pencereleri açıp uygulamamızın olduğu default.aspx sayfasını çağıralım. 
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Burada da görüldüğü gibi, Session_Start olayı başarılı bir şekilde çalışarak Application nesnesinin 

ToplamZiyaretci elemanının değerini sürekli olarak 1 arttırmıştır. Lakin biz Session Timeout süresini 

1 dakika yaptığımız için 1 dakika sonra Session nesnesinin değerinin null olması gerekmektedir. Bu 

süreyi bekledikten sonra yeni bir tarayıcı penceresi açıp sayfamıza girmek istersek aşağıdaki ekran 

görüntüsü ile karşılaşırız. Görüldüğü gibi ToplamZiyaretci değeri başlangıç değerine atanmıştır. 

 

Burada diğer bir durum daha vardır. Diyelim ki Timeout süresini 10 dakika yaptık. Uygulama 

çalıştırıldı ve bir kaç oturum açıldı. Sonra ise, 10 dakika dolmadan önce Timeout süresini 1 dakika 

yaptık. Ardından yeni oturumlar açtık. Son oturum açışından 1 dakika geçtikten sonra, önceden 
yaşam süreleri 10 dakika iken çalışan oturumlar durumlarını korumaya devam ederler. 

Bazen istemci tarayıcılar Cookie desteğine sahip değildir veya bu özellikleri bilerek kapatılmıştır. 

Peki böyle bir durumda istemci bilgisayar, sunucuda kendisi için açılan oturum ile nasıl 
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eşleştirilebilir? Bu sorunun çözümü ASP.NET_SessionId değerinin site içinde hareket edilen 

sayfaların linklerine eklenmesidir. Asp.Net bunu bizim için otomatik olarak yapmaktadır. Tek 

yapmamız gereken web.config dosyasında sessionState elemanında, Cookieless özelliğine true 
değerini atamaktır. 

<sessionState  

    mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"  

    sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes"  

    cookieless="true"  

    timeout="20"  

/> 

Eğer uygulamamızı bu haliyle denersek sayfalar arasında gezinirken url bilgilerinin aşağıdaki gibi 

değiştiğini görürüz. Görüldüğü gibi ASP.NET_SessionId değeri otomatik olarak relative url bilgisinin 
önüne eklenmiştir. 

default.aspx için; 

 

Eğer bu sayfadan diğer sayfalara geçiş yapar isek, oluşturulan ASP.NET_SessionId değerinin bu 
sayfaların url bilgisine de eklendiğini dolayısıyla Session' ın korunduğunu görürüz. 

 

Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta vardır. Linkler arasında ASP.NET_SessionId 

değerinin url bilgisi ile aktarılabilmesini istiyorsak relative linkleri kullanmak zorundayız. Yani 

Sayfa2 başlıklı LinkLabel nesnesinin NavigateUrl özelliğinin değerine, sayfa2.aspx (default.aspx ile 
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aynı lokasyonda olduğu için) değerini vermemiz gerekir. Eğer buraya 

http://localhost/SessionSample1/Sayfa2.aspx gibi bir tam yol linki verirsek; bu linke tıkladığımızda 
default.aspx' teki oturum yok sayılacak ve yeni bir oturum açılmaya çalışılacaktır. 

 

Görüldüğü gibi default.aspx sayfasını açtığımızda oluşan ASP.NET_SessionId değeri ile, buradan 

Sayfa2.aspx' e gittiğimizde URL bilgisine eklenen ASP.NET_SessionId değerinden farklıdır. Dahası 

burada, Sayfa2.aspx için yeni bir oturum söz konusu olduğundan, default.aspx içinde oluşturulan 

Session["Kimlik"] bilgisine buradan erişilemiyecektir. Bunun sonucuda da var olmayan bir nesneye 
erişmek istediğimizden hata almaktayız. 

Bu makalemizde Session nesnesine kısaca değinmeye çalıştık. İzleyen makalemizde, Session 

nesnesi ile ilgili daha farklı konulara göz atmaya çalışacağız. Bu konular arasında 

ASP.NET_SessionId değerlerinin bir sql sunucusunda veya StateServer servisinde tutulması da yer 
almaktadır. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net ile Sql Server Full-Text Searching (Tüm 

Metinde Arama) Kullanımı ( 18.12.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu makalemizde, Sql sunucu üzerindeki tablolarda text tabanlı arama işlemlerinin, Full-Text 

Searching (Tüm Metinde Arama) servisi yardımıyla nasıl gerçekleştirildiğini incelemeye çalışacağız. 

Konunun pekişmesi açısından basit bir web uygulması ile de bu hizmeti kullanıp text tabanlı arama 

işlemlerini irdelemeye çalışacağız. Özellikle dikkatinizi çekmiştir ki, internette yer alan pek çok 

arama motoru aradığımız kelimelerin geçtiği web sayfalarını bulup bize getirir. Çoğunlukla arama 

motoruna kayıtlı web sayfasının içeriğinde yapılan text tabanlı aramalar da Full-Text Searching 

(Tüm Metinde Arama) hizmetinden faydalanılır. Bu tip bir arama genellikle alanları içerisinde çok 

geniş text tabanlı içeriğe sahip olan tablolar üzerinde yapılmaktadır. Sql sunucusu, 7.0 

versiyonundan itibaren bu hizmeti vermeye başlamıştır. Elbetteki arama işleminin 

gerçekleştirilebilmesi için Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) servisinin Sql sunucusunda 
yüklü olması gerekmektedir. 

Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bir tablo için Full-Text Index' in nasıl oluşturulacağına kısaca 

bakalım. Öncelikle, Full-Text Indeksleme yapacağımız tablonun adına enterprise manager' dan sağ 

tıklayoruz ve aşağıdaki gibi Define Full-Text Indexing On a Table' ı seçiyoruz. Bu işleme 

başlamadan önce tablomuzda bir primary key alan olması gerektiğinide belirtelim. Nitekim 
indeksleme işlemlerinde bu alan, sonuçların döndürülmesinde anahtar alan olarak kullanılmaktadır. 

 

Bu işlemin ardından karşımıza çıkan sihirbazdaki adımları birer birer işlemeye başlıyoruz. Az öncede 
belirttiğim gibi bu ilk olarak tablomuzdaki primary alan için bir index seçiliyor. 
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Bu işlemin ardından, hangi kolonlarda arama yapılacağını belirtiyoruz. Full-Text aramalar 

çoğunlukla uzun text verilerin tutulduğu alanlarda kullanılır. Örneğin tablomuzdaki Icerik alanı 

makalelere ait Html içeriği barındırdan ntext veri tipindedir. Burada sadece karakter içerikli veya 

binary içerikli aramalara müsade eden alanların göründüğünü söyleyelim. Yani primary key olan 

alanlar veya tarih formatındaki alanlar burada görünmez. Nitekim bu yapıdaki alanlarda Full-Text 

Indexing yapılması çok da anlamlı değildir. Artık Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) 

işlemimiz seçmiş olduğumuz alanlar üzerinde yapılabilecektir. 
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Sıradaki adımda ise, arama işlemi için gerekli katalog tanımlanır. Yani Full-Text Indexing aslında bir 

katalogda tutulmaktadır. Dolayısıyla bizim gerçekleştireceğimiz arama işlemleride bu kataloğu 

kullanacaktır. Kataloglar standart olarak d:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\ftdata\ 
fiziki adresinde tutulur. 
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Daha sonraki adımlarda ise kataloğun belirli periyotlarda tekrardan doldurulmasını sağlayacak 

Schedule (Takvim) ayarlarınıda yapabiliriz. Bu ve izleyen adımları geçtikten sonra tek yapmamız 

gereken kataloğun doldurulması işlemidir. Bunun içinde, iki seçeneğimiz var. Birisi Start Full 

Population. Bu seçenek ile katalog baştan itibaren indekslenerek oluşturulur. Bir diğer 

seçeneğimiz ise Start Incremental Population dır. Bu seçenek sayesinde sadece tablonun eski 

hali ile yeni hali arasındaki farklar indeksleme işlemine katılarak katalog güncellenir. Bu daha 

önceden kataloglanmış indeksler için geçerli bir seçenektir. Şu an için biz kataloğu yeni 
oluşturduğumuzdan Start Full Population seçeneğini kullanacağız. 

  

Bu işlemlerin ardınan dikkat ederseniz, tablomuzun yer aldığı database içinde, Full-Text 

Catalog sekmesinde tanımladığımız kataloğun oluşturulduğunu görürsünüz. 
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Eğer tabloda oluşan güncellemelerden sonra katalog bilgisinin otomatik olarak yenilenmesini 

istiyorsak bu durumda Change Tracking özelliğin aktif hale getirmeliyiz. Bununla birlikte katalog 

güncelleme işleminin arka planda yapılmasını sağlamak için Update Index in 

Background seçeneğini aktif hale getirmeliyiz. Böylece, tablomuza yeni satırlar eklendiğinde, Full-

Text Searching (Tüm Metinde Arama) işlemi için kullanılan katalog bilgilerinin otomatik olarak 
yenilenmesini sağlamış oluruz. 
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Artık tek yapmamız gereken Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) işlemini kullanmak. Bunun 

için T-SQL' de bir kaç komut var. Bunlardan ikisi, prototipleri aşağıdaki gibi 
olanFREETEXT ve FREETEXTTABLE anahtar sözcükleridir. 

FREETEXT ( Arama Yapılacak Alan , 'Aranacak Kelime' ) 

FREETEXTTABLE ( Tablo Adi , Arama Yapılacak Alan , 'Aranacak Kelime' ) 

Her iki anahtar sözcükte, belli bir alan üzerinde Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) işlemini 

gerçekleştirmemizi sağlar. Ancak FreeTextTable sonuçları farklı bir tablo ile geri döndürür. Bu 

tabloda Rank ve Key isimli iki alan vardır. Key alanı, arama işleminin yapıldığı catalog 

oluşturulurken kullanılan primary key değerlerini alır. Rank alanı ise, aranan kelimelerin bulunduğu 

satırlar arasında bir derecelendirme yapılmasına imkan tanır. 

 

Bu derecelendirme sayesinde aranan kelimenin daha çok geçtiği satırlardan, az geçtiği 

satırlara doğru (yada aranan kelimenin en uygun olarak eşleştirilebildiği alanlardan en az 

eşleştirildiği alanlara doğru) sıralanmış bir tablo görüntüsü elde etmemiz mümkündür. 

İlk olarak Query Analyzer yardımıyla bu sorguların çalıştırılmasını inceleyelim. 

 

Burada görüldüğü gibi, FREETEXT anahtar sözcüğü, Icerik isimli alanda overload anahtar 
kelimesinin geçtiği satırların olduğu sonuç kümesini elde etmemizi sağlamıştır. 
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FreeTextTable anahtar sözüğünün kullanımı ise biraz daha karmaşıktır. Burada arama sonucu 

oluşan tabloya ait verileri aramanın yapıldığı tablo ile birleştirebilmek amacıyla Join tekniği 

kullanılmıştır. Join tekniğinde arama işleminde elde edilen tablonun KEY alanı ile Makale isimli 

tablonun primary key alanı olan ID alanları eşleştirilmiştir. Bu sorgu sonucunda RANK alanına göre 

tersten sıralı bir veri kümesi elde ederiz. Kümeyi Rank alanına göre tersten sıraladığımız takdirde, 
aranan kelimenin en uygun şartlarda eşleştirildiği satırlar en üste gelmiş olacaktır. 

Şimdi Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) işlemini bir asp.net uygulamasında kullanalım. Bu 

uygulamada basit olarak bir arama işlemi sonucunda elde edilecek sonuçlar bir DataGrid 

kontrolünde gösterilecektir. Amacımız bir kelimeyi makalelerin içeriğinde aramak ve bulunan 

sonuçları kullanıcıya sunmak. Gerçekleştireceğimiz uygulamada aranan kelimenin girileceği 

TextBox' ta oluşturulabilecek Sql Injection' ların önüne geçmek amacıyla bir Stored 
Procedure kullanacağız. Öncelikle sp' mizi aşağıdaki gibi oluşturalım. 

CREATE PROCEDURE dbo.sp_AraBul 

( 

      @Aranan nvarchar(255)  

) 

AS 

 

SELECT A.*,M.Konu,M.Tarih,M.[ID] FROM Makale AS M  

INNER JOIN 

FREETEXTTABLE(Makale,Icerik,@Aranan) AS A  

ON M.[ID]=A.[KEY] 

ORDER BY A.RANK DESC 

 

RETURN 

Sp' miz dışarıdan aranan kelimeyi parametre olarak alacak ve sonuçları çağırıldığı ortama 

döndürecek. Şimdide asp.net sayfamızı aşağıdaki şekilde oluşturalım. 
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Yanlız burada amacımız sadece aranan kelimenin geçtiği makaleleri bulmak değil. Aynı zamanda 

bulunan makalelerin olduğu sayfalara link vermek. Bu nedenle dataGrid kontrolümüzün içeriğini 

aşağıdaki gibi oluşturmamız gerekiyor. 

<asp:DataGrid id="dgSonuclar" style="Z-INDEX: 105; LEFT: 48px; POSITION: absolute; TOP: 

120px" runat="server" AutoGenerateColumns="False"> 

<AlternatingItemStyle BackColor="#FFE0C0"></AlternatingItemStyle> 

<ItemStyle ForeColor="Black" BackColor="#CCCCCC"></ItemStyle> 

<Columns> 

<asp:HyperLinkColumn DataNavigateUrlField="ID" DataNavigateUrlFormatString="Mak

aleGoster.aspx?ID={0}" DataTextField="Konu" HeaderText="Makale 

Konusu"></asp:HyperLinkColumn> 

<asp:BoundColumn DataField="Tarih" SortExpression="Tarih" ReadOnly="True" 

HeaderText="Yayin Tarihi" DataFormatString="{0:dd-MM-yy}"></asp:BoundColumn> 

</Columns> 

</asp:DataGrid> 

Şimdide uygulama kodlarımızı yazalım. 

private SqlConnection con; 

private SqlCommand cmd; 

private SqlDataAdapter da; 

private DataTable dt; 

 

private void BaslangicAyarlari() 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=bsenyurt;integrated 

security=SSPI"); 

    cmd=new SqlCommand("sp_AraBul",con); 

    cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

    cmd.Parameters.Add("@Aranan",SqlDbType.NVarChar,255); 
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    da=new SqlDataAdapter(cmd); 

    dt=new DataTable(); 

} 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    BaslangicAyarlari(); 

}  

 

private void btnBul_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cmd.Parameters["@Aranan"].Value=txtArananKelime.Text; 

    try 

    { 

        if(con.State==ConnectionState.Closed) 

            con.Open(); 

        da.Fill(dt); 

        dgSonuclar.DataSource=dt; 

        dgSonuclar.DataBind(); 

    } 

    catch(SqlException hata) 

    { 

        Label1.Text=hata.Message.ToString(); 

    } 

    finally 

    { 

        if(con.State==ConnectionState.Open) 

        con.Close(); 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 
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Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) tekniğinde sadece tek bir kelime üzerinden arama 

yapmak zorunda değiliz. Örneğin "Matematik Mühendisi" kelimelerinin ardışık olarak geçtiği 

yerleride kolayca bulabiliriz. Tabi böyle bir arama sonucunda "Matematik Mühendisi" kelimesi ile 

bire bir eşleşen metinlerin bulunduğu satırlar ile "mühendisi" kelimesinin olduğu ama "Matematik" 
kelimesinin olmadığı satırlarda elde edilcektir. 

Diğer yandan içerik alanında hem overload kelimesi hemde interface kelimesi geçen makaleleri 

bulmak istediğimiz bir örnek ile karşılaşırsak ne yaparız? İşte böyle bir durumda And, Or gibi 

mantıksal operatorlerin sunduğu imkanlardan faydalanmamız gerekecektir. Bunun için Full-Text 

Searching (Tüm Metinde Arama) işlemlerinde kullanabileceğimiz iki yeni sql anahtar sözcüğü 

vardır. Bunlar CONTAINS ve CONTAINSTABLE anahtar sözcükleridir. Bu 

ifadelerde AND, OR, NEAR, * gibi mantıksal operatorler kullanılarak arama işlemleri daha detaylı 

bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin aşağıdaki sorgu, overload ve interface kelimelerinin bir arada 
geçtiği alanları arar. 

SELECT A.*,M.Konu,M.[ID] FROM Makale AS M INNER JOIN 

CONTAINSTABLE(Makale,Icerik,'overload AND interface') AS A ON M.[ID]=A.[KEY] 

ORDER BY A.RANK DESC 

Diğer yandan aynı aramayı overload veya interface kelimelerinden herhangibirinin geçtiği alanlar 

üzerinde de aşağıdaki sorgu ile gerçekleştirebiliriz. Tek yapmamız gereken aranan kelimeler arasına 
Or operatorunu koymak olacaktır. 
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And ve Or operatörleri dışında kullanabileceğimiz bir diğer kullanışlı operatörde, * asteriks 
karakteridir. Örneğin, 

SELECT A.*,M.Konu,M.[ID] FROM Makale AS M INNER JOIN 

CONTAINSTABLE(Makale,Icerik,' "Datarela*" ') AS A ON M.[ID]=A.[KEY] 

ORDER BY A.RANK DESC 

sorgusu yardımıyla Datarela ile başlayan sözcükleri içeren alanların olduğu veri kümesini elde 

edebiliriz. CONTAINS ve CONTAINSTABLE aramalarında kullanabileceğimiz diğer operatörler için 

Sql Help' e bakabilirsiniz. Bu makalemizde Full-Text Searching (Tüm Metinde Arama) işlemlerinin 

nasıl yapıldığını incelemeye çalıştık. Umuyorum ki yararlı bir makale olmuştur. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Oyun Programlamaya Giriş (Matrisler 

Yardımıyla Çarpışma Kontrolü) ( 04.12.2004 ) - 

C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Hafta sonu evde bilgisayarım başında internette gezinirken, tarihi oyunların anlatıldığı bir site ile 

karşılaştım. Aslında zaten eski oyunları araştırıyordum. Amacım bu oyunlara, oyun oynamak 

isteyen bir çocuk gözü ile değil, onların yapılarını ve çekirdeklerini anlamaya çalışacak bir yazılımcı 

gözüyle bakabilmekti. Sonuçta, içimdeki çocuk ağır basıp bir kaç tanesini saatlerce 

oynadım.  Aralarında en çok hoşuma gidenlerden birisi PackMan' di. Packman, doğrusal düzlemde 4 

yöne hareket edebilen bir kahramandı. Yolda kendisini rastgele konumlardan gelerek yakalamaya 

çalışan böceklerden kaçıyor ve bulduğu meyveleri yiyerekte puanlar topluyordu. Tam oyunu 

bitirmeme az kalmıştıki hiç beklenmedik bir şekilde böceklerden birisi tarafından yendim. Aslında 

ekrana bir süre donuk gözler ile bakmıştım. Nitekim, oyunu oynarken aklıma geçen gün okuduğum 
Oyun Programlama kitabı gelmişti. 

Kitabın bir bölümünde, ekranda yer alan aynı boyutlu nesnelerin çarpışmalarının kontrolünde iki 

boyutlu bir matris dizisinden faydalanılıyordu. O anda, çarpışma tekniklerinin farklı bir teoremini 

Packman'a benzeyecek bir oyun ile inceleyebileceğimi düşündüm. Her ne kadar amacım tümüyle 

bir oyunu yazmak olmasada en azından Packman' imi ekrandaki duvarların içinden geçirmeyecek 
şekilde hareket ettirmek istiyordum. 

Teori gayet basitti. İlk olarak oyun sahasını, eşit boyutlu karelere bölecektim. Bu karelerin boyutları 

oyundaki nesnelerin çevresini saran hayali karelerinki ile aynı olacaktı. Böylece bir kare içinde her 

zaman tek bir oyun elemanı tam olarak sığmış bulunacaktı. Daha sonra ekrandaki elemanları iki 

boyutlu bir matris dizisi içinde bir şekilde konumlandıracaktım. Son olarak, kahramanın her 

hareketinde yöne bağlı olaraktan önceki veya sonraki kare alanlarını kontrol edecek ve orada bir 
Duvar nesnesi var ise çarpışma olduğunu belirterek o yöne olan hareketi kesecektim. 

 

Teoremin kilit noktası, oyun alanındaki karelerde bulunan elemanları, iki 

boyutlu bir Matris dizisi içerisinde temsil edebilmekti. 

İlk olarak aşağıdaki gibi bir oyun alanını düşündüm. 
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Şekil 1. Oyun Sahası. 

Öncelikle, Duvar, Muz ve kahramanımız Packo' ya ait imajları tasvir ettim. Bunların her birisi 20 

piksel X 20 Piksel boyutlarındaki bir karenin iç kenarlarına teğer olacak büyüklükteydiler. Daha 

sonra, oyun sahamı 20 Piksel X 20 Piksel' lik kareler ile doldurdum. Dolayısıyla artık elimde, 20' ye 

20' lik bir Matris vardı. Bu Matris yardımıyla ekrandaki her bir elemanın konumunu bilebilirdim. Tek 

yapmam gerken Matrisin ilgili elemanına, orada duran nesneyi temsil edecek sayısal bir değer 

vermekti. Örneğin şu anki haliyle, Packo' nun Matris' deki konumunu aşağıdaki gibi ifade 
edebilirdim. 

Matris[5,8]=1; 

Bu durumda, Packo' nun sağa doğru olan hareketinde herhangibir duvara çarpıp çarpmadığını 
kontrol etmek için, Y değerinin 1 fazlasına bakmak yeterli olacaktı. 

Yani; 

eğer Matris[5,8+1]=2 ise (ki Duvarlarıda 2 sayısı ile ifade edebilirdim.) 

     Çarpışma var, Sağa gitme. 

eğer Matris[5,8+1]=3 ise (ki Muzları 3 ile ifade edebilirdim.) 

     Sağa git, Matris[5,9] daki Muzu ekrandan sil, Puanı arttır. 

eğer Matris[5,8+1]=0 ise (ne duvar ne de Muz var ise.) 

     Çarpışma yoktur. Yola devam et. 

Bu kontrolü Packo' nun yapacağı doğrusal her hareket için uygulayabilirdim. Böylece , 

 

Hareket yönüne göre bir sonraki adımda yer alan elemanları Matris dizisi içinde 

bularak çarpışma kontrolünü gerçekleştirebilirdim. 

Teoremi kafamda pekiştirdikten sonra, sıra bunu uygulamaya dökmeye gelmişti. Elbetteki bir 

Windows uygulaması için böyle bir teoremi araştırmaya çalışırken bir takım zorluklar ile 

karşılaşabilirdim. Örneğin, oyun başladığında Duvarların, Muzların ve Packonun rastgele ekrana 

konumlandırılması. Ekranda piksel bazında tutulan karesel alanların, Matris dizisi içerisinde nasıl 

indislendirilebileceği. Öyle ya, 400 piksel' e 400 piksel' lik bir Form alanını, 400*400 elemanlı bir 

Matris dizisinde aynen uygulamak gereksiz yere hafıza tüketimine neden olurdu. Ya da, ekrandaki 

bir Muz' un üstünden geçildiğinde o resmin nasıl kaldırılacağı. Bu gibi pek çok sorunu önceden 

düşünmek ve uygulamayı ona göre planlamak gerekiyordu. Bu amaçla önce düşündüm ve sonra 
aşağıdaki kodları geliştirdim. 

Konumlandırma işlemleri için kullandığım sınıf, 

using System; 

 

namespace Packo 

{ 

    /* Bu sinif yardimiyla oyun alaninda kullandigimiz nesnelerin X ve Y koordinatlari ve duvar 

sayilari için rastgele degerler ürettiriyoruz. Ekranimizi 20' ye 20'e lik karelere ayirdigimiz için 

random sinifinin Next metodunu buna uygun sekilde çagiriyoruz. */ 
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    public class Konumlandir 

    { 

        private int X,Y,duvarSayisi; 

        System.Random r; 

 

        public Konumlandir() 

        { 

            r=new Random();  

        } 

     

        /* X koordinatlari için (herhangibir oyun elemaninin Left özelliginin degeri için) bir özellik 

tanimliyoruz. Bu özellik Read-Only formatindadir. */ 

        public int YerlestirX 

        { 

            get 

            { 

                X=r.Next(1,20)*20; /* Oyun alani 400 piksele 400 piksel boyutunda oldugu için, 1 ile 

20 arasindaki rakami 20 kat sayisi ile çarpiyoruz.*/ 

                return X; 

            } 

        } 

 

        /* Y koordinatlari için (herhangibir oyun elemaninin Top özelliginin degeri için) bir özellik 

tanimliyoruz. Bu özellik Read-Only formatindadir. */ 

        public int YerlestirY 

        { 

            get 

            { 

                Y=r.Next(1,20)*20; 

                return Y; 

            } 

        } 

        /* Ekrana 10 ile 30 arasinda restgele bir degerde Duvarlar koymak için bu özelligi 

kullaniyoruz. Bu özellik Read-Only formatindadir. */ 

        public int DuvarSayisi 

        { 

            get 

            { 

                duvarSayisi=r.Next(10,30); 

                return duvarSayisi; 

            } 

        } 

    } 

} 

Ana program; 

Konumlandir k; 
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/* Ekrani 20*20 lik bir matris ile ele alacagiz. */ 

int[,] Matris=new int[20,20]; 

 

/* Matristeki her bir elemanin hangi oyun nesnesini (duvar,kahramanimiz packocuk ve Muz) temsil 

ettigini daha kolay kontrol edebilmek için sayisal degerleri bir enum sabiti ile anlamlandiriyoruz.*/ 

enum AlanSahibi 

{ 

    Pakocuk=1, 

    Duvar=2, 

    Muz=3 

} 

 

/* Ekrana duvar elemani, rastgele koordinatlara gelecek sekilde ekleniyor.*/ 

private void DuvarEkle() 

{  

    /*Bir PictureBox nesnesi tanimlaniyor.*/ 

    PictureBox pb=new PictureBox(); 

    /*Nesnemizin içerecegi resim yükleniyor. */ 

    pb.Image=System.Drawing.Image.FromFile("duvar.jpg"); 

    /*Nesnemizin ekrandaki yerlesimi için gerekli koordinat ayarlamalari yapiliyor.*/ 

    pb.Top=k.YerlestirY; 

    pb.Left=k.YerlestirX; 

    /* Duvarin ekrandaki piksel bazli koordinatlarini Matrisimizdeki elemanlar ile uyusturabilmek için 

20 ile bölüyoruz.     Matrisin bu elemanina Duvar enum sabitinin degerinin veriyoruz.*/ 

    Matris[pb.Left/20,pb.Top/20]=(int)AlanSahibi.Duvar; 

    /* Nesnemizin boyutlari belirleniyor.*/ 

    pb.Width=20; 

    pb.Height=20; 

    pb.SizeMode=PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

    /* Nesnemiz formumuzun Controls koleksiyonuna ekleniyor.*/ 

    this.Controls.Add(pb); 

} 

 

/* Ekrana bir Muz elemani, rastgele koordinatlara gelecek sekilde yerlestiriliyor.*/ 

private void MuzEkle() 

{  

    /*Muz nesnesinin üzerinden geçildiğinde onu ekrandan kaldırabilmek için kontrolün adını bilmem 

gerekiyor.Bunun için MuzEkle metodunun adını bulunduğu koordinata göre tanımlıyoruz.*/ 

    string ad;  

    PictureBox pb=new PictureBox();  

    pb.Image=System.Drawing.Image.FromFile("muz.jpg"); 

    pb.Top=k.YerlestirY; 

    pb.Left=k.YerlestirX; 

    Matris[pb.Left/20,pb.Top/20]=(int)AlanSahibi.Muz; 

    ad="MUZ_"+Convert.ToString((pb.Left/20))+"_"+Convert.ToString((pb.Top/20)); 

    pb.Name=ad; 

    pb.Width=20; 

    pb.Height=20; 
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    pb.SizeMode=PictureBoxSizeMode.StretchImage; 

    this.Controls.Add(pb);  

} 

 

/* Kahramanimiz Packo' nun ekrandaki konumu, Matris dizisindeki yeri ve saga veya sola bakacagi 

resmi belirleniyor. Ayrica, ekrana DuvarSayisi kadar Duvar ve Muz elemanlari ekleniyor.*/ 

private void Baslat() 

{ 

    /* Rastegele X,Y ve duvar sayilari için kullandigimi Konumlandir sinifina ait bir nesne örnegi 

olusturuluyor.*/ 

    k=new Konumlandir(); 

    resPacko.Left=k.YerlestirX; 

    resPacko.Top=k.YerlestirY; 

    Matris[resPacko.Left/20,resPacko.Top/20]=(int)AlanSahibi.Pakocuk; 

    /*Egere resPacko ekranin sol yarim küresinde ise, Sola bakan resmi gösteriliyor.*/ 

    if(resPacko.Left<200) 

        resPacko.Image=System.Drawing.Image.FromFile("packoSol.jpg"); 

    /*Egere resPacko ekranin sag yarim küresinde ise, Saga bakan resmi gösteriliyor.*/ 

    if(resPacko.Left>200) 

        resPacko.Image=System.Drawing.Image.FromFile("packoSag.jpg"); 

    resPacko.Visible=true; 

    for(int i=1;i<k.DuvarSayisi;i++) 

    { 

        DuvarEkle(); 

        MuzEkle(); 

    } 

} 

 

int carpismaDurumu=0; 

 

/* Eğer üstünden geçtiğimiz nesne Muz ise onu ekrandan kaldırıyoruz. Bunu yaparken Form 

üzerindeki kontrollerde gezinip, kontrolün adını buluyor ve Remove metodunu çağırıyoruz.*/ 

private void MuzYokEt(int X,int Y) 

{  

    /*Önce Matirsimizin X,Y elemanının Muz olup olmadığına bakıyoruz.*/ 

    if(Matris[X,Y]==(int)AlanSahibi.Muz) 

    { 

        /*Eğer Muz ise dizinin bu elemanının değerini 0 yapıyoruz. Böylece Muz nesnemizi diziden 

çıkarmış oluyoruz.*/ 

        Matris[X,Y]=0; 

        /* Daha sonra PictureBox' ımızın adını tedarik ediyoruz. */ 

        string muzX=X.ToString(); 

        string muzY=Y.ToString(); 

        string KontrolAdi="MUZ_"+muzX+"_"+muzY; 

        /*Döngü ile, Form içindeki tüm kontroller arasında geziniyoruz.*/ 

        for(int i=0;i<this.Controls.Count;i++) 

        { 

            /*Eğer güncel kontrolün adı, bizim Muz nesnemizinki ile aynı ise, bu PictureBox' ı 

Formumuzdan çıkartıyoruz.*/ 
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            if(this.Controls[i].Name.ToString()==KontrolAdi) 

            { 

                this.Controls.Remove(this.Controls[i]); 

            }     

        } 

    } 

} 

 

/* Çarpisma kontrolünün yapildigi metod. Bu metod Packo' nun X, Y koordinatlari ile hareket ettigi 

yönü (saga,sola,yukariya,asagiya) parametre olarak aliyor. Aldigi X,Y koordinatlari ve yöne göre, 

bir sonraki kare alaninda bir Duvar nesnesi olup olmadigina bakiyor.*/  

private void CarpismaKontrol(int X,int Y,char Yon) 

{ 

    /*Eger sola hareket ediyorsak ve Matrisimizin [X indisinin 1 önceki elemani,Y] AlanSahibi.Duvar 

enum sabitinin degerine esit ise çarpisma vardir. */ 

    if(Yon=='A') 

    { 

        int alanSahibi=Matris[X-1,Y]; 

        if(alanSahibi==(int)AlanSahibi.Duvar) 

            carpismaDurumu=1; 

        else 

            carpismaDurumu=0; 

        MuzYokEt(X,Y); 

    } 

    /*Eger saga hareket ediyorsak ve Matrisimizin [X indisinin 1 sonraki elemani,Y] 

AlanSahibi.Duvar enum sabitinin degerine esit ise çarpisma vardir. */ 

    if(Yon=='D') 

    { 

        int alanSahibi=Matris[X+1,Y]; 

        if(alanSahibi==(int)AlanSahibi.Duvar) 

            carpismaDurumu=1; 

        else 

            carpismaDurumu=0; 

        MuzYokEt(X,Y); 

    } 

    /*Eger asagi hareket ediyorsak ve Matrisimizin [X,Y indisinin 1 sonraki elemani] 

AlanSahibi.Duvar enum sabitinin degerine esit ise çarpisma vardir. */ 

    if(Yon=='S') 

    { 

        int alanSahibi=Matris[X,Y+1]; 

        if(alanSahibi==(int)AlanSahibi.Duvar) 

            carpismaDurumu=1; 

        else 

            carpismaDurumu=0; 

        MuzYokEt(X,Y); 

    } 

/*Eger yukari hareket ediyorsak ve Matrisimizin [X,Y indisinin 1 önceki elemani] AlanSahibi.Duvar 

enum sabitinin degerine esit ise çarpisma vardir. */ 

    if(Yon=='W') 
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    { 

        int alanSahibi=Matris[X,Y-1]; 

        if(alanSahibi==(int)AlanSahibi.Duvar) 

            carpismaDurumu=1; 

        else 

            carpismaDurumu=0; 

        MuzYokEt(X,Y); 

    } 

} 

 

/*Form üzerinde A (sol), S (asagi), D (saga), W (yukari) tuslarina basildikça çarpisma kontrolü 

yapiliyor. Eger çarpisma var ise, belirtilen yöndeki dogrusal harekete (20 piksellik öteleme) izin 

verilmiyor. Aksi halde harekete devam ediliyor.*/ 

private void frmPacko_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 

{ 

    int x=resPacko.Left/20; 

    int y=resPacko.Top/20; 

 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.A) 

    { 

        resPacko.Image=System.Drawing.Image.FromFile("packoSol.jpg"); 

        CarpismaKontrol(x,y,'A'); 

        if(carpismaDurumu==1) 

            MessageBox.Show("DUVARA ÇARPTIN"); 

        else 

            resPacko.Left-=20; 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.D) 

    { 

        resPacko.Image=System.Drawing.Image.FromFile("packoSag.jpg"); 

        CarpismaKontrol(x,y,'D'); 

        if(carpismaDurumu==1) 

            MessageBox.Show("DUVARA ÇARPTIN"); 

        else 

            resPacko.Left+=20; 

    }  

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.S) 

    { 

        resPacko.Image=System.Drawing.Image.FromFile("packoAsagi.jpg"); 

        CarpismaKontrol(x,y,'S'); 

        if(carpismaDurumu==1) 

            MessageBox.Show("DUVARA ÇARPTIN"); 

        else 

            resPacko.Top+=20; 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.W) 

    { 

        resPacko.Image=System.Drawing.Image.FromFile("packoYukari.jpg"); 

        CarpismaKontrol(x,y,'W'); 
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        if(carpismaDurumu==1) 

            MessageBox.Show("DUVARA ÇARPTIN"); 

        else 

            resPacko.Top-=20; 

    } 

}  

 

/*Oyunu kapatmak ve baslatmak kullandigimiz menüleri ContextMenu içerisinde kullaniyoruz.*/ 

private void menuItem3_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Close(); 

} 

 

private void menuItem1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Baslat(); 

} 

 

/* Kontrol amaciyla, Matris dizisinin degerlerini Text tabanli bir dosyaya da yazabiliyoruz.*/ 

private void menuItem4_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    System.IO.FileStream fs=new 

System.IO.FileStream("kontrol.txt",System.IO.FileMode.OpenOrCreate,System.IO.FileAccess.Write

); 

    System.IO.StreamWriter sw=new System.IO.StreamWriter(fs); 

    for(int i=0;i<20;i++) 

    { 

        for(int j=0;j<20;j++) 

        { 

            sw.Write("{0,2},{1,2}={2,3}",i,j,Matris[i,j]); 

        } 

        sw.WriteLine(); 

    } 

    sw.Flush(); 

    sw.Close(); 

    fs.Close(); 

} 

Kodlar her ne kadar uzun görünsede programın tek yaptığı, Packo' yu duvarların içinden 

geçirmeden hareket ettirmek ve yolda gördüğü Muz' ları toplamasını sağlamak. Örneğin, 

uygulamayı çalıştırdığımızda bir duvara hangi yönden gelirsek gelelim, Matris dizimiz içinde Packo' 
dan sonraki elemanlar kontrol edilecek ve duvara çarpılıp çarpılmadığına bakılacaktır. 
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Şekil 2. Duvara Çarpış. 

Diğer yandan, eğer Packo bir Muz üzerinden geçerse, bu Muz nesnesini temsil eden PictureBox 

Form üzerinden kaldırılacak, aynı zamanda Matris dizimizdeki ilgili Muz elemanın değeride 

sıfırlanacaktır. 

 

Şekil 3. Packo Muzları Yiyebiliyor. 
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Görüldüğü gibi, Matris tekniği ile eşit karelere bölünmüş sahalardaki nesnelerin birbirleri ile olan 

çarpışmalarını kontrol edebilmek son derece basit. Bu minik program elbetteki başlangıç 

aşamasında. Örneğin, her muz yiyişinden sonra puanlama sistemi olması, duvarların seri olacak 

şekilde ekrana dizilmesi, Packo dışında hareket eden ve Packo' yu yemeye çalışan böceklerin farklı 

hareketleri vs... Bu kısımların geliştirilmesinide siz değerli okurlarıma bırakıyorum. Uygulamaya 

kaldığı yerden devam edebilirsiniz. Örnek uygulamayı indirmek için lütfen tıklayın. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Oyun Programlamaya Giriş (Çarpışma 

Teknikleri - 3) ( 19.11.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Geçtiğimiz hafta boyunca, Oyun Programcılığı ile ilgili olaraktan aldığım kitapları fırsat buldukça 

okumaya ve çalışmaya devam ettim. Konular o kadar heyecanlı ve sürükleyici ki araştırmak için 

zaman kavramı anlmasız hale geliyor. Öyleki, dün gece sabaha karşı saat 03:00 sularında kağıt 

kalem ile boğuşuyor ve Çarpışma Tekniklerinden birisinin daha matematiksel modelinin C# ile nasıl 

uygulanabileceğini araştırıyordum. Sonuç olarak işe bir kaç saatlik uykuyla gitmek zorunda kaldım. 

Ancak buna rağmen tüm gün dinçtim. Çünkü, çarpışma tekniklerinden birisini daha öğrenmiştim. 

Sıra anlatmaya gelmişti. İşte bugünkü makalemizde 3ncü çarpışma tekniğini incelemeye 
çalışacağız. 

Oyun programcılığında önemli bir yere sahip olan çarpışma tekniklerinde, bu makaleye gelinceye 

kadar iki ana konuyu inceleme fırsatı bulduk. İlk olarak iki dörtgensel nesnenin bir birleriyle olan 

çarpışmalarını inceledik. Daha sonraki makalemizde ise, eski dostumuz Pisagor' u anıp, iki dairesel 

nesnenin birbirleriyle olan çarpışmalarını araştırdık. Sırada bu iki durumun kombinasyonu var. Yani, 

bir dörtgen ile dairesel bir nesnenin birbirleriyle olan çarpışmalarının tespit edilmesi. Bu teknikte 

yine Pisagor teroeminden yararlanacağız. Ancak dikkat etmemiz gereken önemli koordinat noktaları 
var. Bu durumu daha iyi analiz etmek için aşağıdaki şekli göz önüne alalım. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Packo.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Dört Bölge. 

Bu teoride, dörtgenin dairesel nesneye göre olan konumlarını ele almamız gerekiyor. Bu da bizim, 

dörtgen nesnesine ait olan maksimum ve minimum sınır noktalarını bilmemiz gerektiğini 

göstermektedir. Buna göre, dörtgensel nesnenin köşe noktalarının x ve y koordinatları ele alınır. 

Kısaca, oluşturacağımız pisagor üçgeni için bu maksimum ve minimum x, y koordinatlarını 
bilmemiz gerekiyor. Çarpışma teoremine gelince; 

 

Dörtgenin dairesel nesneye en yakın olan köşe noktalarından yola çıkılarak 

oluşturulan dik üçgene ait hipotenüs değeri, dairesel nesnenin yarıçapından 

küçük ise çarpışma vardır. 

Şimdi buradaki dört bölgeyi kısaca inceleyelim. Örnek olarak 4üncü bölgeyi aşağıdaki şekilde 

olduğu gibi ele alabiliriz. Esasen tüm bölgelerde, dörtgensel nesneye ait minX,maxX,minY ve maxY 

koordinatları büyük öneme sahiptir. Örneğin PRO üçgenini göz önüne aldığımızda, kenarların 

uzunluklarını bulabilmek için R noktasının koordinatlarından yararlanılmaktadır. R noktasına dikkat 

edecek olursanız, dörtgenin en uzak X ve en uzak Y değerlerine sahip olduğunu görürsünüz. 

Dolayısıyla biz, PO uzaklığını bulmak istiyorsak, Ox değerinden RmaxX değerini çıkartmamız 

gerekecektir. Aynı durum RP kenarının boyunu bulurken de geçerlidir. Bu durumda, Oy değerinden 

RmaxY değerini çıkartırız. Burada dörtgenin dördüncü bölgeye düştüğünü anlamak için dairenin x,y 

koordinatları ile R noktasının koordinatları karşılaştırılır. Burada dikkat etmemiz gereken husus, R 
noktasının koordiantlarını  dörtenin daireye olan konumuna göre değişeceğidir. 
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Şekil 2. Dördüncü bölge için durum. 

Bu anlattıklarım size biraz karmaşık geldiyse sıkı durun. Diğer bölgelerin grafiksel ifadeleride 

aşağıda yer almaktadır. Dikkat edecek olursanız, R noktasının koordinatları her bölge için farklıdır. 

Buda üçgene ait dik kenarlar hesaplanırken uygun R noktası koordinatlarını kullanmamız 

gerektiğini, başka bir deyişle programlama algoritmasınıda, söz konusu  bölgeleri if koşulları ile 
tespit ederek geliştirmemiz gerektiğini gösterir. 



www.bsenyurt.com Page 1991 
 

 

Şekil 3. Üçüncü bölge için durum. 
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Şekil 4. Birinci bölge için durum. 
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Şekil 5. İkinci bölge için durum. 

Şimdi sıra geldi bu teoremi C# kodları ile gerçekleştirmeye. Bu amaçla aşağıdaki ekran 

görüntüsüne sahip basit bir windows uygulaması geliştirdim. Her zamanki gibi işlemleri 

kolaylaştırmak amacıyla, dairesel nesneyi sabit tutup, dörtgensel nesneyi A,S,D,W tuşları ile 

hareket ettiriyorum. Bizim için önemli olan kısımlar, 4 durumdada geçerli olan üçgene ait dik 

kenarların FarkX ve FarkY şeklinde hesap edilmeleri ve buradan yola çıkılarak hipotenüs 

değerlerinin bulunması. Son olarak bu hipotenüs değerini, dairenin yarıçapı ile karşılaştırıp 

çarpışma olup olmadığını inceliyoruz. 
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Şekil 6. Uygulama formu. 

Şimdi gelelim uygulama kodlarımıza. 

/*global degiskenlerimizi tanimliyoruz. */ 

float Daire_X,Daire_Y,Dortgen_X,Dortgen_Y,Daire_R; 

float Dortgen_MinX,Dortgen_MaxX,Dortgen_MinY,Dortgen_MaxY; 

double Hipotenus,FarkX,FarkY; 

 

 

/*Daire için X,Y koordinatlar, yarıçap Dörtgen için ise X,Y, minimum ve maksimum X,Y 

koordinatları hesaplanıyor.*/ 

private void Hesapla() 

{ 

    Daire_R=Daire.Width/2; 

    Daire_X=Daire.Left+Daire_R; 

    Daire_Y=Daire.Top+Daire_R; 

 

    Dortgen_X=Dortgen.Left+Dortgen.Width/2; 

    Dortgen_Y=Dortgen.Top+Dortgen.Height/2; 

    Dortgen_MinX=Dortgen.Left; 

    Dortgen_MaxX=Dortgen.Left+Dortgen.Width; 

    Dortgen_MinY=Dortgen.Top; 

    Dortgen_MaxY=Dortgen.Top+Dortgen.Height; 

 

    /*Burada temel olarak, dörtgenin hangi bölgelere denk düştüğüne bakarak dik üçgene ait FarkX 

ve FarkY değerlerini hesap ediyoruz.*/ 

    if(Daire_Y<Dortgen_MinY) 

    { 

        FarkY=Daire_Y-Dortgen_MinY; 
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    } 

    if(Daire_Y>Dortgen_MaxY) 

    { 

        FarkY=Daire_Y-Dortgen_MaxY; 

    } 

    if(Daire_X>Dortgen_MaxX) 

    { 

        FarkX=Daire_X-Dortgen_MaxX; 

    } 

    if(Daire_X<Dortgen_MinX) 

    { 

        FarkX=Daire_X-Dortgen_MinX; 

    } 

    /*Dik üçgene ait hipotenüsü buluyoruz.*/ 

    Hipotenus=Math.Sqrt((FarkX*FarkX)+(FarkY*FarkY)); 

} 

 

/* Ölçümleri ekrana yazdirmak için string deger döndüren bir metod hazirliyoruz.*/ 

private string Olcumler() 

{ 

    string olcum="Daire için X:"+Daire_X.ToString(); 

    olcum+=" Y:"+Daire_Y.ToString(); 

    olcum+=" R:"+Daire_R.ToString(); 

    olcum+=" | Dortgen İçin X:"+Dortgen_X.ToString(); 

    olcum+=" Y:"+Dortgen_Y.ToString(); 

    olcum+=" | Dortgen İçin MinX:"+Dortgen_MinX; 

    olcum+=" | Dortgen İçin MaxX:"+Dortgen_MaxX; 

    olcum+=" | Dortgen İçin MinY:"+Dortgen_MinY; 

    olcum+=" | Dortgen İçin MaxY:"+Dortgen_MaxY; 

    olcum+=" | Hipotenüs:"+Hipotenus.ToString(); 

    return olcum; 

} 

/* Form üzerinde A,S,D,W tuslarina basildiginda, Dortgen isimli pictureBox' in hareket etmesini 

sagliyoruz.*/ 

private void frmCollision2_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 

{ 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.A) 

    { 

        Dortgen.Left-=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.D) 

    { 

        Dortgen.Left+=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    }  

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.S) 



www.bsenyurt.com Page 1996 
 

    { 

        Dortgen.Top+=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.W) 

    { 

        Dortgen.Top-=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    } 

    Kontrol(); 

} 

 

/* Çarpisma kontrolümüzü yapiyoruz. */ 

private void Kontrol() 

{ 

    if(Hipotenus<Daire_R) 

    { 

        this.Text=""; 

        this.Text+=" |!!! ÇARPISMA VAR !!!| "; 

    } 

    else 

        this.Text=""; 

} 

Kodlarımız son derece açık ve kolay. Uygulamamızı çalıştırdığımızda, çarpışma teorimizin başarılı 

bir şekilde çalıştığını görürüz. 
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Şekil 7. Çarpışma durumu. 

Görüldüğü gibi artık oyun programlamada önemli noktalardan birisi olan çarpışma teorilerinde 

bayağı bir yol aldık. Ancak her zaman bu teknikleri kullanmayacağız. Örneğin zaman zaman, 

ekranın eşit karelere bölündüğünü (aynı kareli defterler gibi) ve nesnelerin bu kareler üzerindeki 

konumlarına göre çarpışıp çarpışmadıklarının belirlendiğini öğrendim. Önümüzdeki hafta büyük bir 

ihtimalle bu konuyu incelemeye çalışacağım. Kaynaklardan incelediğim kadarı ile bu karelere bölme 

tekniği tam anlamıyla PackMan tarzı oyunlara yönelik geliştirilmiş bir model. İşin içine bu kez 

matris dizileri girecek. Bakalım başımıza neler gelicek. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Oyun Programlamaya Giriş (Çarpışma 

Teknikleri - 2) ( 12.11.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, Oyun Programcılığına girmek adına çarpışma 

tekniklerini incelemeye başlamış ve dörtgenlerin çarpışmalarını ele almıştık. Bugünkü makalemizde 

ise, dairesel şekillerin birbirleri ile olan çarpışmalarını incelemeye çalışacağız. Dairesel şekillerin 

çarpışmasına verilebilecek en güzel örnek, kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Bilardo oyunlarıdır. 

Burada gerçekten de mükemmel dairelerin birbirleriyle olan çarpışmaları söz konusudur. Şunuda 

hatırlatmakta fayda var. Şu an için teorilerimizi iki boyutlu uzayda inceliyoruz. Elbetteki işin için üç 

boyutlu cisimler girdiğinde kullanacağımız algoritmalar ve teknikler birazda olsa farklılık 

gösterecektir. Çünkü uzay boyutunda X ve Y koordinatlarına ek olarak Z koordinatlarıda işin içine 

girecektir. Bu da iki boyutlu bir sistemde Bilardo oyunun tasarlanmasının 3 boyutlu sistemdekine 
göre daha kolay olduğunu göstermektedir. 

Dairesel nesnelerin çarpışmalarını belirlemek için eski dostumuz Pisagor Teoreminden 

faydalanacağız. Burada ana fikir, dairelerin merkezlerinin birbirlerine olan doğrusal uzaklıkları ile 

yarıçaplarının toplamlarının karşılaştırılmasıdır. Eğer, dairelerin merkezleri arası doğrusal uzaklık, 

dairelerin yarıçapları toplamından küçük ise, dairelerin üst üste geldiklerinden dolayısıyla 
çarpıştıklarından söz edebiliriz. Olayı aşağıdaki şekil ile ele almaya çalışalım. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Dairelerin Çarpışması. 

Burada bizim için anahtar şekil, dairelerin merkezleri arasında oluşan BMA dik üçgenidir. Biz bu 

üçgen yardımıyla, A ve B noktaları arasındaki mesafeyi, başka bir deyişle BMA üçgeninin 

hipotenüsünü bulabiliriz. Bu bizim için en kilit noktadır. Sonrasında ise, bu mesafeyi Ra ve Rb 

yarıçaplarının toplamı ile karşılaştırmamız yeterli olacaktır. Dolayısıyla çarpışma formülümüz 
aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

Şekil 2. Çarpışma Teorimiz. 

Görüldüğü gibi yapmamız gereken, X ve Y koordinatları arasındaki mesafelerden yararlanarak, 

üçgenin hiptoneüsünü (yani iki daire merkezi arasındaki doğrusal uzaklığı) bulmak ve bulduğumuz 

değeri, yarıçapların toplamı ile karşılaştırmaktır. Şimdi dilerseniz, bu teoriyi C# ile geliştirilmiş bir 

windows uygulamasında nasıl simule edeceğimize bakalım. Geliştireceğimiz uygulama her zamanki 

gibi basit ve anlamsız olacak. Ancak amacımız, yukarıdaki teoremi uygulamak ve sonuçlarını 

görmek. Bu amaçla aşağıdaki ekran görüntüsüne ait bir windows uygulaması geliştirdim. 
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Şekil 3. Uygulama tasarımımız. 

Kodlarımız ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

/*global değişkenlerimizi tanımlıyoruz. */ 

float Top1_X,Top1_Y,Top2_X,Top2_Y,Top1_R,Top2_R; 

double Hipotenus,YaricapToplam; 

 

/*X,Y Koordinatlari ile yariçaplar belirleniyor.*/ 

private void Hesapla() 

{ 

    Top1_R=Top1.Width/2; 

    Top1_X=Top1.Left+Top1_R; 

    Top1_Y=Top1.Top+Top1_R; 

 

    Top2_R=Top2.Width/2; 

    Top2_X=Top2.Left+Top2_R; 

    Top2_Y=Top2.Top+Top2_R; 

 

    float Fark_X=Math.Abs(Top1_X-Top2_X); 

    float Fark_Y=Math.Abs(Top1_Y-Top2_Y); 

 

    Hipotenus=Math.Sqrt((Fark_X*Fark_X)+(Fark_Y*Fark_Y)); 

 

    YaricapToplam=Top1_R+Top2_R; 

} 

 

/* Ölçümleri ekrana yazdırmak için string değer döndüren bir metod hazırlıyoruz.*/ 

private string Olcumler() 

{ 

    string olcum="Top 1 için X:"+Top1_X.ToString(); 

    olcum+=" Y:"+Top1_Y.ToString(); 

    olcum+=" R:"+Top1_R.ToString(); 

    olcum+=" | Top 2 için X:"+Top2_X.ToString(); 
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    olcum+=" Y:"+Top2_Y.ToString(); 

    olcum+=" R:"+Top2_R.ToString(); 

    olcum+=" | Hipotenüs:"+Hipotenus.ToString(); 

    return olcum; 

} 

 

private void frmCollision2_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    Hesapla(); 

    lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

} 

 

/* Form üzerinde A,S,D,W tuşlarına basıldığında, Top2 isimli pictureBox' ın hareket etmesini 

sağlıyoruz.*/ 

private void frmCollision2_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 

{ 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.A) 

    { 

        Top2.Left-=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.D) 

    { 

        Top2.Left+=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    }  

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.S) 

    { 

        Top2.Top+=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.W) 

    { 

        Top2.Top-=1; 

        Hesapla(); 

        lblOlcumler.Text=Olcumler(); 

    } 

    Kontrol(); 

} 

 

/* Çarpışma kontrolümüzü yapıyoruz. */ 

private void Kontrol() 

{ 

    if(Hipotenus<YaricapToplam) 

    { 

        this.Text=""; 
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        this.Text+=" |!!! ÇARPISMA VAR !!!| "; 

    } 

    else 

        this.Text=""; 

} 

Kodlarımız son derece açık. Dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi, Top1 ve Top2 isimli 

nesnelerin X ve Y koordinatlarının bulunmasıdır. Burada Left ve Top özelliklerinin yanısıra daire 

merkezlerini tam olarak bulabilmek için, Width veya Height (daire olduklarından X veya Y' ye 

eklenecek mesafelerin Width veya Height ile hesaplanması farketmez) değerlerinden birisinide göz 
önüne almamız gerekir. Yani aşağıdaki kodlarda olduğu gibi; 

Top1_R=Top1.Width/2; 

Top1_X=Top1.Left+Top1_R; 

Top1_Y=Top1.Top+Top1_R; 

 

Top2_R=Top2.Width/2; 

Top2_X=Top2.Left+Top2_R; 

Top2_Y=Top2.Top+Top2_R; 

Bunun dışında Hipotenüs hesaplamasında elbetteki karekök almak için Math sınıfının Sqrt 

fonksiyonundan yaralanmaktayız. 

Hipotenus=Math.Sqrt((Fark_X*Fark_X)+(Fark_Y*Fark_Y)); 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda, Top2 isimli nesneyi herhangibir yönden Top1 isimli nesne üstüne 

getirirsek çarpışmanın meydana geldiğini kolayca tespit edebiliriz. 

 

Şekil 4. Çarpışmanın çalışma zamanında tespit edilmesi. 

Çarpışmalar ile ilgili bir diğer önemli durumda, dörtgenler ile dairelerin çarpışmalarının nasıl tespit 

edilebileceğidir. Bu kez, daire merkez nesne olarak düşünülür ve dörtgenin daireye olan en yakın 
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ve en uzak noktaları değerlendirilerek çarpışmanın olup olmadığına bakılır. Bu teoriyide bir sonraki 

makalemizde incelemeye çalışacağız. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Oyun Programlamaya Giriş (Çarpışma 

Teknikleri - 1) ( 06.11.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Yaklaşık bir ay kadar önce evde dinlenirken, şu ana kadar yaptığım işleri ve projeleri düşündüm. 

Kesin olarak şunu söyliyebilirim ki, profesyonel anlamda ilgilendiğim ve kullandığım tek dil C# idi. 

C# dilini kullanarak, .Net platformu altında veritabanı ağırılıklı olmak üzere çeşitli çalışmalar 

yaptım. Ancak bir süre sonra farkettim ki, bir Matematik Mühendisi olarak lisans eğitimim sırasında 

gördüğüm o devasa cebir problemleri, teorem ispatları hiç bir zaman işin içine girmemişti. 

Matematiğin belkide çok az olmakla birlikte dört işleminin ve bir takım algoritmalar için gerekli 

iteratif ifadelerinin yer aldığı uygulamalar dışında, onu çok yoğun şekilde kullanmamıştım. 

Belki finansal veya istatistiki bir projede yoğun olarak ekonomi teoremlerini ve bunlara bağlı olarak 

matematiksel denklemleri kullanmak gerekmekteydi ancak çok yoğun bir şekilde bunları 

kurcalamamıştım. Düşündükçe, günümüz dünyasında artık algoritmalar ile, matematik ile uğraşan 

yazılımcıların azaldığı kanısına vardım. Hepimizde matematik temeli var. Hepimiz bu konuda çeşitli 

sınavlardan geçtik. Ama sonuç itibariyle çok az projede, daha önceden gördüğümüz eşsiz 

teoremleri kullandık. O dakikalarda neden bu yöne eğilmiyorum, biraz eğlenceli hatta matematik 

yüklü çalışmalara el atmıyorum diye düşünmeye başladım. Derken çözümü son derece eğlenceli 

ama bir o kadarda önemli bir sahada buldum. Oyun Programcılığı. 

Çoğumuz, yazılım geliştirirken bir gün büyük bir oyunu yazan ekibin içinde olmayı, onun 

geliştiricilerinden birisi olarak anılmayı hayal etmişizdir. Bu çok çalışmayı ve birazda zeki olmayı 

gerektiren bir kişilik ister. Kendi kendime düşünürken, elbette günümüzün popüler oyunlarından 

birisini yazan herhangibir ekipte olabilmek için çok erken olduğunu zaten biliyordum. Ama en 

azından bir oyun için gerekli en temel bileşene biraz da olsa aşinalığım vardı. Matematik. Oyun 

programlama içerisinde, oyun motorlarının geliştirilmesinden aksiyonların uygulanışına, yapay zeka 

taktiklerinden stratejik karar mekanizmalarına kadar her aşamada Matematiksel algoritmaların yer 

aldığını gayet iyi biliyordum. Benim için bunları öğrenmeye çalışmak, uygulamak ve denemek, 

benim için heyecan verici olacaktı. Diğer taraftan eski Matematik günlerimi hatırlamış bir başka 
deyişle saksıyı biraz daha çalıştırmış olacaktım. 

Büyük bir hevesle bir taslak plan hazırladım ve işe koyuldum. Bana öncelikle oyun 

programlamadaki temel teknikleri başlangıç seviyesinden itibaren anlatacak ve yeri geldiğinde de 

uzmanlık seviyesine kadar çıkartacak kitaplar gerekliydi. Hemen Amazon.com' da kısa bir 
araştırmadan sonra aşağıdaki kitapların siparişlerini verdim. 

Oyun Programlama İle İlgili Kaynak Kitaplar 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Beginning .Net Game Programming in C#  

APress 

David Weller, Alexandre Santos Lobao, Elen Hatton 

414 Sayfa 

Amazon Fiyatı : 30.59$ 

 

C# and Game Programming: A Beginner's Guide 

AK Peters Ltd. 

Salvatore A. Buono 

592 Sayfa 

Amazon Fiyatı : 39$ 

  

 

Beginning C# Game Programming (Game Development) 

Muska & Lipman/Premier-Trade 

Ron Penten 

344 Sayfa 

Amazon Fiyatı : 20.39$ 

 

Managed DirectX 9 Kick Start : Graphics and Game Programming 

Sams 

Tom Miller 

432 Sayfa 

Amazon Fiyatı : 23.79 $ 

Bu anlattığım olaylar yaklaşık bir ay kadar önce gerçekleşti. Şu anda bu kitaplarda az da olsa 

ilerlemiş durumdayım. İnanın sevgili okurlarım bu işe giriştiğim için çok ama çok memnunum. Biraz 

matematik, biraz teori biraz pratik derken bir şeyler kapmaya başladım bile. Herşeyden önce ilk 

konularda, eski dostumuz Hipotenüs' ü görmek bile son derece güzeldi. Konuları anlamaya 

başladığıma göre şimdi tek yapmam gereken öğrendiklerimi uygulayarak pekiştirmek ve sizler ile 

paylaşmak. Artık bu kadar laf kalabalığından sonra, bu makalemizin konusunada değinme zamanı 

geldi. 

Bu gün, oyun programlamanın önemli temellerden birisi olan Çarpışma (Collision) tekniklerine giriş 

yapacağız. Bir oyunda, bir birinden bağımsız öğelerin bir birleriyle çarpışmaları üzerinde 

duracağımız asıl konu olacak. Bir savaş oyununda tarafların bir birlerine karşı yaptıkları hamleler 

sonucu kimin kime vurduğunu tespit etmek, vuruşların yönüne veya şiddetine göre, darbeyi alan 

nesnelerin ne tür hareketlerde bulunacağına karar vermek açısıdından Çarpışma teknikleri 
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gerçekten önemlidir. Bu teknikler bir kaç tanedir. Bu gün ben sizlere, 2  boyutlu koordinat 

sisteminde dörtgensel şekillerin çarpışmalarının nasıl tespit edilebileceğini anlatmaya çalışacağım. 

 

Dortgenlerin baz alındığı bu teknikte amaç, objeleri içine alan ve sınırlayan 

dörtgensel alanların birbirleri üstüne gelip gelmediklerinin tespit 

edilebilmesidir. 

Öncelikle durumu analiz edebilmek amacıyla aşağıdaki şekli göz önüne alalım. 

 

Şekil 1. Senaryo. 

Senaryo gereği, köpek balığı ve yarış arabası nesnelerimizin hareketli olduklarını düşünelim. 

Burada, yarış arabası ve köpek balığı aslında ekranda piksel olarak yer kaplamaktadır. Bu iki piksel 

topluluğunun çarpışıp çarpışmadıklarını test edebilmek için kullanılabilecek en basit teknik, 

nesnelerin çevresini saran dörtgenlerin bir birleri üstüne gelip gelmediklerini tespit etmektir. Bu 

nedenle, senaryomuzda yarış arabımızı A isimli, köpek balığımızı ise B isimli dörtgenler ile 
çevrelediğimizi düşünelim. İşte bu noktadan sonra işin içine biraz matematik girecek. 

 

Eğer bu iki nesnenin X koordinatları arasındaki fark, genişliklerinin yarılarının 

toplamından küçük ise ve iki nesnenin Y koordinatları arasındaki fark, 

yüksekliklerinin yarılarının toplamından küçük ise, bu iki dörtgen üst üste 

gelmiş dolayısıyla çarpışma (Collision) gerçekleşmiş demektir. 

Bunun matematiksel olarak aşağıdaki şekil ile daha iyi anlayabiliriz. 
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Şekil 2. Koordinat, genişlik ve yükseklik ölçüleri. 

Burada, her iki dörtgenin ekranın sol üst köşesine olan uzaklıkları ve genişlik ile yükseklikleri 

belirtilmektedir. Elbette bir nesnenin X koordinatı uygulamada bu nesnenin Left özelliğinin 

değerine, Y koordinatı ise Top özelliğinin değerine işaret etmektedir. Aynı şekilde genişlik için 

Width, yükseklik için ise Height özelliklerinden yararlanılacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz çarpışma 
koşulunun matematiksel ifadesi ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Şekil 3. Çarpışma (Collision) koşulları. 

Dikkat edecek olursanız eşitsizliklerin sol taraflarındaki ifadelerde mutlak değer söz konusudur. Bu 

nedenle Math sınıfının Abs isimli metodu işimize çok yarayacaktır. Bu ifadedeki her iki eşitsizliğinde 

gerçekleşmesi halinde, dörtgenlerin üst üste geldiklerinden, dolayısıyla çarpıştıklarından söz 

edebiliriz. Bu teorimin gerçekliğini kontrol etmenin en güzel yolu uygulama üzerinde olacaktır. Bu 
amaçla aşağıdaki gibi basit bir windows uygulaması oluşturdum. 
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Şekil 4. Uygulama. 

Bu uygulamada, A isimli dörtgen nesnesini klavyedeki A,S,D,E tuşları ile hareket ettirebileceğiz. 

Bizim buradaki amacımız, Çarpışma olduğu takdirde bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit 

edebilmek. Bu amaçla, nesnelerin ekrandaki koordinatlarınıda izlediğimiz label nesnelerimiz var. 
Gelelim uygulamamızın kodlarına. 

private void Yaz() 

{ 

    lblXA.Text=A.Left.ToString(); 

    lblYA.Text=A.Top.ToString(); 

    lblWidthA.Text=Convert.ToString((A.Width/2)); 

    lblHeightA.Text=Convert.ToString((A.Height/2)); 

 

    lblXB.Text=B.Left.ToString(); 

    lblYB.Text=B.Top.ToString(); 

    lblWidthB.Text=Convert.ToString((B.Width/2)); 

    lblHeightB.Text=Convert.ToString((B.Height/2)); 

} 
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private void frmCarpisma_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Yaz(); 

} 

 

/* Çarpışma Kontrolünün gerçekleştirildiği metod */ 

private bool CarpismaKontrol() 

{ 

    float mutlakX=Math.Abs((A.Left+(A.Width/2))-(B.Left+(B.Width/2))); 

    float mutlakY=Math.Abs((A.Top+(A.Height/2))-(B.Top+(B.Height/2))); 

 

    float farkGenislik=(A.Width/2)+(B.Width/2); 

    float farkYukselik=(A.Height/2)+(B.Height/2); 

 

    if((farkGenislik>mutlakX)&&(farkYukselik>mutlakY)) 

    { 

        return true; 

    } 

    else 

        return false; 

    }  

} 

private void frmCarpisma_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 

{ 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.D) 

    { 

        A.Left+=10; 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.A) 

    { 

        A.Left-=10; 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.W) 

    { 

        A.Top-=10; 

    } 

    if(e.KeyChar==(Char)Keys.S) 

    { 

        A.Top+=10; 

    } 

     

    Yaz(); 

    if(CarpismaKontrol()) 

    { 

        lblCarpismaKontrol.Text="Çarpisma var..."; 

    } 

    else 

    { 

        lblCarpismaKontrol.Text=""; 
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    }  

} 

Uygulamada dikkat ederseniz, teoremi aşağıdaki kod satırlarındaki gibi uyguladık. 

float mutlakX=Math.Abs((A.Left+(A.Width/2))-(B.Left+(B.Width/2)));/* X koordinatları arası farkın 

mutlak değeri. */ 

float mutlakY=Math.Abs((A.Top+(A.Height/2))-(B.Top+(B.Height/2)));/* Y koordinatları arası 

farkın mutlak değeri . */ 

 

float farkGenislik=(A.Width/2)+(B.Width/2); /*Genişliklerin yarılarının toplamı.*/ 

float farkYukselik=(A.Height/2)+(B.Height/2); /* Yüksekliklerin yarılarının toplamı. */ 

 

if((farkGenislik>mutlakX)&&(farkYukselik>mutlakY)) /* Eğer koşul doğru ise çarpışma vardır. */ 

{ 

   return true; 

} 

else 

   return false; 

} 

Şimdi uygulamamızı test edelim. A, S, D, W tuşları ile (bunlara basarken Caps Lock açık olmalı) A 

isimli buton kontrolümüzü 10' ar birim hareket ettirebilmekteyiz. Eğer kutuları üstüste getirirsek 
çarpışma teoreminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görürüz. 
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Şekil 5. Çarpışma gerçekleşti. 

Bu teknik en basit çarpışma modelidir. Nesnelerin dörtgenler içerisinde düşünülmesi araba şeklinde 

olduğu gibi, boşluğa denk düşen alanlarında hesaba katılmasına neden olmaktadır. Ancak iş 

dairesel nesnelerin çarpışmasına geldiğinde (örneğin tenis toplarının raketler çarpması) hatta, daire 
ve karesel nesnelerin çarpışmasına geldiğinde dahada karmaşıklaşmaktadır. 

Artık ilerleyen zamanlarda bu teoremleri incelemeye çalışacağım. Öğrendikçede siz değerli 

okurlarıma aktaracağım. Artık 24 bölümmü sürer bir tetris oyunu yazmamız, 24 ay mı sürer 

bilemiyorum. En azından daha önceden bildiğim hatta mutlaka bildiğim ama farkına varamadığım 

algoritmaları öğrenmek beni oldukça memnun etti. Umuyorum ki sizlerde bu yazı dizisinden hoşnut 
kalırsınız. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve SqlDependency Sınıfı Yardımıyla 

Query Notification ( 26.10.2004 ) - Ado.Net 2 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Çoğu zaman istemci uygulamalarda, kullanıcıya sunduğumuz verilerin yer aldığı tablolarda başka 

kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen değişikliklerin anında görünmesini isteriz. SqlDependency 

sınıfı sayesinde artık, bir veritabanında meydana gelen değişiklikleri (şu an için Sql Server ve 

Yukon) anında yakalayabilme şansına sahibiz. İşte bugünkü makalemizde aslında son derece derin 

ve geniş bir konu olan Sql Server Notification meselesini çok basit bir örnek ve Ado.Net 2.0 ile 

gelen yeni sınıflardan birisi olan SqlDependency yardımıyla incelemeye çalışacağız. İlk olarak şu 
soruyu düşünelim. 

Sunucu üzerinde ne gibi gelişmeler 

olduğunda anında haberdar olmak 

isteyebiliriz? 

Verilerde meydana gelebilecek değişikler; bir 

başka deyişle yeni satırların eklenmesi, satırların 

silinmesi veya güncellenmesi. 

Tablo üzerinde Drop, Alter veya Delete 

işlemlerinin uygulanması. 

Sql sunucusunun yeniden başlatılması. 

Sql sunucusu üzerinde hatalar oluşması 

nedeniyle sunucunun işleyişinin durması. 

İşte bu gibi durumlarda, istemci uygulamaların meydana gelecek olan değişikliklerden anında 

haberdar olmasını isteyebiliriz. Bu durum özellikle, bağlantısız katman nesnelerinin kullanıldığı 

uygulamalarda büyük önem kazanmaktadır. Peki bu anında haber bildirilmesini nasıl sağlayabiliriz? 
Bunun için kullanılan mimari kabaca aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. 
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Şekil 1. Mimari. 

Dilerseniz kısaca mimarinin işleyişinden ve bileşenlerinden bahsedelim. SqlDependency sınıfı, bir 

SqlCommand ile ilişkilendirilerek kullanılır ve içsel olarak bir SqlNotificationRequest nesnesinide 

barındırır. (Bu sınıfi ilerleyen makalelerimizde incelemeye çalışacağız.) SqlCommand sınıfının 

Notification işlemine uyan bir Select sorgusu içermesi gerekir. Öyleki bu Select sorgusu şu anki 
versiyonlar itibariyle aşağıdaki gibi olamaz. 

Select * From Tablo 

Select sorgusunda talep edilen alan isimleri açıkça belirtilmelidir. Bununla birlikte, Tablo' nun 

sahibide yani yaratıcısıda açıkça belirtilmelidir. Yani ancak aşağıdaki gibi bir sql ifadesi Notification 

desteğini sağlayabilir. 

Select Ad,Soyad From dbo.Tablo 

Belirtilen Sql ifadesi çalıştırıldığında, SqlDependency nesnesi ilgili SqlCommand nesnesi için 

sunucuda bir Notification açılacağını sql sunucusuna bildirir. Sql sunucusu bu mesaj üzerine ilgili sql 

komutunu çalıştırır ve Notification nesnesini sunucuya register eder. Bu bize, çalıştırılan sql 

sorgusunun sunucaya ekstradan bir takım bilgiler daha gönderdiğini göstermektedir. Bu bilgiler 

çoğunlukla, kaydı tutulacak Notification ile ilgilidir ve SqlDependency sınıfının ilgili yapıcı metodları 
yardımıyla ayarlanabilir. 

Notification nesnesi, sunucuya kayıt edildikten sonra, komutun çalışması ile elde edilen sonuçlar ön 

belleğe alınır ve ilgili Notification nesneside Server Service Broker Queue tarafından kuyruğa atılır. 

Buradaki ön bellekleme işlemi aslında bir temp tablosunun oluşturulmasından başka bir şey 

değildir. Bu noktadan itibaren Sql sunucusu, ilgili satır kümesini izlemeye başlar. Eğer satır kümesi 

üzerinde yukarıda bahsettiğimiz durumlardan birisi nedeni ile değişiklikler olursa, 
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sp_DispatcherProc sistem prosedürü yardımıyla istemci uygulamanın SqlDependency sınıfına ait 

olan OnChange olayına bilgi mesajı gider. 

Mimari her ne kadar karışık gibi görünsede, uygulanabilirliği son derece kolay ve basittir. Bu 
amaçla olayı daha iyi irdeleyebilmek için aşağıdaki Windows uygulamasını göz önüne alalım. 

 

Şekil 2. Windows Uygulamamız 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlClient; 

 

#endregion 

 

namespace NotifySample 

{ 

    partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        SqlConnection con; 

        SqlCommand cmd; 

        SqlDependency dep; 

        SqlDataAdapter da; 

        DataTable dt; 
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        private void btnVeriCek_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            con = new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Dukkan;integrated 

security=SSPI"); 

            con.Open(); 

            cmd = new SqlCommand("Select DetayID,PersonelID,Ad,Soyad,Mail From 

dbo.PersonelDetay", con); 

            dep = new SqlDependency(cmd); 

               SqlDependency.Start("data source=localhost;initial catalog=Dukkan;integrated 

security=SSPI"); 

            dep.OnChange+=new OnChangeEventHandler(dep_OnChange); 

            da = new SqlDataAdapter(cmd); 

            dt = new DataTable(); 

            da.Fill(dt); 

            dgVeriler.DataSource = dt; 

        } 

 

        void dep_OnChange(object sender, SqlNotificationEventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("YENI VERILER EKLENDI...TAZELEME YAPIN"); 

        } 

    } 

} 

Uygulamamız, Yukon üzerinde Dukkan isimle veritabanında yer alan PersonelDetay isimli tabloya 

ait verileri kullanmaktadır. Kullanıcı Veri Çek başlıklı butona bastığında ilgili tabloya ait tüm satırlar 

DataGridView kontrolüne yüklenmektedir. Şimdi gelelim, burada önemli olan kod satırlarına. Dikkat 

ederseniz, SqlDependency sınıfına ait nesne örneğimizi aşağıdaki kod satırı ile oluşturuyoruz. 
Böylece ilgili komut için Notification servisinin kullanılacağını belirtmiş oluyoruz. 

dep = new SqlDependency(cmd); 

Bu arada Select sorgumuzun kurallara uygun bir yapıda olduğuna dikkat edelim. Yani, alan adlarını 

ve tablonun sahibini açıkça belirtiyoruz. Daha sonra ise, SqlDependency sınıfımıza OnChange 

olayını aşağıdaki kod satırı ile ekliyoruz. 

dep.OnChange+=new OnChangeEventHandler(dep_OnChange); 

Bu olayın bizim için büyük bir önemi var. Nitekim, sunucu üzerinde ön belleklenen veri kümesinde 

değişiklikler olduğunda, sql sunucusu tarafından uygulmaya bir Notification mesajı gönderilecektir. 

İşte bu mesajın ele alınacağı olay SqlDependency sınıfına ait OnChange' dır. Bu olayın prototipi 

aşağıdaki gibidir. 

public event OnChangeEventHandler OnChange; 
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Gördüğünüz gibi bu olay OnChangeEventHandler temsilcisinin tanımladığı metodları çalıştırabilir. 

OnChangeEventHandler temsilcisinin prototipi ise aşağıdaki gibidir. 

public sealed delegate void OnChangeEventHandler( object sender, SqlNotificationEventArgs e ); 

Bu temsilcinin işaret edeceği metodlara ait ikinci parametre SqlNotificationEventArgs sınıfı tipinden 

olup oldukça önemlidir. Nitekim bu parametre yardımıyla, gelen bildirinin hangi olaya istinaden 

oluştuğunu ayırt edebilir ve işlemlerimize yön verebiliriz. Bu sınıfıda detaylı bir şekilde ilerleyen 

makalelerimizde inceleyeceğiz. Olay metodumuzda ise basit olarak herhangibir Notification mesajı 

alındığında bir MessageBox' ın çıkmasını sağlıyoruz. 

void dep_OnChange(object sender, SqlNotificationEventArgs e) 

{ 

     MessageBox.Show("YENI VERILER EKLENDI...TAZELEME YAPIN"); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve verileri çekelim. Yazdığımız kodlar gereği, Sql suncusu üzerinde 

Select sorgumuza istinaden bir Notification nesnesi register edilecektir. Şimdi biz bu noktada 

doğrudan Yukon üzerinden yeni bir satır gireceğiz. (Aslında aynı uygulamanın başka bir örneğinden 

veya başka bir uygulamadanda bu tablo üzerinde değişiklikler yapabiliriz) Bunu uygulamamız 
çalışıyorken yapacağız. 

 

Şekil 3. Yukon üzerinden tablomuza yeni bir satır ekliyoruz. 

Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz anda, uygulamamıza bir bildiri mesajı iletilir ve tabloda değişiklik 

olduğu söylenir. Bunun sonucu olarakta, SqlDependency nesnemiz ile ilişkilendirdiğimiz OnChange 

olayı aktif hale gelecektir. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. Yeni satır eklenir eklenmez uygulama 
OnChange olayını çalıştıracaktır. 
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Şekil 4. Notification mesajı uygulamaya gönderildi. 

Dolayısıyla biz, veri çekme işlemimizi bu olay içerisine alarak istemci uygulamanın daima güncel 

veriler ile konuşmasını sağlayabiliriz. SqlDependency sınıfının pek çok üyesi ve önemli özelliği 

vardır. Bir sonraki makalemizde, bu sınıfı daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışırken, 

gerçekleşen değişikliğin tipine göre nasıl hareket edebileceğimizide göreceğiz. Tekrardan 

görüşünceye dek sağlıcakla kalın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve Sql Komutlarını Asenkron 

Olarak Yürütmek - 3 ( 22.10.2004 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hatılayacağınız gibi, Asenkron erişim teknikleri ile ilgili önceki makalelerimizde Polling ve Callback 

modellerini incelemiştik. Bu makalemizde ise, Wait modelini incelemeye çalışacağız. Wait modeli, 

diğer asenkron sql komutu yürütme tekniklerine göre biraz daha farklı bir işleyişe sahiptir. Bu 

model, bazı durumlarda asenkron olarak çalışan sql komutları tamamlanıncaya kadar uygulamayı 

bekletmek istediğimiz durumlarda kullanılmaktadır. WaitHandle modeli aslında birden fazla sunucu 

üzerinde çalışacak farklı sorgular söz konusu olduğunda işe yarayacak etkili bir tekniktir. Diğer 

taraftan eş zamanlı çalışan sorgu sonuçlarının uygulamamın kalanında etkili olduğu durumlarda da 

tercih edilmelidir. Wait modeli şu an için 3 teknik ile gerçekleştirilmektedir. Dilerseniz bu tekniklerin 
ne olduklarını ve nasıl uygulandıklarını kısaca inceleyelim. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Wait Modelleri. 

Wait Modellerini en kolay haliyle anlayabilmek için işe, WaitOne modeli ile başlamakta fayda vardır. 

WaitOne modeli, sadece tek bir sql komutu için uygulamanın bekletilmesini sağlar. Ne kastettiğimi 

anlamak için aşağıdaki örneğimizi dikkatle inceleyelim. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Threading; 

 

#endregion 

 

namespace WaitModeli 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;async=true"); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:5';UPDATE 

Production.Product SET ListPrice=ListPrice*1.15", con); 

 

            con.Open(); 

            IAsyncResult res1 = cmd.BeginExecuteNonQuery(); //Komutu asenkron olarak 

çalıştır. 

 

            WaitHandle wh1 = res1.AsyncWaitHandle; // WaitHandle nesnesini al. 

            Console.WriteLine("Herhangibir islem"); // Bu aralıkta eş zamanlı kodlar çalışır. 

 

            wh1.WaitOne(); // Eğer komut tamamlanmamışsa bekle. 

            int sonucUpdate = cmd.EndExecuteNonQuery(res1); // Komut işleyişini tamamladı 

sonuçları al. 

            con.Close(); 

            Console.WriteLine(sonucUpdate.ToString() + " SATIR GUNCELLENDI"); 
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            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Bu örnek console uygulamasında, Yukon üzerinde yer alan AdventureWorks veritabanındaki 

Product isimli tabloda güncelleme işlemi gerçekleştiren bir komut söz konusudur. Senaryonun daha 

gerçekçi olması için sql üzerinde WaitFor ile işlemi 5 saniye geç başlatıyoruz. Biz komutu asenkron 

olarak yürütmek istiyoruz. Lakin komutun sonuçlarını almadan önce bir takım kod satırlarınında 

çalıştırılmasını istiyoruz. Buraya kadar her şey normal. Ancak eş zamanlı yürüyen kod satırlarından 

sonrada, eğer işlenen komut halen daha tamamlanmamışsa, o komut tamamlanıncaya kadar 

güncel uygulamanın duraksamasını ve başka bir işlem yapmamasını istiyoruz. İşte bu gibi tek 

komutlara wait modelini uygulamak istediğimizde, WaitHandle sınıfının statik metodlarından olan 
WaitOne' ı kullanmaktayız. 

Uygulama kodlarımızı inceldiğimizde ilk olarak asenkron olarak çalışmasını istediğimiz komuta ait 

Begin metodlarından birisini kullanarak IAsyncResult arayüzü tipinden bir nesne örneğini elde 

ediyoruz. 

IAsyncResult res1 = cmd.BeginExecuteNonQuery(); 

Daha sonra ise, bu arayüz nesnesinin AsyncWaitHandle özelliği ile bir WaitHandle nesnesi 

oluşturuyoruz. 

WaitHandle wh1 = res1.AsyncWaitHandle; 

Bu WaitHandle nesnesinin elde edilişi sırasında ve sonrasındaki uygulama satırları sql komutumuz 

ile eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Biz WaitHandle nesnemizin WaitOne metodunu 

uyguladığımızda, çalışan sql komutunun tamamlandığına dair bir sinyal WaitHandle nesnesine 
gelinceye kadar aktif thread' in duraksatılmasını sağlamış oluyoruz. 

wh1.WaitOne(); 

Gelelim, WaitAll tekniğine. WaitAll ise, birden fazla sql komutunun asenkron olarak çalıştığı 

durumlarda devreye giren ve tüm komutlar başarılı bir şekilde tamamlanıncaya kadar aktif 

uygulamayı duraksatan bir tekniktir. Bu sefer, WaitHandle nesneleri her bir komut için ayrı ayrı 

tanımlanmalıdır. Dolayısıyla bize WaitHandle tipinden bir dizi gerekmektedir. Aşağıdaki örnek 
uygulama, WaitAll tekniğinin nasıl uygulandığını göstermektedir. 

SqlConnection con1 = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;async=true"); 

SqlConnection con2 = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;async=true"); 

SqlConnection con3 = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;async=true"); 

SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:4';UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice*1.15", con1); 
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SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:5';UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice*1.20", con2); 

SqlCommand cmd3 = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:2';UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice*1.45", con3); 

 

con1.Open(); 

IAsyncResult res1 = cmd1.BeginExecuteNonQuery(); 

con2.Open(); 

IAsyncResult res2 = cmd2.BeginExecuteNonQuery(); 

con3.Open(); 

IAsyncResult res3 = cmd3.BeginExecuteNonQuery(); 

 

WaitHandle[] wh = new WaitHandle[3]; 

wh[0] = res1.AsyncWaitHandle; 

wh[1] = res2.AsyncWaitHandle; 

wh[2] = res3.AsyncWaitHandle; 

 

Console.WriteLine("Burada bir şeyler yapılır..."); 

for (int i = 1; i < 100; i++) 

{ 

    Console.Write(i.ToString()+" "); 

} 

Console.WriteLine(); 

 

WaitHandle.WaitAll(wh); 

int sonucGuncel1 = cmd1.EndExecuteNonQuery(res1); 

con1.Close(); 

int sonucGuncel2 = cmd2.EndExecuteNonQuery(res2); 

con2.Close(); 

int sonucGuncel3 = cmd3.EndExecuteNonQuery(res3); 

con3.Close(); 

Console.WriteLine(sonucGuncel1 + " SATIR GUNCELLENDI"); 

Console.WriteLine(sonucGuncel2 + " SATIR GUNCELLENDI"); 

Console.WriteLine(sonucGuncel3 + " SATIR GUNCELLENDI"); 

Console.ReadLine(); 

Burada görüldüğü gibi, üç adet sql komutumuz var. Her ne kadar anlamsız olsalarda sonuçta 

amacımız Wait modelinin nasıl işlediğini anlamaktır. WaitHandle dizisi içindeki her eleman, bu 

elemanlar ile ilişkili komutlara ait IAsyncResult nesnelerinin AsyncWaitHandle özellikleri yardımıyla 

oluşturulur. Bu esnada, sql komutları asenkron olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla WaitHandle 

sınıfının WaitAll metodunu çalıştırdığımız satıra kadar olan kodlar, komutlar ile birlikte eş zamanlı 

olarak yürümektedir. WaitAll metodunun olduğu satıra gelindiğinde, uygulama çalışan komutların 

hepsi tamamlanmış olmak şartıyla yoluna devam eder. Bir başka deyişle, eğer bu satıra 

gelindiğinde halen daha tamamlanmamış komutlar varsa, varsayılan timeout süresi doluncaya 

kadar bu komutlarında tamamlanması beklenir. 

Wait modelindeki son teknik ise, WaitAny yapısıdır. Bu teknik bir öncekilere nazaran biraz daha 

karmaşıktır. WaitAny tekniğinde, asenkron olarak yürütülen komutlar sırasıyla tamamlanıncaya 

kadar uygulama bekletilir. Burada sıralamayı belirten WaitAny metodudur. Nitekim, işleyişi önce 

tamamlanan metodun WaitHandle nesnesi diğerlerine göre daha öncelikli olarak sinyal alacak ve 
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sonuçlar ortama aktarılacaktır. WaitAny tekniğinde işin ilginç ve bir o kadarda önemli olan yanı, 

WaitAny metodunun geriye integer olarak döndürdüğü değerin kullanılmasında yatmaktadır. Bu 

değer aslında, WaitHandle dizisi içindeki indeksi işaret etmektedir. Yani, WaitAny metodu ile aktif 

olarak alınan WaitHandle eğer tamamlanmışsa, metodun geriye döndüreceği değer bu komuta bağlı 

WaitHandle elemanının dizi içerisindeki indeksidir. 

Buna göre, WaitAny tekniğinin, WaitHandle dizisi içindeki tüm elemanları işleyen bir döngü 

içerisinde kullanılması ve bu metodun döndürdüğü değerlerinde dizi indeksleri ile burada 

karşılaştırılması gerekmektedir. Her ne kadar karışık bir teknikmiş gibi görünsede, aşağıdaki kod 
bloğunu incelediğimizde olayı çok daha kolay anlayabileceğimize inanıyorum. 

SqlConnection con1 = new SqlConnection("data source=Manchester;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;async=true"); 

SqlConnection con2 = new SqlConnection("data source=Manchester;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;async=true"); 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:5';UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice*1.15", con1); 

SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("WAITFOR DELAY '0:0:3';UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice*1.20", con2); 

 

con1.Open(); 

IAsyncResult res1 = cmd.BeginExecuteNonQuery(); 

con2.Open(); 

IAsyncResult res2 = cmd2.BeginExecuteNonQuery(); 

 

WaitHandle[] wh = new WaitHandle[2]; 

wh[0] = res1.AsyncWaitHandle; 

wh[1] = res2.AsyncWaitHandle; 

for (int i = 0; i < 2; i++) 

{ 

    int iIndis = WaitHandle.WaitAny(wh); 

    if (iIndis == 0) 

    { 

        int result=cmd.EndExecuteNonQuery(res1); 

        con1.Close(); 

        Console.WriteLine(iIndis.ToString()+" tamamlandı." +result.ToString()); 

    } 

    if (iIndis == 1) 

    { 

        int result = cmd2.EndExecuteNonQuery(res2); 

        con2.Close(); 

        Console.WriteLine(iIndis.ToString() + " tamamlandı." + result.ToString()); 

    } 

} 

Dilerseniz bu kod parçasını inceleyelim. WaitHandle dizimizi, iki sql komut için gerekli olan 

WaitHandle nesnelerini tutmak üzere kullanılıyoruz. Bu dizi için gerekli WaitHandle nesnelerini elde 

edebilmek amacıylada, IAsyncResult arayüzüne ait AsyncWaitHandle özelliğini kullanmaktayız. 

Buraya kadar herşey anlaşılır. Asıl önemli olan açtığımız for döngüsüdür. Bu döngü, WaitHandle 
dizisinin eleman sayısı kadar iterasyon yapmaktadır. Döngü içerisinde, 
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int iIndis = WaitHandle.WaitAny(wh); 

satırı ile, dizi içindeki WaitHandle nesnelerinden her hangibirinin ilgili komutun bittiğine dair bir 

sinyal alıp almadığına bakılır. Eğer böyle ise, komut işleyişini tamamlamış demektir. Bu durumda 

WaitAny metodu geriye integer bir değer döndürür. Elbetteki işleyen sql komutlarından her hangibir 

tamamlanmamış ise, uygulama bu satırda bu komutlardan herhangibiri tamamlanıncaya ve ilgili 

WaitHandle nesnesine sinyal gönderilinceye kadar duraksar. Dönen integer değer, WaitAny 

metodunun yapısı gereği, WaitHandle dizisi içindeki ilgili WaitHandle nesnesinin indeks değerini 

işaret eder. Bu nedenle uygulama bir sonraki satıra geçtiğinde if koşuluna girer ve burada hangi 

komutun tamamlandığı WaitAny metodundan dönen integer değer yardımıyla belirlenir. Tabiki 

tamamlanan komuta uygun olan Begin metoduda bu if döngüsü içinde çalıştırılır. 

Daha sonra ise, döngü ikinci iterasyondan işleyişine devam eder. Bu kez halen daha çalışmakta 

olan diğer sql komutlarına ait WaitHandle nesnelerinin bir sinyal alıp almadığına bakılır. Yine, ilk 

iterasyonda olduğu gibi önce tamamlanan komuta ait WaitHandle nesnesi gerekli sinyali alır ve 

geriye dizi içindeki indeks değerini döndürür. Ardından tekrar if koşulları uygulanır ve gerekli 

sonuçlar elde edilir. Bu işleyiş döngü içindeki tüm WaitHandle nesneleri ilişkili oldukları komutların 
tamamlandığına dair sinyaller alıncaya, dolayısıyla komutlar işleyişini bitirinceye kadar devam eder. 

Görüldüğü gibi Wait modeli içerdiği teknikler itibariyle biraz karışıktır. Ancak ilerleyen zamanlarda, 

Ado.Net 2.0' ın son sürümünde bu tekniklerin çok daha kullanışlı hale geleceğine inanıyorum. Bir 
sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Xml Web Servisleri - 5 (Mimarinin Temelleri - 

DISCO) ( 07.10.2004 ) - Web Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Disco, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir keşif mekanizmasıdır. Web servislerinin kullanılması ile 

ilgili en önemli sorun, istemci uygulamaları geliştiren yazılımcıların, ne tip web servisleri 

olduğundan ve bunları nasıl kullanacağından haberdar olamamasıdır. Bu amaçla, web servislerini 

yayınlayanlar, bu servislere ait erişim bilgilerini e-mail veya başka iletişim yolları ile, istemcileri 

geliştiren yazılım tarafına gönderebilirler. Ancak Microsoft bu işin daha kolay yapılabilmesini 

sağlamak amacıyla, web servislerinin keşfedilmelerine kolaylık getiren teknikler geliştirmiştir. Bu 

tekniklerden birisi, disco tekniğidir. Disco tekniğinin kilit noktası, disco uzantılı XML tabanlı 

dosyalardır. Daha önceki makalelerimizde, Visual Studio.Net ile geliştirdiğimiz istemci uygulamayı 
göz önüne aldığımızda, GeoMat.disco isimli bir dosyanında yer aldığını görürüz. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Disco Dosyamız. 

Bu dosyanın içeriği XML tabanlı olup aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<discovery xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/"> 

  <contractRef ref="http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx?wsdl" docRef="http://localhos

t/GeoWebServis/GeoMat.asmx" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/scl/" /> 

  <soap address="http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx" xmlns:q1="http://ilk/servis/" 

binding="q1:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/soap/" /></discovery> 

Bu döküman, kullanılan web servisine nasıl erişileceğine ve özellikle wsdl dökümanının nasıl 

isteneceğine dair önemli bilgileri barındırır. <contactRef boğumunda yer alan ref niteliği ile wsdl 

dökümanına erişim şekli belirtilir. Aynı boğumda, docRef niteliği ile web servisine ait asmx uzantılı 

dosyanın bulunduğu url bilgisine yer verilmektedir. Bununla birlikte, <soap boğumunda, soap 

mesajlaşması için kullanılan isim alanlarının tanımlamaları yer almaktadır. 

Bu bilgilere sahip olan bir disco dökümanı sayesinde, kullanılmak istenen web servisine nasıl 

erişileceği bilinebilir. Disco uzantılı bu XML dosyalarının, web servislerinin keşfine asıl katkısı, .net 

framework ile gelen disco aracının kullanımında olmaktadır. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için 

şu senaryoyu göz önüne almakta yarar var; bir çok web servisi barındırdan bir web sitemiz 

olduğunu düşünelim. Web servisleri, IIS gibi sunucularda geliştirildiklerinden, yazılmış olan web 

servislerinin sayfamızı kullanan istemcilere yayınlamak isteriz. Başka bir deyişle web 

servislerimizden haberdar olunmasını isteriz. Disco tekniğini bu yayınlama işlemi için kullanabiliriz. 

İlk olarak, geliştirdiğimiz tüm web servisleri için birer disco dökümanı oluşturmalıyız. Daha sonra 

sitemizin açılış sayfasında ufak bir değişiklik ile bu disco dökümanlarına disco aracı yardımıyla 

erişilmesini sağlamalıyız. Bu noktadan sonra, istemci uygulamaları geliştirecek olan yazılımcıların 

tek yapması gereken, başlangıç sayfamızın bulunduğu url bilgisini parametre olarak disco aracına 

bildirmek olacaktır. Şimdi bu senaryoyu gerçeğe çevirecek bir çalışma yapalım. 

Örneğin yerel sunucumuzda (localhost) iki web servisimiz olduğunu düşünelim. Şu aşamada bu 

servislerin nasıl yazıldığının fazla bir önemi yoktur. Şimdi bu servislere ait disco dökümanlarını 

oluşturmamız gerekiyor. Bir disco dökümanını herhangibir metin editöründe yazabiliriz. Ancak XML 

içeriğini oluşturmak zor gelebilir. Bunun için, Asp.Net in imkanlarından faydalanabiliriz. Asp.Net bir 

web servisine ait disco dosyasını talep ettiğimizde bu dosyayı browser da otomatik olarak 
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üretecektir. Bu bir web servisi için wsdl dökümanının istenme şekli ile aynı prensiplere dayanır ve 

aşağıdaki gibi gerçekleştirilir. 

http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx?disco 

Browser da yazdığımız bu url den sonra web servisimize ait disco dökümanı bilgilerini aşağıdaki gibi 

elde ederiz. 

 

Şekil 2. Disco bilgilerinin tarayıcı penceresinden elde edilmesi. 

Şimdi tek yapmamız gereken bu XML içeriğini disco uzantılı bir dosya halinde, localhost a yani 

inetpub\wwwroot\ klasörü altına kopyalamak olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta 

vardır. Browser dan elde ettiğimiz xml içeriğini bir disco dosyasına kopylarken €“ işaretlerini 

kaldırmayı unutmamalıyız. Aksi takdirde disco aracını kullanırken hata mesajları ile karşılaşırız. 

Örneğimizde bu ilk disco dökümanını localhost a GeoMat.disco ismi ile kaydedelim. Aynı işlemi 

sunucumuzda yer alan tüm web servisleri için gerçekleştirebiliriz. Bu işlemlerin ardından, localhost 

un açılış sayfası olan localstart.asp dosyasını herhangibir editor de açalım. Burada Head tagları 
arasına aşağıdaki ekelemeleri yapmamız gerekiyor. 

<head> 

<link type='text/xml' rel='alternate' href='GeoMat.disco'/> 

Şimdi burada ufak bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Head tagında yer alan bu satırdan sadece 

bir tane tanımlayabiliriz. Normalde aşağıdaki gibi bir tanımlama yapıldığında, belirtilen iki disco 

dosyasınında ele alınacağı ve istemcide çalıştırılan disco aracı sayesinde indirilebileceğini 

düşünebiliriz. 

<link type='text/xml' rel='alternate' href='GeoMat.disco'/> 

<link type='text/xml' rel='alternate' href='PerSor.disco'/> 

Ancak sanılanın aksine, disco aracı belirtilen sayfadaki link taglarından sadece ilkini çalıştırır ve bu 

link ile belirtilen disco dökümanını ve buna bağlı wsdl dökümanını indirir. Bu sorunu halletmek için, 
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ilk olarak belirttiğimiz GeoMat.disco dosyasında <discoveryRef boğumunu ref niteliği ile birlikte 

eklememiz yeterli olacaktır. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<discovery xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/"> 

<discoveryRef ref="PerSor.disco"/>   

<contractRef ref="http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx?wsdl" 

docRef="http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/scl/" /> 

  <soap address="http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx" xmlns:q1="http://ilk/servis/" 

binding="q1:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/disco/soap/" /> 

</discovery> 

DiscoveryRef boğumu ile, GeoMat. disco dosyasının referans edebileceği başka disco dosyalarını 

belirtmiş oluruz. Dolayısıyla, başlangıç sayfasının bulunduğu adres, disco aracı için parametre 

olduğunda, bu adresteki link tagında yer alan disco dosyasının yanında bu dosyanın referans ettiği 

diğer disco dökümanlarıda ele alınabilecektir. Açıkçası küçük bir hile yapmış oluyoruz. Şimdi tek 
yapmamız gereken istemci bilgisayarın komut satırında aşağıdaki ifadeyi çalıştırmak olacaktır. 

D:\disco /out:deneme http://localhost/ 

 

Şekil 3. Yerel sunucudaki disco ve wsdl dökümanlarının elde edilmesi. 

Bu işlemin ardından, deneme isimli klasöre bakıldığında, GeoMat ve PerSor web servislerini 

kullanabilmemiz için gerekli proxy sınıflarını oluşturmakta kullanacağımız wsdl dökümanlarının 
disco dökümanları ile birlikte indirildiğini ve kayıt edildiğini görürüz. 
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Şekil 4. İndirilen disco ve wsdl dökümanları. 

Artık bu noktadan sonra yapmamız gerekenler sadece wsdl dökümanları yardımıyla proxy sınıfımızı 

oluşturmak ve kullanmak olacaktır. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

Xml Web Servisleri - 4 ( Mimarinin Temelleri - 

WSDL) ( 02.10.2004 ) - Web Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

İstemciler, web servisleri ile aralarındaki iletişimi, çalıştıkları makinede oluşturulan proxy nesneleri 

yardımıyla gerçekleştirir. Bu, istemci uygulamanın, web servisine ait üyelerin farkında olmasını 

gerektiren bir durumdur. Nitekim proxy nesnesini oluşturan sınıf, web servisindeki public arayüze 

göre tasarlanır. Dolayısıyla, istemci uygulamanın kullandığı web servisine ait bilgileri bir şekilde 

temin etmesi gerekmektedir. Visual Studio.Net ortamında geliştirdiğimiz istemci uygulamada, 

projeye web servisinin referans olarak eklenmesi sonucu oluşturulan bazı dosyalar olduğundan 

bahsetmiştik. Disco uzantılı bir dosya, wsdl uzantılı bir dosya ve proxy sınıfımıza ait cs uzantılı 
dosya. 

 

Şekil 1. Istemci uygulamada oluşturulan dosyalar. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Proxy sınıfı ile wsdl dosyası arasında sıkı bir ilişki vardır. Visual Studio.Net ortamını göz önüne 

aldığımızda, istemci uygulamaya Add Web Reference ile var olan bir web servisinin eklenmesi 

durumunda ilk olarak .net, bu servisten wsdl uzantılı bir döküman talep edicektir. WSDL (Web 

Service Description Language - Web Servisleri Tanımlama Dili) ile oluşturulan bu döküman XML 

tabanlı olup, web servisinin herkese açık olan üyeleri, başka bir deyişle arayüzü hakkında 

tanımlamalara sahiptir. Talep edilen wsdl belgesi istemci uygulamaya indirilir. İndirilen döküman 
yardımıyla, istemcilerin web servisleri ile haberleşmelerini kolaylaştıracak proxy sınıfı oluşturulur. 

WSDL dökümanları XML tabanlı olmaları nedeni ile, her türlü platforma indirilebilirler. XML tabanlı 

olup web servisinin yapısı hakkında tanımlamalara sahip olduklarından, indirilme süreleri çok uzun 

değildir. Bir wsdl dökümanı istemci uygulamaya, web servisi ilk kez referans edildiğinde indirilir. 

Elbetteki web servisinde yapılacak güncellemelerin, istemci bilgisayar üzerindede gerçekleştirilmesi 
durumunda bu wsdl dökümanı tekrardan istemci bilgisayara indirilecektir. 

 

Şekil 2. WSDL Dökümanının Web Servislerinin Kullanımındaki Yeri. 

Geliştirdiğimiz istemci uygulamaya ait wsdl dökümanı aşağıdaki gibidir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="http://ilk/servis/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetNamespace="http://ilk/servis/" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

  <types> 

    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://ilk/servis/"> 

      <s:element name="DaireAlan"> 



www.bsenyurt.com Page 2026 
 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="r" type="s:double" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="DaireAlanResponse"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DaireAlanResult" type="s:double" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="DaireCevre"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="r" type="s:double" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="DaireCevreResponse"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DaireCevreResult" type="s:double" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="DaireCevreDizi"> 
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        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="r" type="s0:ArrayOfDouble" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:complexType name="ArrayOfDouble"> 

        <s:sequence> 

          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="double" type="s:double" /> 

        </s:sequence> 

      </s:complexType> 

      <s:element name="DaireCevreDiziResponse"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DaireCevreDiziResult" 

type="s0:ArrayOfDouble" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

    </s:schema> 

  </types> 

  <message name="DaireAlanSoapIn"> 

    <part name="parameters" element="s0:DaireAlan" /> 

  </message> 

  <message name="DaireAlanSoapOut"> 

    <part name="parameters" element="s0:DaireAlanResponse" /> 

  </message> 

  <message name="DaireCevreSoapIn"> 

    <part name="parameters" element="s0:DaireCevre" /> 
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  </message> 

  <message name="DaireCevreSoapOut"> 

    <part name="parameters" element="s0:DaireCevreResponse" /> 

  </message> 

  <message name="DaireCevreDiziSoapIn"> 

    <part name="parameters" element="s0:DaireCevreDizi" /> 

  </message> 

  <message name="DaireCevreDiziSoapOut"> 

    <part name="parameters" element="s0:DaireCevreDiziResponse" /> 

  </message> 

  <portType name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

    <operation name="DaireAlan"> 

      <documentation>Daire Alan Hesabi Yapar</documentation> 

      <input message="s0:DaireAlanSoapIn" /> 

      <output message="s0:DaireAlanSoapOut" /> 

    </operation> 

    <operation name="DaireCevre"> 

      <documentation>Daire Çevre Hesabi Yapar.</documentation> 

      <input message="s0:DaireCevreSoapIn" /> 

      <output message="s0:DaireCevreSoapOut" /> 

    </operation> 

    <operation name="DaireCevreDizi"> 

      <documentation>Daire Cevre Hesabini Dizi Elamanlarina Uygular.</documentation> 

      <input message="s0:DaireCevreDiziSoapIn" /> 

      <output message="s0:DaireCevreDiziSoapOut" /> 

    </operation> 

  </portType> 

  <binding name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 

type="s0:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 
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    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> 

    <operation name="DaireAlan"> 

      <soap:operation soapAction="http://ilk/servis/DaireAlan" style="document" /> 

      <input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </input> 

      <output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </output> 

    </operation> 

    <operation name="DaireCevre"> 

      <soap:operation soapAction="http://ilk/servis/DaireCevre" style="document" /> 

      <input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </input> 

      <output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </output> 

    </operation> 

    <operation name="DaireCevreDizi"> 

      <soap:operation soapAction="http://ilk/servis/DaireCevreDizi" style="document" /> 

      <input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </input> 

      <output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </output> 

    </operation> 



www.bsenyurt.com Page 2030 
 

  </binding> 

  <service name="Geometrik_x0020_Hesaplamalar"> 

    <documentation>Geometrik Hesaplamalar Üzerine Metodlar Içerir. Ucgen, Dortgen gibi sekillere 

yönelik alan ve çevre hesaplamalari.</documentation> 

    <port name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 

binding="s0:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

      <soap:address location="http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx" /> 

    </port> 

  </service> 

</definitions> 

Bu wsdl dökümanı, geliştirdiğimiz servise ait tüm bilgileri içeririr. Hangi metodların kullanılabileceği, 

bu metodların ne çeşit parametreler aldığı ve geriye ne tür değerleri nasıl döndürdüğü gibi bilgileri 
sunar. Temel olarak bir WSDL dökümanı 5 ana kısımdan oluşur. 

 

Şekil 3. Bir WSDL dökümanın temel kısımları. 

Types kısmında, web servisi ile ilişkili SOAP mesajlarında taşınacak parametre ve geri dönüş 
değerlerine ait şema elemanları tanımlanır. Örneğin, 

<s:element name="DaireAlan"> 

- <s:complexType> 

- <s:sequence> 

  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="r" type="s:double" /> 

  </s:sequence> 

  </s:complexType> 

  </s:element> 
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elamanında, DaireAlan isimli parametrenin double tipinden ve r isminde olduğu belirtilmektedir. 

Aynı şekilde geri döndürelecek değer ise, DaireAlanRespone elamanı olarak tanımlanmıştır. 

<s:element name="DaireAlanResponse"> 

- <s:complexType> 

- <s:sequence> 

  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DaireAlanResult" type="s:double" /> 

  </s:sequence> 

  </s:complexType> 

  </s:element> 

 Message kısmında, web servisinin kabul edeceği ve geri döndüreceği mesajlara ait özet bilgiler yer 

alır. 

+ <message name="DaireAlanSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireAlan" /> 

  </message> 

+ <message name="DaireAlanSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireAlanResponse" /> 

  </message> 

+ <message name="DaireCevreSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireCevre" /> 

  </message> 

+ <message name="DaireCevreSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireCevreResponse" /> 

  </message> 

+ <message name="DaireCevreDiziSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireCevreDizi" /> 

  </message> 

+ <message name="DaireCevreDiziSoapOut"> 
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Görüldüğü gibi, her SOAP mesajı için In ve Out takılı mesaj elemanları mevcuttur. Buradaki 

mesajlar, belirledikleri metod için input ve output parametrelerini tanımlarlar. Bir başka deyişle, 
SOAP mesajları içine konan ve SOAP mesajları ile geri dönen parametreler tanımlanmaktadır. 

-<message name="DaireAlanSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireAlan" /> 

  </message> 

- <message name="DaireAlanSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireAlanResponse" /> 

  </message> 

Örneğin burada, DaireAlan metodu için oluşturulan SOAP Mesajlarının, iki türü tanımlanmıştır. Web 

servisine gidecek olan SOAP mesajları, DaireAlan elemanı tipinden parametre alacaktır. DaireAlan 

elemanının types kısmında tanımlanmış olduğuna dikkat edelim. Aynı şekilde, istemciye dönecek 

olan SOAP mesajıda, DaireAlanResponse elemanı tipinden bir parametre ile gelecektir. 

PortType kısmında ise, her bir web servisi metodu için birer operasyon tanımlaması yapılır. Bu 

sayede, proxy nesnesi üzerindeki bir metod ile web servisi üzerinde kullanılabilir çağırılar 

gerçekleştirilebilecektir. Başka bir deyişle, web servisi üzerinden gerçekleştirilebilecek 

operasyonların tanımlamaları yapılmaktadır. Operasyon isimleri, burada görüldüğü gibi web 

servisindeki metod isimleri ile aynıdır. Buradaki eleman isimleri ile fiziki metodlar binding kısmında 
eşleştirilecektir. 

- <portType name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

- <operation name="DaireAlan"> 

  <documentation>Daire Alan Hesabi Yapar</documentation> 

  <input message="s0:DaireAlanSoapIn" /> 

  <output message="s0:DaireAlanSoapOut" /> 

  </operation> 

- <operation name="DaireCevre"> 

  <documentation>>Daire Çevre Hesabi Yapar.</documentation> 

  <input message="s0:DaireCevreSoapIn" /> 

  <output message="s0:DaireCevreSoapOut" /> 

  </operation> 

- <operation name="DaireCevreDizi"> 

  <documentation>Daire Cevre Hesabini Dizi Elamanlarina Uygular.</documentation> 
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  <input message="s0:DaireCevreDiziSoapIn" /> 

  <output message="s0:DaireCevreDiziSoapOut" /> 

  </operation> 

  </portType> 

DaireAlan operasyonunu ele alalım. Bu operasyon gerçekleştiğinde, SOAP mesajlarının nasıl bir 

formatta olacağı, başka bir deyişle hangi tipte ve isimde elemanlar alacağı, input message ve 

output message elemanlarının karşılık geldiği message elemanlarında belirtilmiştir. Message 

elemanları ise, bu mesajların taşıyacağı parametrelerin tipini tanımlar. Bu tipler ise, types kısmında 
belirtilmiştir. 

Binding kısmında, WSDL dökümanındaki her bir operasyon için, bu operasyona web servisinde 

karşılık gelecek metod tanımlamaları yapılır. Bir başka deyişle her bir operation elemanı için fiziki 

olarak metod adresleri belirlenir. Bu adresler için kullanılacak operasyonlar belirli olduğu için, bu 

operasyonlara bağlı mesajlarda, fiziki adreslere bağlanmış olur. 

<binding name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 

type="s0:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> 

- <operation name="DaireAlan"> 

  <soap:operation soapAction="http://ilk/servis/DaireAlan" style="document" /> 

- <input> 

  <soap:body use="literal" /> 

  </input> 

- <output> 

  <soap:body use="literal" /> 

  </output> 

  </operation> 

Örneğin, DaireAlan metoduna ilişkin operation elemanı, soapAction anahtar kelimesini takip eden 

kısımda web servisinin isim alanı ve metodu ile oluşturulmuş url ye bağlanmıştır. Son olarak 

service kısmında ise, tanımlanan port ların gerçekte fiziki olarak hangi adrese bakacağı tanımlanır. 

- <service name="Geometrik_x0020_Hesaplamalar"> 

  <documentation>Geometrik Hesaplamalar Üzerine Metodlar Içerir. Ucgen, Dortgen gibi sekillere 

yönelik alan ve çevre hesaplamalari.</documentation> 

- <port name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 
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binding="s0:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

  <soap:address location="http://localhost/geowebservis/geomat.asmx" /> 

  </port> 

  </service> 

WSDL dökümanının içeriği karmaşık gibi görünsede, aslında bu içeriğin oluşturulması ile fazla 

uğraşmayız. Bir web servisi kullanıcısı, Visual Studio.Net ortamını kullanmasa dahi, bu web 

servisine ait WSDL dökümanını yazmak zorunda değildir. Sonuç olarak WSDL dökümanı, web 

servisinden aşağıdaki gibi bir url ile talep edilebilir. 

http://localhost/geowebservis/geomat.asmx?wsdl 

Bu url nin çalışması sonucunda, yazdığımız web servisi için otomatik olarak bir wsdl dökümanı 

üretilecektir. Peki elimizde Visual Studio.Net gibi bir geliştirme ortamı yok ise, bu WSDL 

dökümanını kullanarak bir proxy sınıfını nasıl oluşturabiliriz? Bunun için, .Net frameworkte yer alan 
wsdl aracını kullanmamız yeterlidir. 

Buraya kadar işlediklerimiz ile, bir web servisini kullanmak için, bu web servisinin modelini istemci 

bilgisayarda oluşturacak bir proxy sınıfına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, bu proxy 

nesnesini oluşturmak için, istemcinin web servisine ait wsdl dökümanını talep ettiğinide biliyoruz. 

Her ne kadar Visual Studio.Net gibi bir görsel geliştirme ortamında, web servisine ait referans 

bilgisini istemci uygulamaya bir kaç basit adımda ekleyerek, proxy nesnesinin veri modelini 

kapsülleyecek sınıfı oluşturmak kolay olsada, bu işi .net framework ile gelen Wsdl aracı yardımıyla 

da gerçekleştirebiliriz. Sonuç olarak, her zaman elimizin altında Visual Studio.Net gibi profesyonel 
bir yazılım geliştirme platformu olmayabilir. 

Wsdl aracı .Net Framework ile birlikte standart olarak gelen bir araçtır. Görevi, istemci uygulamalar 

için proxy nesnelerine veri modeli sağlayacak proxy sınıflarını oluşturmaktır. Wsdl aracının çeşitli 

kullanım versiyonları vardır. Bunlardan en çok kullanılanı, web servisine ait asmx dosyasının tam 
url bilgisini parametre olarak alan aşağıdaki yöntemdir. 

Wsdl url/<web servisi adı>.asmx 

Şimdi, geliştirmiş olduğumuz web servisine ait bir proxy sınıfını wsdl aracı ile nasıl 

oluşturabileceğimize bakalım. Bunun için komut satırında aşağıdaki söz dizimini kullanmamız yeterli 

olacaktır. 
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Şekil 4. WSDL Aracının kullanılması. 

Wsdl aracının bu şekildeki kullanımında dikkat etmemiz gereken tek nokta, web servisine ait url 

bilgisinin tam olarak girilmesidir. Bu işlemin sonucunda, wsdl aracını çalıştırdığımız klasörde, 

parametre olarak verilen web servise ait bir sınıf dosyası oluşturulduğunu görürüz. Bu dosya, proxy 

sınıfımıza ait veri modelini kapsülleyen bir yapıda teşkil edilmiştir. Dosyanın adı varsayılan olarak, 

web servisini oluşturduğumuz sınıf dosyası içindeki, WebServices niteliğindeki Name özelliğininin 

değerinden alınmıştır. 

 

Şekil 5. Proxy sınıfımız. 

İstemci uygulamamız web servisi ile bu proxy sınıfından örneklenecek nesneler üzerinden 

konuşabilecektir. Wsdl aracı, bir web servisi için bir proxy sınıfını oluştururken, ilk olarak servisten 

wsdl dökümanını talep eder. Bu işlem sonucunda istemci bilgisayara indirilen wsdl dökümanındaki 

XML bilgilerinden yararlanılarak, wsdl aracı uygun sınıf kodlarını otomatik olarak oluşturur. 
Oluşturulan proxy sınıfına ait kodlar aşağıdaki gibidir. 

using System.Diagnostics; 

using System.Xml.Serialization; 

using System; 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.ComponentModel; 
using System.Web.Services; 

[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 

[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] 

[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="Geometrik HesaplamalarSoap", 

Namespace="http://ilk/servis/")] 

public class GeometrikHesaplamalar : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol  

{ 

    public GeometrikHesaplamalar()  

    { 

        this.Url = "http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx"; 
    } 

    [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://ilk/servis/DaireAlan", 

RequestNamespace="http://ilk/servis/", ResponseNamespace="http://ilk/servis/", 

Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 

    public System.Double DaireAlan(System.Double r)  

    { 

        object[] results = this.Invoke("DaireAlan", new object[] {r}); 

        return ((System.Double)(results[0])); 
    } 

    public System.IAsyncResult BeginDaireAlan(System.Double r, System.AsyncCallback callback, 

object asyncState)  

    { 

        return this.BeginInvoke("DaireAlan", new object[] {r}, callback, asyncState); 
    } 
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    public System.Double EndDaireAlan(System.IAsyncResult asyncResult)  

    { 

        object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 

        return ((System.Double)(results[0])); 
    } 

    [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://ilk/servis/DaireCevre", 

RequestNamespace="http://ilk/servis/", ResponseNamespace="http://ilk/servis/", 

Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 

    public System.Double DaireCevre(System.Double r)  

    { 

        object[] results = this.Invoke("DaireCevre", new object[] {r}); 

        return ((System.Double)(results[0])); 
    } 

    public System.IAsyncResult BeginDaireCevre(System.Double r, System.AsyncCallback callback, 

object asyncState)  

    { 

        return this.BeginInvoke("DaireCevre", new object[] {r}, callback, asyncState); 
    } 

    public System.Double EndDaireCevre(System.IAsyncResult asyncResult)  

    { 

        object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 

        return ((System.Double)(results[0])); 
    }    

    [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://ilk/servis/DaireCevreDiz

i", RequestNamespace="http://ilk/servis/", ResponseNamespace="http://ilk/servis/", 

Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 

    public System.Double[] DaireCevreDizi(System.Double[] r)  

    { 

        object[] results = this.Invoke("DaireCevreDizi", new object[] {r}); 

        return ((System.Double[])(results[0])); 
    }    

    public System.IAsyncResult BeginDaireCevreDizi(System.Double[] r, System.AsyncCallback 

callback, object asyncState)  

    { 

        return this.BeginInvoke("DaireCevreDizi", new object[] {r}, callback, asyncState); 
    }    

    public System.Double[] EndDaireCevreDizi(System.IAsyncResult asyncResult)  

    { 

        object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 

        return ((System.Double[])(results[0])); 

    } 

} 

Gelelim, bu sınıfı herhangibir uygulamada nasıl kullanacağımıza. Artık elimizde bir proxy sınıfı 

olduğu için bu sınıftan faydalanarak herhangibir uygulamadan web servisine ait metodlara erişebilir 

ve sonuçları değerlendirebiliriz. Bunu için ilk olarak proxy sınıfımıza ait bir dll oluşturalım. Bu 

sayede proxy sınıfını temsil edecek bir assemblya sahip olmuş olacağız. Böylecede, herhangibir 



www.bsenyurt.com Page 2037 
 

platformdaki programda bu dll dosyasını kullanarak web servisimiz ile konuşabileceğiz. Bunun için 

komut satırından aşağıdaki satırı çalıştırmamız yeterli olacaktır. 

 

Şekil 6. Proxy sınıfımız için dll' in oluşturulması. 

Şimdi bu sınıfı kullanacağımız bir Console uygulaması geliştirebiliriz. Bunun için aşağıdaki kod 

satırlarını içerecek bir sınıf dosyasını proxy sınıfımıza ait dll ile aynı klasör altında oluşturalım. 

using System; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

public class Uygulama 

{ 

    public static void Main(String[] args) 

   { 

        GeometrikHesaplamalar hesap=new GeometrikHesaplamalar(); 

        double alan; 

        Console.WriteLine("YARICAP "); 

        double yariCap=Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

        alan=hesap.DaireAlan(yariCap); 

        Console.WriteLine("ALAN = {0}",alan); 

    } 

} 

Burada dikkat edilecek olursa, proxy sınıfımıza ait bir nesne örneğini oluşturuş şeklimiz, Visual 

Studio.Net ile geliştirdiğimiz önceki istemci uygulamamızdaki ile aynıdır. Bu benzerlik tesadüfi 

olmamakla birlikte, web servislerini kullanacak tüm .net uygulamaları için geçerlidir. Kodların 

yazımı, kullanılan programlama diline göre değişebilir olmasına rağmen teknik olarak yapılan iş, 

wsdl aracı ile oluşturulan proxy sınıfına ait bir nesne örneğinin oluşturulmasıdır. Örneklendirme 

işlemini izleyen satırlarda örnek olması açısından, web servisimizdeki DaireAlan metodu çağırılmış 

ve bu metodun sonucu ekrana yazdırılmıştır. Son aşamada, bu sınıf dosyamızı aşağıdaki şekilde 

olduğu gibi derlememiz gerekecektir. 
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Şekil 7. Uygulamanın çalışması sonucu. 

Bu işlemlerin sonucunda uygulamamızın bulunduğu klasördeki dosyalar aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Şekil 8. Dosyalar. 

Şimdi uygulamamızı komut satırından çalıştıralım. Ekrandan bir yarıçap değeri girmemiz istenir. 

Girdiğimiz değer, proxy sınıfından örneklediğimiz nesne aracılığıyla Soap mesajı olarak kodlanarak 

web servisine iletilir. Web servisi mesajı çözer, parametreyi alır ve ilgili metodu çalıştırır. 

Sonuç(lar), Soap mesajı olarak kodlanarak, istemciye gönderilir. İstemci uygulamaya ait proxy 
sınıfınca çözülen mesajdan sonuç(lar) alınır ve konsol ekranına yazdırılır. 

 

Son olarak Wsdl aracının kullanımına ilişkin diğer tekniklere bir göz atalım. Proxy sınıfımızın ismini 
kendimiz belirlemek istersek aşağıdaki örnekte görülen komut satırını kullanırız. 

Wsdl /out:ProxyAdi.cs http://localhost/geowebservis/geomat.asmx 

Bazı durumlarda, web servisinin bulunduğu sunucuya giriş izni gerekebilir. Bunun için wsdl aracını 

aşağıdaki gibi, domain adı, kullanıcı adı ve şifre parametreleri ile birlikte kullanırız. 

Wsdl http://localhost/geowebservis/geomat.asmx /domain:BURKI /username:Admin 

/password:Password 

Bir web servisinin url bilgisini kullanarak proxy sınıfını oluşturabileceğimiz gibi, fiziki yol bilgisi ile 

birlikte var olan wsdl belgesini kullanarakta bu sınıfı oluşturabiliriz. 

Wsdl d:\inetpub\wwwroot\geowebservis\geomat.wsdl 

Bir proxy sınıfına ait kodlar, standart olarak C# dili baz alınarak oluşturulur. Eğer diğer .net 

dillerinden birisi ile oluşturulmasını istersek aşağıdaki gibi bir komut satırını kullanırız. 
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Wsdl /language:VB http://localhost/geowebservis/geomat.asmx 

Bir proxy sınıfını, web servisine ait bir disco dökümanı yardımıylada oluşturabiliriz. Peki disco adı 

verilen discovery(keşif) dosyalarının web servisleri-istemci sistemindeki yeri nedir? Bu konuyuda 

bir sonraki makalemizde incelemeye çalışacağız. Tekrardan görüşünceye dek, hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

Xml Web Servisleri - 3 ( Mimarinin Temelleri - 

SOAP) ( 01.10.2004 ) - Web Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, Xml Web Servislerinin mimarisine daha yakında bakmaya çalışacak ve SOAP 
(Simple Object Access Protocol) 'ı kısaca tanımaya çalışacağız. 

Bir web servisinin, istemci uygulamalar tarafından nasıl kullanılabildiğini anlamak, web servislerinin 

mimarisini iyi bilmekle mümkündür. Mimariyi kolay bir şekilde anlayabilmek için, daha önceki 

makalemizde geliştirdiğimiz web servisi ve istemci uygulamayı göz önüne alacağız. Herşeyden önce 

geliştirdiğimiz web servisi local olarak test edilebilen ve tarayıcı üzerinde çalışabilen bir asmx 

dosyasından ve buna bağlı Code-Behind dosyasından oluşmaktadır. Web servisini test etmek için, 

web servisinin bulunduğu adresteki asmx uzantılı dosyayı, tarayıcı penceresinden çalıştırmak 

yeterlidir. Bunun sonucunda, tarayıcı penceresinde bu web servisi hakkındaki bilgilere ulaşabilir ve 
içerdiği metodları görebiliriz. 

Ancak burada yer alan Service Description bağlantısı bize başka bir olanak daha sağlamaktadır. Bu 

bağlantı yardımıyla web servisimizin tüm içeriğini anlatan bir WSDL dökümanına erişebiliriz. WSDL 

dökümanının en önemli yanı, XML tabanlı bir içeriğe sahip olmasıdır. Diğer yandan bu döküman, 

web servisinde kullanılabilecek tüm metodlara, parametrelere ve dönüş değerlerine ilişkin bilgileri 
içermektedir. 

Peki bu WSDL dökümanı ne için oluşturulur? İşte bu noktada istemci uygulamaya bir göz atmakta 

fayda vardır. İstemci uygulamanın web servisini kullanabilmesi için, ilk önce web servisinin 

bulunduğu adrese başvurması gerekir. Bu başvurunun ardından web servisine ait referansı istemci 

uygulamaya eklediğimizde, bir takım yeni dosyalarında uygulamaya eklendiğini görürüz. Bu 

dosyalardan belkide en önemli olanı Reference.cs isimli dosyadır. Geliştirdiğimiz uygulama ele 

alındığında Reference.cs dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. 

using System.Diagnostics; 

using System.Xml.Serializationg 

using System; 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.ComponentModel; 

using System.Web.Services; 
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[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 

[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] 

[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="Geometrik HesaplamalarSoap", 

Namespace="http://ilk/servis/")] 

public class GeometrikHesaplamalar : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol  

{ 

    public GeometrikHesaplamalar()  

    { 

        this.Url = "http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx"; 

    } 

     

    [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://ilk/servis/DaireAlan", 

RequestNamespace="http://ilk/servis/", ResponseNamespace="http://ilk/servis/", 

Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 

    public System.Double DaireAlan(System.Double r) 

    { 

        object[] results = this.Invoke("DaireAlan", new object[]{r}); 

        return ((System.Double)(results[0])); 

    } 

     

    public System.IAsyncResult BeginDaireAlan(System.Double r, System.AsyncCallback callback, 

object asyncState)  

    { 

        return this.BeginInvoke("DaireAlan", new object[] {r}, callback, asyncState); 

    } 

     

    public System.Double EndDaireAlan(System.IAsyncResult asyncResult)  

    { 

        object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 

        return ((System.Double)(results[0])); 

    } 

     

    [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://ilk/servis/DaireCevre",  

   RequestNamespace="http://ilk/servis/", ResponseNamespace="http://ilk/servis/", 

Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 

ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 

    public System.Double DaireCevre(System.Double r)  

    { 

        object[] results = this.Invoke("DaireCevre", new object[] {r}); 

        return ((System.Double)(results[0])); 

    } 

     

    public System.IAsyncResult BeginDaireCevre(System.Double r, System.AsyncCallback callback, 

object asyncState)  

    { 

        return this.BeginInvoke("DaireCevre", new object[] {r}, callback, asyncState); 

    }  
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    public System.Double EndDaireCevre(System.IAsyncResult asyncResult)  

    { 

        object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 

        return ((System.Double)(results[0])); 

    } 

} 

Visual Studio.NET tarafından otomatik olarak oluşturulan bu dosyada dikkat çekici noktalar vardır. 

Herşeyden önce, karşımızda, web servisimizin bir görüntüsü yer almaktadır. Web servisimizde 

yazdığımız metodlar kullandıkları parametreler ve daha başka bilgiler. Ancak önemli olan bu dosya 

sayesinde, istemci uygulamanın artık web servisine ait bir nesne örneğini oluşturup kullanabilecek 

olmasıdır. Dolayısıyla, istemci uygulamamıza web servisimize ait referansı eklediğimizde, istemci 

uygulamda bu servise ait bir nesne yapısı oluşturulabilmiştir. Bu sayede aşağıdaki gibi bir bildirim 
geçerli hale gelir. 

localhost.GeometrikHesaplamalar gh=new Istemci.localhost.GeometrikHesaplamalar(); 

Dahası, bu nesne üzerinden, web servisindeki metodları aynı isimler ile kullanabiliriz. 

lblAlan.Text=gh.DaireAlan(r).ToString(); 

lblCevre.Text=gh.DaireCevre(r).ToString(); 

Olaya daha detaylı bakıldığında, Reference.cs nin aslında, istemci ve web servisi arasındaki 

haberleşmeyi sağlayacak bir Proxy nesnesini oluşturmak amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla, istemci uygulama bu servisi kullanmak istediğinde, yani bu servis üzerinden bir metodu 

çağırmak istediğinde, bu talebi proxy nesnesinden ister. Proxy nesnesi ise bu talebi , web servisine 

iletir. Web servisi gelen talebi değerlendirir ve ürettiği cevabı yine istemci uygulamadaki proxy 
nesnesine gönderir. Proxy nesneside sonuçları, uygulama ortamına iletir. 
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Şekil 1. Proxy Nesnesini ve SOAP' ın Xml Web Servisi Mimarisindeki yeri. 

Diğer bir sorun, proxy nesnesine gelen taleplerin, web servisine giderken hiç bir engel ile 

karşılaşmadan nasıl hareket edeceği ve geri geleceğidir. İstemci uygulama, proxy nesnesinde 

normal olarak talepte bulunur ve cevapları alır. Buradaki ilişki normal olarak bir nesne.metod 

ilişkisidir. Ancak proxy nesnesi bu mesajları, esnek, kolay okunabilir, herhangibir engele 

takılmayacak bir hale getirmek durumundadır. Bu iş için XML tabanlı bir bilgi akışı biçilmiş 

kaftandır. Yinede hareket edecek mesajların uygun bir formasyonda taşınmaları ve web servisinin 

anlayabileceği bir dilde ifade edilebilmeleri daha doğrudur. Bu noktada SOAP (Simple Object 
Access Protocol €“ Basit Nesne Erişim Antlaşması)  devreye girer. 

Web servislerinin kullanılmasında, web servisleri ve istemciler arasındaki haberleşmenin belirli 

standartlar çerçevesinde geliştirilmesi çok önemlidir. SOAP (Simple Access Object Protocol) işte bu 

noktada devreye giren ve web servisi-istemci sisteminin en önemli kısmını oluşturan bir yapı 

taşıdır. SOAP, web servisleri ve istemciler arasında gidip gelecek mesajların, XML tabanlı olarak 

belirlendiği standartlara uygun formatta taşınmasını sağlayan bir protokoldür. Çoğunlukla HTTP 
üzerinde çalışan SOAP, FTP ve SMTP gidi diğer iletişim protokolleri üzerinden de kullanılabilir. 

SOAP protokolü, web servisleri ile istemciler arasında gerçekleştirilen veri alışverişinde, karşılıklı 

olarak akıcak mesajların nasıl ve ne şekilde paketleneceğini yada başka bir deyişle bilgilerin nasıl 

kapsülleneceğini belirtir. SOAP, özünde XML tabanlı mesajların oluşturulmasını belirtir. Bu nedenle 

SOAP protokolünü uygulayan mesajlar (ki bunlar SOAP Mesajı olarak adlandırılır), herhangibir ağ 

ortamında hiç bir sorunla karşılaşmadan uzak makineler arasında iletilebilirler. SOAP protokolü, 4 

temel üzerine inşa edilmiştir. 
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Şekil 2. SOAP Protokolünün Temelleri. 

SOAP protokolünün dayandığı bu temel kurallar içerisinde en önemlisi Envelope kısmıdır. Bir SOAP 

mesajı mutlaka bir zarf olarak teşkil edilmeli ve Zarf kurallarına göre tasarlanmalıdır. Diğer 

temellerin uygulanması zorunlu değildir. Veri kodlama kuralları, özellikle serileştirilen nesneler için 

bir model sunar. Başka  bir deyişle, tanımlanmış veri tiplerinin uygulama için kullanılma kurallarına 

karar verir. Bu katmandaki kuralların uygulanması opsiyoneldir. Mesaj değişim modeli, web servisi 

ile istemciler arasında değiş tokuş edilen mesajlar için bir istek/cevap deseni tanımlar. SOAP, 

Remote Procedure Call tip mekanizmasını esas alan bir veri değiş tokuş desenini kullansada bu bir 

zorunluluk değildir. Mesaj değişim modelide opsiyoneldir. Veri bağlama kuralları ile, SOAPın iletişim 

protokollerinin birbirlerine nasıl bağlanacağına dair tanımlamalar içerir. Veri bağlama kurallarıda 
opsiyoneldir. 

Kısaca SOAP protokolü, mutlaka iletişimsel mesajların SOAP Zarf kurallarına uygun bir biçimde 

tasarlanmasını zorunlu kılar. SOAP mesajlarının zarf kurallarına uygun bir biçimde tasarlanması için 

aşağıdaki şekilde belirtilen format kullanılır. Burada bir SOAP zarfının temel yapısı belirtilmiştir. 

 

Şekil 3. SOAP Zarfının Temel Yapısı. 

SOAP Zarfları bir SOAP mesajının başlık ve gövde olmak üzere iki ana kısımdan oluşması 

gerektiğini belirtir. En önemli kısım gövdedir. Burada, yapılan metod çağırımlarına ilişkin bilgiler ile 

çağrı sonucu istemcilere gönderilecek cevaplara ait xml tabanlı bilgiler yer alır. 

SOAP mesajlarını anlamanın en iyi yolu, onları gerçek bir uygulamada takip etmektir. Bu amaçla, 

geliştirmiş olduğumuz Web servisini ve istemci uygulamamızı kullanacağız. İstemci ve web servisi 

arasında hareket eden SOAP mesajlarını takip edebilmek amacıyla Microsoft firmasının 

sunduğu SOAP Tookit aracını kullanabiliriz. Bu aracı bugün 

itibariylehttp://download.microsoft.com/download/2/e/0/2e068a11-9ef7-45f5-820f-

89573d7c4939/soapsdk.exe adresinden temin edebilirsiniz. SOAP mesajlarını takip edebilmek 

amacıyla istemci uygulamamızda ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bunun için istemci 

http://download.microsoft.com/download/2/e/0/2e068a11-9ef7-45f5-820f-89573d7c4939/soapsdk.exe
http://download.microsoft.com/download/2/e/0/2e068a11-9ef7-45f5-820f-89573d7c4939/soapsdk.exe
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uygulamda, web servisine ait proxy nesnesinin sınıf dosyası içerisinde (reference.cs) yer alan, 

  

this.Url = "http://localhost/GeoWebServis/GeoMat.asmx"; 

satırını 

this.Url = "http://localhost:8080/GeoWebServis/GeoMat.asmx"; 

şeklinde değiştirmeliyiz. Şimdi SOAP Toolkit 3.0 ile yüklenen Trace Utility aracını çalıştıralım. 

Ardından Trace Utility aracında, New menüsünden, Formatted Trace i seçelim. 

 

Şekil 4. Yeni bir Trace açıyoruz. 

Karşımıza çıkacak olan aşağıdaki pencereyi bu hali ile bırakalım. 

 

Şekil 5. Trace Setup. 

Ardından istemci uygulamamızı çalıştıralım ve web servisimizi kullanalım. Tekrardan Trace Utility 

penceremize dönelim. Aşağıdaki ekran görüntüsü elde ederiz. Görüldüğü gibi, trace utility aracı, 

web servisimiz ile istemci uygulamamız arasındaki SOAP mesajlarını yakalamıştır. Burada iki mesaj 
sekmesi görünmektedir. Bunların herbiri web servisimizdeki bir metoda karşılık gelmektedir. 
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Şekil 6. SOAP Mesajları. 

Örneğin Message #1 sekmesini inceleyelim. Üsteki XML bilgisi, istemcinin web servisine gönderdiği 

talebi (Request) göstermektedir. Alttaki mesaj ise, web servisinden istemciye gelen cevabı 

(Response) gösterir. İstemcinin talebini incelediğimizde aşağıdaki XML dökümanını elde ederiz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

- <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <soap:Body> 

- <DaireAlan xmlns="http://ilk/servis/"> 

  <r>10</r>  

  </DaireAlan> 

  </soap:Body> 

  </soap:Envelope> 

Burada istemciden web servisine giden SOAP mesajı görülmektedir. Görüldüğü gibi mesaj 

<soap:Envelope tag ı ile başlamaktadır. Soap mesajımızın gövdesi ise <soap:Body> tagı ile başlar. 

Burada istemci tarafından çağırılan metodun ismi ve bu metoda gönderilen parametre değeri yer 

almaktadır. Ayrıca metodun hangi isim alanı içinde yer aldığıda belirtilmiştir. Bu isim alanının web 

servisin içerisindeki WebService niteliği ile belirttiğimiz isim alanı olduğuna dikkat ediniz. Soap 

mesajımızın başlık kısmı ise, HTTP Header sekmesinde görülebilir. Buradaki XML satırları içerisinde 
en önemlisi <soapaction> tagının olduğu satırdır. 
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<soapaction>"http://ilk/servis/DaireAlan"</soapaction> 

Soapaction tagı, kullanılan web servisinde belirtmiş olduğumuz xml isim alanının sonuna web 

servisinde yer alan metodun ismi eklenerek oluşturulmuştur. Burada, Soap mesajının web servisi 

tarafından çözümlenmesi sırasında, karşılık gelecek isim alanının (WebService sekmesinde 

belirttiğimiz) ve bu isim alanı içinden çağırılan metodun (WebMethod niteliği ile belirttiğimiz) 

tanımlamaları yer alır. Böylece web servisi gelen soap mesajına karşılık gelen metodu bulup 

çalıştırabilir. Gelelim web servisinden istemciye dönen SOAP Mesajına. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

- <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <soap:Body> 

- <DaireAlanResponse xmlns="http://ilk/servis/"> 

  <DaireAlanResult>314</DaireAlanResult>  

  </DaireAlanResponse> 

  </soap:Body> 

  </soap:Envelope> 

Görüldüğü gibi, web servisinden istemciye dönen Soap mesajında en dikkat çekici nokta Response 

ve Result anahtar kelimeleridir. İstemci tarafından çözlülecek olan bu Soap mesajı, istemci 

tarafından metodun çağırıldığı satıra dönecek geri dönüş değerlerini içerir. Yine buradaki gövdede 

yer alan metod tanımında kullanılan isim alanı ile (xmlns="http://ilk/servis/), istemciye ait proxy 

nesnesini oluşturan sınıf içerisindeki WebService niteliğinde kullanılan isim alanının aynı olduğuna 
dikkat edelim. 

[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="Geometrik HesaplamalarSoap", 

Namespace="http://ilk/servis/")] 

Burada görüldüğü gibi SOAP mesajlarımız tek parametre alan metodlar ve tek sonuç içeren geri 

dönüş değerlerini istemci ve web servisi arasında belirli bir standart dahilinde taşımaktadır. Diğer 

yandan, özellikle değişken sayıda parametre alan ve geriye dizi veya veri kümesi döndürebilen 

SOAP mesajlarıda mümkündür. Bu durumu analiz edebilmek amacıyla web servisimize parametre 

olarak bir dizi alan ve geriye bu dizinin işlenmiş halini döndürecek bir metod ilave edelim. 

[WebMethod(Description="Daire Cevre Hesabini Dizi Elamanlarina Uygular.")] 

public double[] DaireCevreDizi( double[] r) 

{ 

     int eleman_Sayisi=r.Length; 

     double[] dizi=new double[eleman_Sayisi]; 

     for(int i=0;i<eleman_Sayisi;i++) 

     { 

         dizi[i]=r[i]*pi*2; 
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     } 

     return dizi; 

} 

Bu web metodumuz, istemciden double türünden bir dizi alacak ve bu dizideki elemanlara çevre 

hesaplaması işlemlerini uygulayacak. Sonuçlar ise yine bir dizi şeklinde istemci bilgisayara geri 

döndürülecek. İstemci uygulamamızda bu yeni metodu test edebilmemiz için, proxy nesnesinin, 

web servisinin yeni versiyonuna uygun bir şekilde güncellenmesi gerekir. Bunun için, istemci 

uygulamada Solution Explorer penceresinde, Web References sekemsinde localhost öğesine sağ 
tıklayarak açılan menüden, Update Web Reference i seçmemiz yeterli olacaktır. 

 

Şekil 7. Xml Web Servisini Güncellemek. 

Bu durumda, istemci uygulamamız web servisimiz için oluşturduğu proxy nesnesini yeniliklere göre 

güncelleyecektir. Aksi takdirde web servisimize eklediğimiz metodu kullanamayız. Bu işlemlerin 

ardından, istemci uygulamamıza aşağıdaki kod satırlarını ilave edelim. 

double[] dizi=new double[3]; 

dizi[0]=1; 

dizi[1]=2; 

dizi[2]=3; 

  

double[] diziSonuc=new double[3]; 

diziSonuc=gh.DaireCevreDizi(dizi); 
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foreach(double eleman in diziSonuc) 

{ 

     lblDizi.Text+=eleman.ToString()+" "; 

} 

Burada yaptığımız, 3 elemanlı double türünden bir dizi tanımlamak ve bu diziye atadığımız 

elemanları, web servisimizdeki metodumuza parametre olarak gönderip sonuçları bir label 

kontrolünde yazdırmak. Bizim için önemli olan kodların yazılış tarzından çok, web servisine bir 

dizinin gönderilmesi, orada işlenmesi ve sonuçların geri gelmesi sırasında, SOAP mesajlarının ne 

şekilde oluşacağıdır. 

Şimdi Trace Utility €˜den SOAP mesajlarını yenide inceleyelim. Yerel makinede çalıştığımız ve 

proxy nesnemizide güncellediğimiz için, proxy sınıfındaki localhost tanımlamasını tekrardan 

localhost:8080 olarak değiştirmemiz, SOAP mesajlarını Trace Utility aracılığıyla yakalayabilmemiz 

açısından gerekli olabilir. SOAP Toolkit Trace Utility aracıyla, SOAP mesajlarına baktığımızda, 

istemciden web servisine DaireCevreDizi metodu için giden XML tabanlı bilgilerin aşağıdaki şekilde 
oluşturulduğunu görürüz. 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

- <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <soap:Body> 

- <DaireCevreDizi xmlns="http://ilk/servis/"> 

- <r> 

  <double>1</double>  

  <double>2</double>  

  <double>3</double>  

  </r> 

  </DaireCevreDizi> 

  </soap:Body> 

  </soap:Envelope> 

Görüldüğü gibi web metoda gönderdiğimiz dizi elemanları double XML veri tipinden elemanlar 

olarak SOAP mesajının gövdesine katılmıştır. Aynı şekilde web servisinden geri dönen mesaja 
baktığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

- <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <soap:Body> 

- <DaireCevreDiziResponse xmlns="http://ilk/servis/"> 

- <DaireCevreDiziResult> 

  <double>6.28</double>  

  <double>12.56</double>  

  <double>18.84</double>  

  </DaireCevreDiziResult> 

  </DaireCevreDiziResponse> 

  </soap:Body> 

  </soap:Envelope> 
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Sonuçlar yine double XML veri tipi elemanı olarak geri döndürülmüştür. Şu ana kadar yaptığımız 

örneklerde, istemci uygulamanın web servisindeki sınıf ve metodları bir proxy nesnesi yardımıyla 

nasıl kullandığına şahit olduk. Peki istemci bir uygulama, kendisine web referansı olarak eklediği 

web servisine dair bir proxy nesnesini nasıl oluşturabildi? Bu sorunun cevabını Web Servislerinin 

SOAP tan sonra olmassa olmaz materyali olan WSDL verebilir. WSDL konusunu bir sonraki 
makalemizde incelemeye çalışacağız. Tekrarda görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

Xml Web Servislerine Giriş - 2 ( 30.09.2004 ) - 

Web Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, bir Xml Web Servisinin Visual Studio ile nasıl oluşturulabileceğini 
ve bir web sayfası üzerinden nasıl çağırılıp kullanılabileceğini incelemeye 

çalışacağız. Visual Studio.Net ortamında bir web servisi geliştirmek için, ilk olarak 
New Project bölümünden, ASP.NET Web Service şablonu seçilir. Visual Studio.Net, 

yerel makinede bu web servisi için gerekli fiziki ve sanal klasörleri, otomatik olarak 
oluşturacaktır. Notepad editoründe yazdığımız örneğin aynısını, Visual Studio.Net 

ortamında gerçekleştireceğimizden, proje ismi olarak GeoWebServis' i kullanalım. 
Bu aynı zamanda web servisimizin varsayılan isim alanı (default namespace ) 

olacaktır. 

 

Şekil 1. Yeni bir Web Servis projesinin eklenmesi. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu işlemin ardından Visual Studio.Net, web servisimiz için gerekli dosyaları oluşturur. Varsayılan 

olarak servisimiz, Service1.asmx adını alacaktır. Bununla birlikte, bu servise ait Code-Behind 

dosyasının kodlarıda Visual Studio.Net tarafından otomatik olarak hazırlanır. Visual Studio.Net, 

servisin kullanımına örnek teşkil edicek bir metodu da yorum satırları halinde sunmaktadır. ( 

HelloWorld() metodu ) 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

namespace GeoWebServis 

{ 

     public class Service1 : System.Web.Services.WebService 

     { 

          public Service1() 

          { 

             InitializeComponent(); 

          } 

          #region Component Designer generated code 

          private IContainer components = null; 

          private void InitializeComponent() 

          { 

          } 

          protected override void Dispose( bool disposing ) 

          { 

              if(disposing && components != null) 

              { 

                   components.Dispose(); 

              } 

              base.Dispose(disposing);           

          } 

          #endregion 

//        [WebMethod] 

//        public string HelloWorld() 

//        { 

//            return "Hello World"; 

//        }  

       } 

    } 

} 

İlk olarak, servisimizin adını değiştireceğiz. Bunun için öncelikle, Solution Explorer kısmında, 

Service1.asmx dosyasının ismini, GeoMat.asmx olarak değiştirelim. 
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Şekil 2. Service isminin değiştirilmesi. 

Şimdi ise, daha önce Notepad uygulamamızda yazdığımız kodları buradaki GeoMat.asmx.cs Code-
Behind dosyamız içinde aynen yazıyoruz. 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

namespace GeoWebServis 

{ 

     [WebService(Namespace="http://ilk/servis/",Description="Geometrik Hesaplamalar 

Üzerine Metodlar İçerir. Ucgen, Dortgen gibi şekillere yönelik alan ve çevre 

hesaplamaları.",Name="Geometrik Hesaplamalar")] 

     public class TemelIsler : System.Web.Services.WebService 

     { 

          private const double pi=3.14; 

          [WebMethod(Description="Daire Alan Hesabı Yapar")] 

          public double DaireAlan( double r) 

          { 

              return (r*r)*pi; 

          } 

          [WebMethod(Description="Daire Çevre Hesabı Yapar.")] 

          public double DaireCevre( double r) 

          { 

              return 2*pi*r; 

          } 
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     } 

} 

Projemizi derlediğimizde, Visual Studio.Net, web servisimizin Code-Behind dosyasını kullanarak, 

servisimiz için gerekli dll dosyasını otomatik olarak bin klasörü içerisinde oluşturacaktır. Hazır olan 
web servisini test etmek için, projeyi çalıştırmamız (Run) yeterlidir. 

Bir web servisi uygulaması elbette tek başına bir anlam ifade etmez. Web servisleri, ancak 

istemciler tarafından kullanıldıkları takdirde anlam kazanacaktır. Bir web servisinin, herhangibir 

istemci uygulamada kullanılabilmesi yüzeysel olarak bakıldığında çok karmaşık değildir. İstemcinin 

herşeyden önce, web servisinin yer aldığı adrese (URL) bir referansta bulunması gerekir. Bu 

referansın geçerli olması halinde, bir sonraki adımda istemci uygulamanın servisin sahip olduğu 

yetenekleri bilmesi gerekmektedir. Bu mimarinin işleyişini ilerleyen makalelerimizde daha 

derinlemesine incelemeden önce basit olarak geliştirdiğimiz web servisini bir istemci uygulamada 
nasıl kullanacağımızı görelim. 

İstemci uygulamamızı şimdilik Visual Studio.Net ortamında geliştireceğiz. Mimarinin temellerini 

daha iyi kavradıktan sonra bu işin komut satırı araçları ile nasıl gerçekleştirildiğini daha iyi 

anlayacağız. Şimdi, Visual Studio.Net ortamında bir uygulama oluşturalım. Bu uygulama bir 

Windows uygulaması, bir Asp.net uygulaması olabileceği gibi bir Mobil uygulamada olabilir. Şimdi, 

New Project bölümünden, Asp.Net Web Application tipini seçelim ve uygulamamızı Istemci ismi ile 

oluşturalım. 

 

Şekil 3. Yeni bir web uygulamasının açılması. 

Sırada bir web servisini uygulamamıza ekleyeceğimiz en önemli kısım var. Bunun için Solution 
Explorer da projemize sağ tıklıyor ve açılan menüden Add Web Reference öğesini tıklıyoruz. 
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Şekil 4. Web servisi için gerekli referansın eklenmesi. 

Bu işlem sonucunda ekrana, web servisini ekleyebilmemiz için bir kaç yöntem sunan Add Web 
Reference dialog penceresi gelecektir. 

 

Şekil 5. Web servisinin aranması. 
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Servisimizi, yerel makinede geliştirdiğimiz için, Web services on the local machine bağlantısına 

tıklamamız halinde, localhost ta yer alan kullanılabilir tüm web servislerinin listesini elde ederiz. Bu 

linke tıkladığımızda, geliştirmiş olduğumuz Web Servisini ve bu servise ulaşabileceğimiz adresi elde 
ederiz. 

 

Şekil 6. Yerel sunucuda bulunan web servisi. 

GeoMat isimli bağlantıya tıkladığımızda, web servisine ait bilgilerin yer aldığı ve web servisini test 

edebilmemizi sağlıyan pencere ile karşılaşırız. Hatırlatmak gerekirse, burada yer alan servise ve 
metodlara ait temel bilgiler WebService ve WebMethod nitelikleri sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 7. Servisimizin sağladıklarına bakılması. 
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Artık web servisimizi bulduğumuza ve ne tür işlemler gerçekleştirebildiğini öğrendiğimize, 

dolayısıyla servisi keşfettiğimize ( Discovery) göre, bu servisi uygulamamıza Add 

Reference butonuna tıklayarak ekleyebiliriz. Bu işlemin ardından, Visual Studio.Net uygulamaya 
bazı yeni dosyalar ekleyecektir. 

 

Şekil 8. Servisimiz ile birlikte oluşturulan ek dosyalar. 

Tüm bu dosyalar Web References sekmesinin altında yer almaktadır. Bu dosyaların ne işe 

yaradığını ve ne amaçla oluşturululduğunu incelemeden önce, projemize eklediğimiz web servisini 

uygulama içerisinde nasıl kullanacağımızı görelim. Bu amaçla basit Web Form umuzu aşağıdaki gibi 
tasarlayalım. 

 

Şekil 9. Web sayfamız. 

Şimdi, Hesapla başlıklı butona basıldığında meydana gelecek işlemleri kodlayacağız. Burada, web 

servisimizindeki Alan ve Cevre isimli metodları çağıracak ve bu metodlara parametre olarak 

TextBox metin kutusu kontrolüne girilen değeri göndereceğiz. Daha sonra Web Servisimiz bu metin 

kutusundaki değeri ilgili metodlarda çalıştıracak ve işlemlerin sonucu olarak metodlardan dönen 
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değerleri, web sayfamıza gönderecek. Bunu gerçekleştirebilmek için tek yapmamız gereken 

aşağıdaki kodları yazmak. 

private void btnHesapla_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     double r=Convert.ToDouble(txtYaricap.Text); 

     localhost.GeometrikHesaplamalar gh=new 

Istemci.localhost.GeometrikHesaplamalar(); 

     lblAlan.Text=gh.DaireAlan(r).ToString(); 

     lblCevre.Text=gh.DaireCevre(r).ToString(); 

} 

Burada belkide en önemli kısım, Web Servisimizde yer alan GemotrikHesaplamalar isimli sınıfa ait 

bir nesne örneğinin aşağıdaki kod satırı ile oluşturulmasıdır. 

localhost.GeometrikHesaplamalar gh=new Istemci.localhost.GeometrikHesaplamalar(); 

Web servisimizdeki metodlara işte bu nesne vasıtasıyla erişmekteyiz. 

lblAlan.Text=gh.DaireAlan(r).ToString(); 

lblCevre.Text=gh.DaireCevre(r).ToString(); 

Burada kullanılan web servisinin, global seviyedeki bir ağda yer aldığını düşünürsek, servis içindeki 

sınıfa ait nesnenin istemci makinede nasıl örneklenebildiğini anlamak önemlidir. Nitekim sınıfa ait 

nesne örneğininin oluşturulabilmesi, istemci makinede de, bu sınıfın olmasını gerektirir. Bu 

Remoting teknolojisinden gelen bir özelliktir. Bir Remoting uygulamasında, uzak hizmetleri 

sağlayan nesne modelleri (dll dosyaları), bu hizmetleri kullanmak isteyen makinelere kopyalanır ve 

uygulamalara referans olarak belirtilir. Oysaki web servislerinde durum farklıdır. Web servisimize 

ait sınıfı, istemci uygulamaya kopyalamadık. Peki nasıl oldu da bu servis sınıfı, istemci uygulamada 

kullanılabildi. İşte WSDL (Web Services Description Language) bu noktada devreye girerek bize 

yardımcı olmaktadır. Mimarinin daha derinlerine girerek bu konuyu net bir şekilde kavramadan 

önce uygulamamızın nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için projeyi Run edelim ve metin kutusuna bir 
yarıçap değeri girelim. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Şekil 10. Web servisinin çalıştırılması sonucu. 

Artık web servisimizi kullanan bir istemci uygulamamız var. Peki gerçekte, kamera arkasında 

olanlar neler. Nasıl oluyorda, web servisini kullanmak istediğimizde, (bu servis dünyanın başka 

ucundaki bir makinede olsa bile) bu servise ait bir nesne örneğini istemci uygulamada 

oluşturabiliyoruz? Hatta bu nesne nasıl oluyorda, web servisindeki metodları biliyor ve onları 
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parametreleri ile birlikte çağırabiliyor? İşte tüm bu soruların cevabı için öncelikle mimariye daha 

derinlemesine bakmamız gerekiyor. Web servislerinin mimarisini ilerleyen makalelerimizde 
incelemeye çalışacağız. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler. 

Burak Selim ŞENYURT 
selim@bsenyurt.com 

 

 

Xml Web Servislerine Giriş - 1 ( 29.09.2004 ) - 

Web Servis 

Bu makalemizde, kısaca bir XML Web Servisinin ne olduğuna, ne işe yaradığına değinecek ve basit 
bir Xml Web Servisinin notepad ile nasıl oluşturulabileceğini incelemeye çalışacağız. 

Bir Web Servisi, uzak istemcilerin başvuruda bulunduğu çeşitli işlevsel metod çağırımlarını 

bardındırdan, çok yönlü ve merkezileştirilmiş bir ünitedir. Bir web servisi, çok sayıda istemci 

tarafından erişilebilen  bir yapıya sahiptir. Onu diğer dağıtık nesne modellerinden farklı kılan sahip 

olduğu alt yapı sistemi sayesinde, platform bağımsız uygulanabilirliği sağlamasıdır. Web 

servislerinin geliştirilmesinde en büyük etken, özellikle bir merkezdeki uygulamalar üzerinde, ortak 

amaçları gerçekleştiren işlevselliklere sahip nesnelerin, geliştirildikleri ağın iletişim protokolü gibi 
kısıtlamaların varlığıdır. 

Bir web servisi, standart olarak HTML iletişim protokolü üzerinden veri alışverişine izin veren bir 

yapıdadır. HTML tabanlı bu sistemin bilgi otobanı XML temelleri üzerine dayandırılmıştır. XML' in 

bizlere sağladığı esneklik, kolay geliştirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra, sağlamış olduğu global 

standartlar, platform bağımsız veri transferi kavramını dahada geliştirmiştir. Web servislerinin 

kullanılmasında yatan en büyük kavram xml tabanlı veri akışının belirli standartlar dahilinde 

gerçekleştirilmesidir. Bu, web servislerinin platform bağımsız olarak herhangibir ateş duvarına 

(Firewall) yakalanmadan istemciler ile haberleşebilmesini sağlar. 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2058 
 

 

Şekil 1. XML Web Servisleri Neyi İfade Eder? 

Bir web servisi, tek başına bir anlam ifade etmez. Web servisini kullanan istemcilerin de olması 

gerekir. İstemciler internet ortamında olabileceği gibi, çalıştığımız şirketin network sisteminde yada 

evimizdeki makinenin yerel sunucusu üzerinde olabilir. Bir istemci, bir web servisini kullanmak 

istediğinde tek yapması gereken, bu web servisi ile konuşabilecek ortak bir takım standartları 

uygulamaktır. XML tabanlı bu standartlar sayesinde istemciler, web servisine ulaşabilir, bu servis 

üzerinden metodlar çağırabilir, bu metodlara parametreler gönderebilir ve metodlardan dönen 
değerleri örneğin veri kümelerini elde edebilir. 

Web servislerinin kullanımına verilebilecek en güzel örnek, hava durumuna ilişkin bilgilerinin en 

güncel halleriyle, çeşitli platformlarda çalışan istemcilere sunulduğu bir sistem olabilir. Hava 

durumuna ilişkin çeşitli bilgileri bir veri kümesi halinde tedarik eden merkezi web servisine 

istemciler, bir web sayfasından, bir windows yada java uygulmasından, bir mobil uygulamadan 

veya başka bir platformdan kolayca erişebilir. Web servisleri merkezi uygulamalar olduklarından, 

verilerdeki değişiklikler bu servisleri kullanan tüm uygulamalar için de eş zamanlı ve eş güncellikte 

olacaktır. Web servisleri ve bu servisleri kullanan istemciler arasındaki ilişkiler, yüzeysel olarak 
bakıldığında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi değerlendirilebilir. 
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Şekil 2. En basit haliyle Xml Web Servislerinin hayatımızdaki yeri. 

Web servislerinin, onları kullanan istemciler ile arasındaki ilişki, şüphesiz ki bu şekilde göründüğü 

kadar basit değildir. Herşeyden önce, web servislerini kullanacak istemciler ile arada kurulucak 

ilişkinin belli standartlara dayandırılması gerekir. Her ne kadar, web servisleri HTML üzerinden 

gidecek XML veri parçalarını kullanıyor olsada bunların, istemcilerin işleyebileceği ve anlayabileceği 

bir hale getirilmeleri gerekir. Bu noktada devreye Web Servisleri için önemli ve gerekli temellerden 
birisi olan SOAP (Simple Object Access Protocol - Basit Nesne Erişim Antlaşması ) girer. 

Bir istemci, kullanacağı web servisine ait bir takım bilgilere sahip olmak zorundadır. İstemci bu 

bilgileri kullanarak web servisinden SOAP protokolüne uygun olarak hazırlanan XML mesajını 

gönderir. Kodlanarak (Encoding) gönderilen bu mesaj, Web Servisi tarafından çözülür (Decoding) , 

gerekli parametreler ve metod çağırım bilgileri eşliğinde bir takım işlemler gerçekleştirir.  Bu 

işlemler sonrasında Web Servisi, istemciye döndüreceği cevap bilgileri için yine SOAP protokolüne 

uygun XML mesajlarını oluşturur. Bu mesajlar HTTP üzerinden istemci uygulamaya ulaşır, burada 

çözülür ve değerlendirilir. 

Elbette şekildeki senaryoda yer alan istemci sistemler bunlar ile sınırılı değildir. Çok çeşitli 

platformlar da web servislerini kullanabilir. Web servisinin önünde çalışan bir Firewall (Ateş Duvarı) 

olması bilgilerin kolayca taşınabilmesini engellemez. Çünkü mesajlar, istemciler ve web servisleri 
arasında XML tabanlı bilgi parçacıkları şeklinde taşınmaktadır. 

İstemcilerin kullanacakları web servisindeki bilgileri önceden bilmeleri gerekir. WSDL (Web Services 

Description Language - Web Servisleri Tanımlama Dili ) bu noktada devreye giren bir diğer 

önemli  unsurdur. İstemci uygulamalar WSDL yardımıyla, kullanacakları web servisine ait bilgileri 

önceden tedarik ederler. Bu istemcinin web servisi üzerindeki bir web metodunun varlığından 

haberdar olması, onu nasıl kullanacağını bilmesi anlamına gelmektedir. Web servislerinin mimarisini 
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daha derin ve detaylı bir şekilde incelemeden önce, ilk Web Servisi uygulamamızı yazmaya 

başlıyoruz. 

Bir Web Servisini oluşturmak için, Notepad gibi basit bir metin editorunu kullanabileceğimiz gibi, 

Visual Studio.NET gibi ileri seviyede bir yazılım geliştirme platformunuda kullanabiliriz. İlk önce 

Notepad üzerinden bir web servisinin nasıl yazılacağını göreceğiz. Bir web servisi her şeyden önce, 

intranet veya internet üzerinde yer alan bir sunucuda konuşlandırılmalıdır. Yerel bir makinede bu iş 

için, IIS (Internet Information Services) kullanılabilir. Bu nedenle ilk olarak, web servisimizi 

barındırıcak sanal bir klasör oluşturmakla işe başlamalıyız. Windows XP işletim sistemine sahip bir 

bilgisayarda, IIS altında sanal klasörümüzü oluşturabilmek için Start menüsü, Administrative Tool, 

Internet Informatin Services kısmına girelim. 

 

Şekil 3. IIS 

Ardından Default Web Site (yada web sunucusunun adı) kısmında sağ menü tuşuna basıp New 
kısmından Virtual Directory' yi seçelim. 

 

Şekil 4. Virtual Directory. 

Karışımıza çıkacak olan sihirbazda Alias kısmına Geometri girelim. Klasörümüzü ise, 

C:\Inetpub\wwwroot\Geometri olarak oluşturalım. Buradaki adımları tamamladıktan sonra, web 

servisimizi bu klasör altında oluşturabiliriz. Web servisleri, asmx uzantılı dosyalar olarak 

oluşturulurlar. Bu nedenle, asmx uzantılı dosyamızı, yerel web sunucumuzda oluşturduğumuz sanal 

klasörün işaret ettiği fiziki klasörde aşağıdaki kodlar ile hazırlayalım. 

<% @ WebService Language="C#" CodeBehind="GeoMat.asmx.cs" 

class="GeoWebServis.TemelIsler" %> 

Hazırladığımız bu dosyayı, GeoMat.asmx uzantısı ile kaydedelim. Kodlarda görüldüğü gibi, web 

servisimizin asıl işlevselliğini, GeoMat.asmx.cs isimli Code-Behind dosyasında gerçekleştireceğiz. 

Burada kullanacağımız programlama dilinide Language özelliğine C# değerini atayarak belirledik. 

Ancak en önemlisi kaydedilen bu asmx dosyasının bir web servisi olarak değerlendirileceğini 
belirten WebService anahtar sözcüğünün kullanılmasıdır. Şimdi Code-Behind dosyamızı oluşturalım. 
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using System; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

 

namespace GeoWebServis 

{ 

 

    [WebService(Namespace="http://ilk/servis/",Description="Geometrik Hesaplamalar Üzerine 

Metodlar İçerir. Ucgen, Dortgen gibi şekillere yönelik alan ve çevre 

hesaplamaları.",Name="Geometrik Hesaplamalar")] 

    public class TemelIsler : System.Web.Services.WebService 

    { 

        private const double pi=3.14; 

 

        [WebMethod(Description="Daire Alan Hesabı Yapar")] 

        public double DaireAlan( double r) 

        { 

            return (r*r)*pi; 

        } 

 

        [WebMethod(Description="Daire Çevre Hesabı Yapar.")] 

        public double DaireCevre( double r) 

        { 

            return 2*pi*r; 

        } 

    } 

} 

Yazdığımız bu dosyayı GeoMat.asmx.cs ismi ile asmx dosyamızın bulunduğu klasöre kayıt edelim. 

Kodları kısaca incelediğimizde ilk olarak, köşeli parantezler içerisindeki ifadeler dikkatimizi 

çekmektedir. Bu ifadeler birer nitelik (attribute) olup, web servisindeki sınıf ve metodlara ilişkin bir 
takım bilgileri, bu servisi kullanacak olan istemcilere sağlarlar. 

Örneğin WebService niteliğinde, Namespace özelliği ile, bu servisin tanımını içerecek XML 

dökümanında kullanılacak Namespace' i belirtmiş oluruz. Description özelliği ile, web servisindeki 

bu sınıfın neler yaptığını özetleyen kısa bilgileri belirleriz. Name özelliği ilede, bu sınıfa bir isim 

vermiş oluruz. Bu bilgiler özellikle web servisini keşfettiğimizde (Discovery) , oldukça işe 

yaramaktadır. WebService niteliğine benzer olarak WebMethod niteliği, izleyen metodun bir web 

servisi metodu olduğunu belirtmek için kullanılır. Burada iki web servisi metodumuz yer almaktadır. 

Her birinin ne iş yaptığına dair kısa bilgileride WebMethod niteliğinin Description özelliği ile 
belirtebiliriz. 

Burada kullandığımız isim alanı ve sınıf adlarının, asmx dosyasında belirtiğimiz class 

tanımlamalarındaki ile aynı olduğuna dikkat edelim. Bir web servisi yazdığımızda, bu web servisini 

oluşturacak olan sınıfın, System.Web.Services.WebService isim alanından türetilmesi gerekir. 

Yazmış olduğumuz bu web servisi temel olarak iki metoda sahiptir ve bu metodların herbiri double 

türünden birer parametre alarak, yine double türünden sonuçlar üretmekte ve metodun çağırıldığı 

yere döndürmektedirler. Burada kullanılan parametreler istemci bilgisayarların, web servisindeki 

ilgili metodları çağırımları sırasında kullanılır. Dönüş değerleri ise, ilgili metodları çağıran istemcilere 
gönderilir. 
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Web servisimize ait asmx dosyamızı ve Code-Behind dosyamızı oluşturduktan sonra, Code-Behind 

dosyamızı dll kütüphanesi olarak derleyip, bin isimli bir klasör içerisine koymalıyız. Bu amaçla 

komut satırından aşağıdaki komutu vererek, Code-Behind dosyamızı bir sınıf kütüphanesi olacak 
şekilde csc yardımıyla derliyoruz. 

csc /target:library GeoMat.asmx.cs 

Oluşturulan dll dosyasını asmx dosyamızın blunduğu klasör altındaki bin isimli bir klasör içerisine 

taşıdıktan sonra web servisimize herhangibir tarayıcıdan rahatlıkla erişebiliriz. Bunun için, Internet 

Explorer penceresinde adres satırına 

http://localhost/Geometri/GeoMat.asmx 

url bilgisini yazmamız yeterli olucaktır. Bu işlem sonrasında web servisimizin çalışır hali aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

 

Şekil 5. Xml Web Servisinin tarayıcıdan talep edilmesinin sonucu. 

Görüldüğü gibi asmx uzantılı dosyamızı kullanarak, geliştirmiş olduğumuz web servisine ait bilgilere 

eriştik. Burada yazılan bilgilerin, WebService ve WebMethod niteliklerinde belirtmiş olduğumuz 

değerlerin aynısı olduğu dikkatinizi çekmiştir. Dilersek bu pencerede servisimizi deniyebiliriz. Web 

servisimizde geliştirdiğimiz metodlara ait linklerden hernangibirisine tıkladığımızda, bu metodu 
çağırmamız için kullanabileceğimiz bir sayfa ile karşılaşırız. 
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Şekil 6. Bir Web Metodunun çağırılması. 

Bu ekranda, value ile belirtilen bir metin kutusu olduğuna dikkat edin. Bu metin kutusu 

metodumuzun dışarıdan aldığı double tipten parametreye istinaden oluşturulmuştur. Buraya bir 

değer girerek metodun çağırılmasını sağlayabiliriz. Bu durumda metodun çalıştırılması sonucu elde 

edilecek sonuç(lar) bir XML bilgisi şeklinde elde edilecek ve tarayıcı penceresinde aşağıda olduğu 

gibi görünecektir. 

 

Web servisimizin ana sayfasında Service Description isimli bir bağlantı vardır. Bu bağlantıya 

tıkladığımızda aşağıdaki gibi uzun bir XML bilgisi elde ederiz. 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

- <definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="http://ilk/servis/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

targetNamespace="http://ilk/servis/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

- <types> 

- <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://ilk/servis/"> 

- <s:element name="DaireAlan"> 

- <s:complexType> 
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- <s:sequence> 

  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="r" type="s:double" /> 

  </s:sequence> 

  </s:complexType> 

  </s:element> 

- <s:element name="DaireAlanResponse"> 

- <s:complexType> 

- <s:sequence> 

  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DaireAlanResult" type="s:double" /> 

  </s:sequence> 

  </s:complexType> 

  </s:element> 

- <s:element name="DaireCevre"> 

- <s:complexType> 

- <s:sequence> 

  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="r" type="s:double" /> 

  </s:sequence> 

  </s:complexType> 

  </s:element> 

- <s:element name="DaireCevreResponse"> 

- <s:complexType> 

- <s:sequence> 

  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DaireCevreResult" type="s:double" /> 

  </s:sequence> 

  </s:complexType> 

  </s:element> 
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  </s:schema> 

  </types> 

- <message name="DaireAlanSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireAlan" /> 

  </message> 

- <message name="DaireAlanSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireAlanResponse" /> 

  </message> 

- <message name="DaireCevreSoapIn"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireCevre" /> 

  </message> 

- <message name="DaireCevreSoapOut"> 

  <part name="parameters" element="s0:DaireCevreResponse" /> 

  </message> 

- <portType name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

- <operation name="DaireAlan"> 

  <documentation>Daire Alan Hesabi Yapar</documentation> 

  <input message="s0:DaireAlanSoapIn" /> 

  <output message="s0:DaireAlanSoapOut" /> 

  </operation> 

- <operation name="DaireCevre"> 

  <documentation>Daire Çevre Hesabi Yapar.</documentation> 

  <input message="s0:DaireCevreSoapIn" /> 

  <output message="s0:DaireCevreSoapOut" /> 

  </operation> 

  </portType> 

- <binding name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 
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type="s0:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> 

- <operation name="DaireAlan"> 

  <soap:operation soapAction="http://ilk/servis/DaireAlan" style="document" /> 

- <input> 

  <soap:body use="literal" /> 

  </input> 

- <output> 

  <soap:body use="literal" /> 

  </output> 

  </operation> 

- <operation name="DaireCevre"> 

  <soap:operation soapAction="http://ilk/servis/DaireCevre" style="document" /> 

- <input> 

  <soap:body use="literal" /> 

  </input> 

- <output> 

  <soap:body use="literal" /> 

  </output> 

  </operation> 

  </binding> 

- <service name="Geometrik_x0020_Hesaplamalar"> 

  <documentation>Geometrik Hesaplamalar Üzerine Metodlar Içerir. Ucgen, Dortgen gibi sekillere 

yönelik alan ve çevre hesaplamalari.</documentation> 

- <port name="Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap" 
binding="s0:Geometrik_x0020_HesaplamalarSoap"> 

  <soap:address location="http://localhost/Geometri/GeoMat.asmx" /> 
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  </port> 

  </service> 

</definitions> 

Burada görüldüğü gibi bir XML belgesine neden ihtiyacımız olabilir? Dikkat edilecek olursa, bu XML 

belgesinde, Web Servisimize ait bir takım bilgiler yer almaktadır. Örneğin, Metodlara ilişkin 

parametre bilgileri veya WebService ve WebMethod niteliklerinde belirttiğimiz tanımlamalar gibi. 

İşte istemci bilgisayarlar bu XML çıktısını kullanarak, iletişim kuracakları web servsileri hakkında 

bilgi sahibi olurlar. Ancak burada asıl önemli olan nokta, Service Description bağlantısının, 

aşağıdaki şekilde oluşudur. Bu aslında, bir istemcinin, herhangibir web servisi hakkındaki bilgilere 
nasıl ulaşabileceğini göstermektedir. 

http://localhost/Geometri/GeoMat.asmx?WSDL 

Bir Web Servisini Visual Studio.NET ortamında geliştirmek, şu ana kadar yaptıklarımızdan pek farklı 

değildir. Ancak Visual Studio.Net ortamının sağladığı avantajlar nedeniyle çok daha kolaydır. Bir 

sonraki makalemizde bir web servisinin Visual Studio.Net ortamında nasıl geliştirileceğini ve bu web 

servisine erişecek bir istemcinin nasıl yazılacağını incelemeye çalışacağız. Hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve Sql Komutlarını Asenkron 

Olarak Yürütmek - 2 ( 25.09.2004 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, sql komutlarının asenkron olarak yürütülmesi için 

kullanılan tekniklerden birisi olan polling modelini incelemiştik. Polling modeli basit olmakla birlikte, 

iş yükü fazla olan hacimli sql komutlarının asenkron olarak çalıştırılmasında çok fazla tercih 

edilmemelidir. Bu tip sorguların yer aldığı asenkron yürütmelerde, CallBack veya Wait modellerini 

kullanmak verimliği arttırıcı etkenlerdir. Bu makalemizde CallBack modelini kısaca incelemeye 
çalışacağız. 

CallBack modeli anafikir olarak, asenkron olarak çalışan sql komutlarının işleyişlerinin sona erdiği 

noktalarda yürürlüğe giren metodları bünyesinde barındıran bir tekniktir. Bu tekniğe göre, 

asenkron olarak yürütülecek sql komutlarını taşıyan SqlCommand nesneleri yine bilinen Begin... 

metodları ile çalıştırılırlar. Ancak bu kez, SqlCommand nesnesine ait Begin metodlarının aşağıdaki 

tabloda belirtilen aşırı yüklenmiş versiyonları kullanılır. 

CallBack modelinde kullanılan SqlCommand.Begin... metodları 

public IAsyncResult BeginExecuteNonQuery ( AsyncCallback callback, object stateObjcet 

); 
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public IAsyncResult BeginExecuteReader ( AsyncCallback callback, object stateObjcet ); 

public IAsyncResult BeginExecuteXmlReader ( AsyncCallback callback, object stateObjcet ); 

Burada görüldüğü gibi her üç metod da, iki parametre almaktadır. İlk parametre AsyncCallback 

temsilcisi tipindendir. Bu parametre yardımıyla, yürütülecek olan sql komutları tamamlandığında 

çalıştırılacak olan metod işaret edilir. Bu, static olan, void geri dönüş değerine sahip ve yanlızca 

IAsyncResult tipinde bir nesne örneğini parametre olarak alan bir metod olmalıdır. Bir başka deyişle 

Begin metodu ile çalıştırılan sql sorguları sonlandığında hangi metodun çalıştırılacağı buradaki 

temsilci (delegate) yardımıyla belirlenmiş olunur. 

İkinci parametre ise kullanıcı tarafından belirtilebilen object tipinden bir nesnedir. Çoğunlukla, 

CallBack metodu içine, asenkron olarak çalışan sql komutunun sahibi olan SqlCommand nesnelerini 

aktarmak amacıyla kullanılmaktadır. Polling modelinde olduğu gibi burada da Begin metodlarının 

geriye dönüş değerleri, çalışan asenkron sorgudan sorumlu olan IAsyncResult arayüzü tipinden 

nesne örnekleridir. 

Bu kısa açıklamalardan sonra dilerseniz, CallBack modelinin nasıl uygulandığını gösteren basit bir 

örnek geliştirelim. Bu amaçla Visual Studio.Net 2005' te aşağıdaki kodlara sahip olan bir Console 
uygulaması oluşturalım. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

#endregion 

 

namespace CallBackModel 

{ 

    class Program 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;MultipleActiveResultSets=true;async=true"); 

            con.Open(); 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice*1.15", con); 

            SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("SELECT * From Person.Address", con); 

            IAsyncResult res = cmd.BeginExecuteNonQuery(new AsyncCallback(UPDATE_OK), cmd); 

            IAsyncResult res2 = cmd2.BeginExecuteReader(new AsyncCallback(SELECT_OK), cmd2); 

            Console.WriteLine("SORGULAR ÇALIŞIYOR..."); 

            Console.ReadLine(); 

            con.Close(); 

        } 
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        public static void UPDATE_OK(IAsyncResult r) 

        { 

            SqlCommand komut = (SqlCommand)r.AsyncState; 

            int sonuc=komut.EndExecuteNonQuery(r); 

            Console.WriteLine(sonuc + " SATIR GÜNCELLENDİ..."); 

        } 

     

        public static void SELECT_OK(IAsyncResult r) 

        { 

            SqlCommand komut = (SqlCommand)r.AsyncState; 

            SqlDataReader dr = komut.EndExecuteReader(r); 

            dr.Read(); 

            Console.WriteLine(dr[1] + " " + dr[2]); 

        } 

    } 

} 

Uygulamayı çalıştırmadan önce kısaca neler yaptığımıza daha yakında bakmakta fayda var. Bu 

örneğimizde, Yukon üzerinde yer alan AdventureWorks veritabanına bağlandık. Amacımız iki sql 

sorgusunu asenkron olarak çalıştırmak ve bu sorgular işlerken uygulama ortamında izleyen kod 

satırlarını yürütülebilmesini sağlamak. SqlCommand nesnelerimizide yarattıktan sonra sıra bu 
komutları ilgili Begin... metodları ile çalıştırmaya geliyor. 

IAsyncResult res = cmd.BeginExecuteNonQuery(new AsyncCallback(UPDATE_OK), cmd); 

IAsyncResult res2 = cmd2.BeginExecuteReader(new AsyncCallback(SELECT_OK), cmd2); 

Burada bizim için en önemli noktalar parametrelerdir. Her iki metodun ilk parametresi aslında 

AsyncCallback temsilcisi tipindendir. Nitekim; 

new AsyncCallback(UPDATE_OK) 

tanımlaması ile aslında UPDATE_OK isimli metodu işaret eden AsyncCallback tipinden bir temsilci 

tanımlamış olunmaktadır. Bu temsilcinin yaptığı iş sadece, IAsyncResult nesne örneğinin 

sorumluluğunda olan sql komutlarının yürütülüşü tamamlandığında, derhal çalıştırılacak olan 
metodun hangi metod olacağına karar vermektir. 

İkinci paramtremiz ise, Begin metodunun sahibi olan SqlCommand nesnesidir. Bu nesneye, 

UPDATE_OK metodu içinden erişilebiliriz. Eğer böyle bir erişim söz konusu olmasaydı, CallBack 

metodunun içinden sql sorgusunun sahibi olan SqlCommand nesnesine erişmekte sorunlar 

yaşayabilirdik. Nitekim CallBack metodu dikkat edeceğiniz gibi static olmak zorundadır ve static bir 

metod içinde static olmayan üyeler erişmekte sorun yaşamaktayızdır. Tüm bunlar AsyncCallback 

temsilcisinin işaret edebileceği metodun yapısı ile ilgilidir. 

public static void UPDATE_OK(IAsyncResult r) 

{ 

      SqlCommand komut = (SqlCommand)r.AsyncState; 

      int sonuc=komut.EndExecuteNonQuery(r); 
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      Console.WriteLine(sonuc + " SATIR GÜNCELLENDİ..."); 

} 

Bu metod dikkat edecek olursanız, IAsyncResult tipinden bir nesneyi parametre olarak almaktadır. 

Buraya geçirilen bu parametre, Begin metodu ile oluşturulan IAsyncResult nesne örneğidir. 

Dolayısıyla, sql komutunun işleyişi tamamlandığında devreye girecek olan bu metod içinden, 

IAsyncResult nesne örneği yardımıyla sonuç kümelerini elde edebilmemiz mümkün olabilmektedir. 

Bir başka deyişle, End... metodunu buraya aktarılan IAsyncResult nesne örneği üzerinden 

çağırabiliriz. Diğer yandan, sql komutunun sahibi olan SqlCommand nesnesini metod içinde 

kullanabilmek için, 

SqlCommand komut = (SqlCommand)r.AsyncState; 

satırı kullanılmıştır. Bu satırda dikkat ederseniz, IAsyncResult nesnesinin AsyncState özelliğinden 

yararlanılmıştır. Bu özellik, asenkron yürütme operasyonunda görev olan SqlCommand nesnesini 

elde etmemizi sağlar. Tabiki özelliğin tanımlanışı gereği, geri dönüş değeri object tipinde 

olduğundan burada bir cast işlemi uygulanmıştır. Yani object nesneyi SqlCommand tipine 

çevirmemiz gerekmektedir. 

Son adımda ise, EndExecuteNonQuery metodu çağırılarak, sql komutunun sonuçları elde edilmiştir. 

Bu metod için kullanılan desen yapısı CallBack metodu olan SELECT_OK içinde geçerlidir. 
Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 1. Uygulamanın çalışması sonucu. 

Dikkat edecek olursanız, biz CallBack tekniğini uygulamaya başladığımız Begin... çağrılarından 
sonraki kodlar, sql sorgularımızın tamamlanmasından önce çalışmıştır. 

Bu modeli, bir önceki makalemizde incelediğimiz polling modeli ile karşılaştırdığımızda ilk göze 

çarpan, sürekli olarak bir kontrol yapmayışımızdır. Hatırlayacağınız gibi polling modelinde, 

IAsyncResult nesnesinin IsCompleted özelliği ile, çalışan sql sorgularının tamamlanıp 

tamamlanmadığı kontrol edilmektedir. Bu her ne kadar basit ve fazla zaman almayan sorgular için 

kullanışlı olsada, daha büyük ölçekli sorgularda, çalışan asenkron prosesin sürekli olarak kontrol 

edilmeye çalışılması çok anlamlı olmayacak ve en önemlisi zaman kaybında neden olacaktır. Bu 

nedenlede bu tip yoğun sorgularda genellikle CallBack veya Wait modellerinden birisi tercih edilir. 

CallBack modelinin anatomisini zihnimizde daha iyi canlandırabilmek amacıyla aşağıdaki şekli de 
göz önüne alabiliriz. 



www.bsenyurt.com Page 2071 
 

 

Şekil 2. CallBack modelinin anatomisi. 

Görüldüğü gibi aslında, asenkron olarak çalışacak sql sorguları tamamlandığında devreye giren 

CallBack metodları, uygulama ortamındaki satırlardan tamamen bağımsız olarak çalışan yapılardır. 

Sql komutları sonlandığında anında devreye girerek sonuçların elde edilebilmesini sağlayan ve 

hatta başka işlemlerin gerçekleştirilebileceği kod bloklarını kapsüllememize imkan vermektedirler. 

CallBack yapısının biraz daha gelişmiş bir versiyonu olan Wait modelide asenkron sql komutları 

yürütülmesinde kullanılan tekniklerdendir. Bir sonraki makalemizde bu konuya değinmeye 
çalışacağız. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve Sql Komutlarını Asenkron 

Olarak Yürütmek - 1 ( 23.09.2004 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir önceki makalemizde MARS etkisini incelemiş ve aynı bağlantı üzerinden birden fazla sayıda 

sonuç kümesine nasıl erişebileceğimizi görmüştük. Her ne kadar, aynı anda birden fazla sonuç 

kümesine erişebilsekte, halen daha MARS modeli, sql komutları ile eş zamanlı çalışan kodlar ve 

asenkron yürütülebilen diğer sql komutları için yeterli değildir. Ado.Net 2.0 ile, sql komutlarını 

asenkron olarak yürütebileceğimiz bir takım yeni üyeler gelmektedir. Bu üyeler sayesinde, sql 

komutlarını asenkron olarakçalıştırabilir ve hatta, diğer kod satırlarınında eş zamanlı olarak 

mailto:selim@bsenyurt.com
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işleyebilmesini sağlayabiliriz. Bu işleri gerçekleştirebilecek üyeler şu an için sadece SqlClient 

sınıfında yer almaktadır. Ancak .Net Framework 2.0' ın final sürümünde bu üyelerin, diğer Ado.Net 
isim alanlarınada yerleştirileceklerini düşünüyorum. 

Asenkron komut yürütümenin mantığı, asenkron metodların çalıştırılmasına çok benzer. Nitekim 

burada da, başlatılan bir prosesi kontrol etmemize imkan sağlayan IAsyncResult arayüzününe ait 

bir nesne örneği anahtar görevini oynamaktadır.  Asenkron sql komutlarını yürütmek için, 

SqlCommand sınıfına aşağıdaki tabloda yer alan altı adet yeni metod ilave edilmiştir. 

SqlCommand sınıfı için 

Asenkron komut yürütme 

metodları 

BeginExecuteNonQuery 

BeginExecuteReader 

BeginExecuteXmlReader 

EndExecuteNonQuery 

EndExecuteReader 

EndExecuteXmlReader 

Begin ile başlayan tüm metodlar, geriye IAsyncResult arayüzü tipinden bir nesne örneği 

döndürürler. Programın çalışması esnasında, bu tipe ait özellikler kullanılarak çalışan sql 

komutlarına ait proseslerin durumları kontrol edilebilir ve tamamlanıp tamamlanmadıkları öğrenilir. 

Elbetteki, çalışması tamamlanan bir sql komut metodunun geriye sonuçları döndürebilmesi için, 

End ile başlayan uygun metodun çalıştırılması ve bu metoda ilgili prosese ait IAsyncResult nesne 

örneğinin parametre olarak gönderilmesi gerekmektedir. Temel olarak bu, Asenkron Sql 

Komutlarının çalıştırılmasının ana mantığıdır. Bununla birlikte Ado.Net 2.0, asenkron sql 
komutlarının yürütülebilmesi için 3 değişik model sunmaktadır. 

 

Şekil 1. Asenkron Yürütme Modelleri. 

Biz bugünkü makalemizde, Pooling Modelini incelemeye çalışacağız. Bu modelde genellikle, 

IAsyncResult tipinden nesne örneği ile sahip olunan prosesin tamamlanıp tamamlanmadığı sürekli 

olarak kontrol edilir. Yani, Begin ile başlayan herhangibir metoddan sonra bu metodun içerdiği Sql 
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komutu yürütülürken, elde edilen IAsyncResult tipi nesne örneğine ait IsCompleted özelliğine 

bakılarak prosesin tamamlanıp tamamlanmadığı araştırılır. Bu araştırma işlemi sürekli tekrar 

ettiğinden çalıştırılan sql komutları tamamlanıncaya kadar, bu aralıklarda başka işlemler 

gerçekleştirilebilir veya başka sql komutları yürütülebilir. Diğer taraftan bu kontrol işlemi zorunlu 

değildir. Nitekim biz bu kontrolü yapmasakta, Begin ve End komutları arasındaki blokların 

çalıştırılması sağlanabilir. Ancak burada ana fikir, uzun sürebilecek sql komutlarının asenkron 

olarak çalışmaları halinde zaman kaybının önüne geçebilmek, uygulamanın işleyişinin kesilmesini 

önlemek ve bu zaman aralığında başka kodları ve başka kullanıcı aktivitelerini başarılı bir şekilde 

icra edebilmektir. Şimdi dilerseniz Pooling modelinin en basit haliyle uygulanışını incelemek 

amacıyla, Visual Studio.Net 2005 ortamında aşağıdaki kodlara sahip basit bir Console uygulaması 
geliştirelim. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

#endregion 

 

namespace PoolingModeli 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;Asynchronous Processing=true"); 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice+100", con); 

                con.Open(); 

                IAsyncResult res = cmd.BeginExecuteNonQuery(); 

 

                int i = 0; 

                while (!res.IsCompleted) 

                { 

                    Console.WriteLine("İŞLEM DEVAM EDİYOR "+i); 

                    i += 1; 

                } 

 

                int sonuc = cmd.EndExecuteNonQuery(res); 

                Console.WriteLine(sonuc + " SATIR GÜNCELLENDİ..."); 

                Console.ReadLine(); 

                con.Close(); 

            } 

            catch (Exception hata) 
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            { 

                Console.WriteLine(hata.Message); 

                Console.ReadLine(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Şimdi kodlarımızda ne yaptığımıza yakında bakalım. İlk olarak, aşağıdaki satır ile yeni bir 
SqlConnection nesnesi yaratıyoruz. 

SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;Asynchronous Processing=true"); 

Burada, standart Sql Connection ifademizdekilerinin aksine, ekstradan bir terim 

kullandık.Asynchronous Processing terimi, açılan bağlantının asenkron erişimlere izin verip 

vermeyeceğini belirler. Varsayılan değeri false' tur ve Asenkron komut yürütmelerine izin vermez. 

Bu nedenle burada true değerini açıkça atıyoruz. Eğer bu bağlantı özelliğini belirtmessek, çalışma 
zamanında aşağıdaki istisnayı alırız. 

 

Şekil 2. Bağlantının Asenkron yürütmelere izin vermemesi halinde. 

Daha sonra ise, SqlCommand nesnemizi oluşturuyoruz. SqlCommand nesnemiz, AdventureWorks 

veritabanında yer alan Product isimli tablodaki ListPrice değerini 100 birim arttıran bir Update 

sorgusuna sahip. Bu tablo Yukon kurulduğunda 504 satır veri içermektedir. Haliyle biraz zaman 

alabilecek bir güncelleme işlemi söz konusu. Ancak biz istiyoruz ki, bu güncelleme komutu 

yürütülürken uygulama ortamında başka şeylerde yapabilelim. En azından uygulama bloke 

olmadan basit bir takım işlemleri gerçekeştirebilme amacındayız. Bu amaçla ilk olarak sql 

komutumuzu BeginExecuteNonQuery metodu ile çalıştırıyoruz ve hemen ortama bir IAsyncResult 
tipi nesnenin dönmesini sağlıyoruz. 

IAsyncResult res = cmd.BeginExecuteNonQuery(); 

Şu aşamada, çalışan komuta ait proses res isimli IAsyncResult tipinden nesne örneğinin 

sorumluluğu altında. Biz bu örneğimizde pooling modelini kullandığımız için, eş zamanlı olarak 

çalıştırmak istediğimiz kodlarımızı bir while döngüsü içerisine alabiliriz. Bu while döngüsü her bir 

iterasyonunda, IAsyncResult nesnesinin o an sahip olduğu prosesin tamamlanıp tamamlanmadığını 

kontrol ediyor olacaktır. Bunun içinde, IsCompleted özelliğinin değerine bakılıyor. Eğer dönen değer 

false ise, işlemin tamamlanmadığı anlaşılıyor ve döngü içindeki kodlar yürütülüyor. 

while (!res.IsCompleted) 

{ 

      Console.WriteLine("İŞLEM DEVAM EDİYOR "+i); 
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      i += 1; 

} 

Sql komutunun yürütülmesi tamamlandığında, IAsyncResult nesnemizin IsCompleted özelliği true 

değerini döndürecektir. Dolayısıyla döngüden çıkılmış olunacak ve bir sonraki satıra gelinecektir. 

Gerçekleştirdiğimiz asenkron işleyişi aşağıdaki şekil ile kafamızda daha kolay canlandırabileceğimizi 

düşünüyorum. 

 

Şekil 3. Pooling Modelinde İşleyiş Tarzı. 

Tabiki, döngü içerisinde yer alan işlemlerin daha uzun sürede gerçekleşmesi gibi bir durum ilede 

karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda, IAsyncResult nesnesine ait proses tamamlanmış olsa bile, diğer 
işlemler devam ettiği için bu işlemler sonlanana kadar uygulama donacaktır. 

int sonuc = cmd.EndExecuteNonQuery(res); 

Bu satırda ise, EndExecuteNonQuery metoduna yütülen sql komutuna ait prosesi temsil eden 

IAsyncResult nesnemiz parametre olarak gönderiliyor. Böylece, tamamlanan proses sonucu elde 

edilen değer (ExecuteNonQuery' nin integer bir değer döndürdüğünü, yani sql sorusundan 

etkilenen satır sayısını verdiğini belirtelim.) uygulama ortamına aktarılıyor. Uygulamamızı 
çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 
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Şekil 4. Uygulamanın çalışması sonucu. 

Elbetteki, bu örneğimizde olduğu gibi bir while döngüsünü kullanmak zorunda değiliz. Sonuç 

olarak, IAsyncResult nesnesi, End metodları ile ortama iade edilinceye kadar yer alan tüm satırlar 

çalışacaktır. Diğer taraftan, aynı anda birden fazla sql komutunun asenkron olarak çalıştırılmasınıda 

sağlayabiliriz. Dilerseniz pooling modelinin, birden fazla Sql komutunun yürütülebilmesi için nasıl 

kullanılabileceğini bir örnek ile inceleyelim. Bu amaçla, Console uygulamamızdaki kodlarımızı 
aşağıdaki hale getirelim. 

try 

{ 

    /* Bağlantımızı oluştururken Asynchronous Processing özelliğine true değerini vermeyi ihmal 

etmiyoruz.*/ 

    SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;MultipleActiveResultSets=true;Asynchronous 

Processing=true"); 

 

    /* SqlCommand nesnelerimizi oluşturuyoruz. İlki bir tablo üzerinde güncelleme yaparken, 

ikincisi bir View nesnesinde veri çekiyor.*/ 

    SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE Production.Product SET 

ListPrice=ListPrice+10", con); 

    SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("SELECT * FROM Sales.vStore", con); 

    con.Open(); // Bağlantımızı açıyoruz. 

    IAsyncResult res = cmd.BeginExecuteNonQuery(); 

     IAsyncResult res2 = cmd2.BeginExecuteReader(); 

 

    //Bu aralıktaki satırlar bloke olmadan çalışır. 

    /* Döngü her iki sql komutuda tamamlanıncaya kadar çalışacaktır. Eğer bunlardan her hangibir 

önce biterseki öyle olacaktır, diğeride sonlanıncaya kadar döngü içerisindeki kodlar işletilmeye 

devam eder.*/ 
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    while ((!res2.IsCompleted)||(!res.IsCompleted))  

    { 

        /* Eğer Update komutu tamamlanmış ise, o anki milisaniye ile birlikte ekrana RES BITTI 

yazdırır. Eğer işlem tamamlanmamışsa, RES ISLEMINE DEVAM EDIYOR tekstini ve o anki 

milisaniyeyi yazar.*/ 

        if (res.IsCompleted) 

        { 

            Console.WriteLine("RES BITTI "); 

            Console.WriteLine(DateTime.Now.TimeOfDay.Milliseconds.ToString()); 

        } 

        else 

        { 

            Console.WriteLine("RES ISLEMINE DEVAM EDIYOR " + 

DateTime.Now.TimeOfDay.Milliseconds.ToString()); 

        } 

         /* Eğer Select komutu tamamlanmış ise, o anki milisaniye ile birlikte ekrana RES2 BITTI 

yazdırır. Eğer işlem tamamlanmamışsa, RES2 ISLEMINE DEVAM EDIYOR tekstini ve o anki 

milisaniyeyi yazar.*/ 

        if (res2.IsCompleted) 

        { 

            Console.WriteLine("RES2 BITTI "); 

            Console.WriteLine(DateTime.Now.TimeOfDay.Milliseconds.ToString()); 

        } 

        else 

        { 

            Console.WriteLine("RES2 ISLEMINE DEVAM EDIYOR " + 

DateTime.Now.TimeOfDay.Milliseconds.ToString()); 

        } 

    } 

    /* Update sorgusunun sonuçlarını ilgil IAsyncResult nesnesini parametre olarak vererek integer 

bir değişkene atıyoruz. Burada EndExecuteNonQuery metodu aynen ExecuteNonQuery metodunda 

olduğu gibi geriye , sorgudan etkilenen satır sayısını döndürecektir. */ 

    int sonuc = cmd.EndExecuteNonQuery(res); 

    Console.WriteLine(sonuc + " SATIR GÜNCELLENDİ..."); 

 

    /* Select sorgusu ile elde edilen kayıt kümesini ortama almak için, EndExecuteReader metoduna 

res2 isimli IAsyncResult nesne örneğini parametre olarak gönderiyoruz ve bu kümedeki ilk satıra 

ait 0ncı ve 1nci alanların değerlerini ekrana yazdırıyoruz.*/ 

    SqlDataReader dr = cmd2.EndExecuteReader(res2); 

    dr.Read(); 

    Console.WriteLine(dr[0] + " " + dr[1]); 

    dr.Close(); // SqlDataReader nesnemizi kapatıyoruz. 

    Console.ReadLine(); 

    con.Close(); // Bağlantımızı kapatıyoruz. 

} 

catch (Exception hata) 

{ 

    Console.WriteLine(hata.Message); 

    Console.ReadLine(); 
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} 

Bu örnekte, iki sql komutunu asenkron olarak çalıştırmaktayız. Yürütülecek her iki komut içinde 

birer IAsyncResult tipinden nesne örneği oluşturuyoruz. Bu andan itibaren, uygulamada farklı 

işlemler yapabiliriz. Biz burada, while döngüsünü her iki IAsyncResult nesne örneğinin temsil ettiği 

proseslerde çalışan sql komutları sonlanıncaya kadar çalıştırmaktayız. Yürütülen komutlar 

işleyişlerini bitirdiklerinde, kullandıkları IAsyncResult nesne örnekleri yardımıyla asıl sonuçları 

ortama alıyoruz. Sonuç itibariyle, çalışan sql komutları asenkron olarak yürütülmekte ve çalışmaları 

esnasında programın bloke olması önlenmektedir. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de dikkat 

edeceğiniz gibi, daha kısa süren UPDATE işlemi tamamlandıktan sonra, diğer komut bitene dek 

döngü devam etmiştir. 

 

Şekil 5. Uygulamanın çalışması sonucu. 

Bu makalemizde Asenkron Sql Komutların Yürütülmesi konusuna kısaca değinerek 

kullanabileceğimiz tekniklerden birisi olan Pooling Modelini inceledik. Pooling modeli aslında, çok 

büyük boyutlu sorgular içeren sql komutlarının asenkron olarak yürütülmesinde çok faydalı bir 

teknik değildir. Bunun yerine daha gelişmiş olan diğer modellerden CallBack Modeli veya Wait 
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Modeli yararlanılabilir. Bir sonraki makalemizde, CallBack modelini incelemeye çalışacağız. Tekrar 

görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ile Mars' a Ayak Basıyoruz ( 

20.09.2004 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, MARS (Multiple Active Results Sets) kavramını incelemeye çalışacağız. MARS 

kavramı Ado.Net 2.0 mimarisine monte edilmiş yeni bir yapıdır. Bu yapının bize sağladığı 

avantajları anlayabilmek için, Ado.Net 1.0/1.1 sürümlerinin kabiliyetlerine ve kısıtlamalarına kısaca 
bir göz atmak gerekmektedir. 

 

Editörün Notu : Final sürümünde, ConnectionString katarı içerisinde MultipleActiveResultSets=true 

kullanılmaması halinde, MARS etkisi görülmemektedir. Varsayılan olarak MultipleActiveResultSets özelliğinin 

değeri false' dur. MARS tekniği, MultipleActiveResultSets değeri açıkça true' ya set edildiği takdirde 

çalışmaktadır. 

Ado.Net' in önceki sürümlerinde, özellikle veri kümelerini uygulama ortamına çekmek istediğimizde 

kullanabileceğimiz iki temel teknik vardır. Birincisi, bağlantısız katmana veri alabilmek için 

DataAdapter, DataTable, DataSet gibi nesnelerin kullanılmasıdır. İkincisi ise, daha süratli veri 

çekmemizi sağlayan ve veri kaynağına olan bağlantının sql komutunun işleyişi boyunca açık 
olmasını gerektiren, DataReader nesnelerinin kullanıldığı tekniktir. 

Bu tekniklerin hangisi kullanılırsa kullanılısın özellikle aynı bağlantı üzerinden eş zamanlı olarak 

yürütülen sql komutlarının çalıştırılmasına izin veren bir yapı yoktur. Yani, veri kaynağından bir 

DataReader nesnesi ile veri çekerken, aynı açık bağlantı üzerinden güncelleme, ekleme, silme gibi 

işlemleri içeren sql komutlarını çalıştıramayız. İşte bu imkansızlığı gidermek amacıyla Ado.Net 

mimarisi içine MARS, Asenkron Komut Yürütme ve ObjectSpace gibi yeni ve köklü değişiklikler 

eklenmiştir. Biz bu günkü makalemizde, aynı açık bağlantı üzerinden birden fazla kayıt kümesini 

uygulama ortamına çekmemize ve onlara erişmemize imkan sağlayan MARS (Multiple Active 
Results Sets) yapısını tanımaya çalışacağız. 

MARS, özellikle aynı açık bağlantı üzerinden birden fazla satır kümesini elde edebileceğimiz sql 

komutlarının eş zamanlı olarak çalıştırılmasına imkan verir. Örneğin Ado.Net' in eski sürümlerinde 

şu senaryoyu göz önüne alalım; aynı veri kaynağında yer alan ve aynı bağlantı üzerinden 

erişeceğimiz üç kayıt kümesi olsun. Bu kayıt kümelerini 3 farklı SqlDataReader nesnesi ile ortama 

çekmek istediğimizi düşünelim. Bu işlemi simüle edebilmek için VS.NET 2003' de basit bir Console 

uygulaması geliştireceğiz. Uygulamamızın kodları aşağıdaki gibi olacaktır. 

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

 

namespace MultipleReader 
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{ 

    class AdoNet1nokta1de 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                SqlConnection con=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=SSPI"); 

 

                SqlDataReader dr1; 

                SqlDataReader dr2; 

                SqlDataReader dr3; 

 

                SqlCommand cmd1=new SqlCommand("SELECT * FROM Customers",con); 

                SqlCommand cmd2=new SqlCommand("SELECT * FROM Orders",con); 

                SqlCommand cmd3=new SqlCommand("SELECT * FROM [Order Details]",con); 

 

                con.Open(); 

             

                dr1=cmd1.ExecuteReader(); 

                dr2=cmd2.ExecuteReader(); 

                dr3=cmd3.ExecuteReader(); 

 

                con.Close(); 

            } 

            catch(Exception hata) 

            { 

                Console.WriteLine(hata.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda çalışma zamanında bir istisnanın fırlatıldığını görürüz. 

 

Şekil 1. Ado.Net 1.0./1.1' deki durum. 

Sorun şudur ki, ilk çalıştırılan SqlDataReader nesnesini kapatmadan diğerlerini çalıştırmamız da 

mümkün değildir. Nitekim SqlDataReader nesnesi, çalıştırdığı Sql komutunu ile verileri çekebilmek 

için ilgili bağlantının kendisi için tahsis edilmesini ve işi bitene kadar da başkaları tarafından 

kullanılmamasını gerektirir. Bu, tamamıyla Ado.Net' in mimarisinden kaynaklanan bir güçlüktür. 

Bununla birlikte, akla şöyle bir çözüm yolu gelebilir. Her bir SqlDataReader nesnesini kendi 
SqlConnection havuzu içinde çalıştırmak. Yani yukarıdaki kodu aşağıdaki gibi yazmak. 
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SqlConnection con1=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=SSPI"); 

SqlConnection con2=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=SSPI"); 

SqlConnection con3=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=SSPI"); 

SqlDataReader dr1; 

SqlDataReader dr2; 

SqlDataReader dr3; 

 

SqlCommand cmd1=new SqlCommand("SELECT * FROM Customers",con1); 

SqlCommand cmd2=new SqlCommand("SELECT * FROM Orders",con2); 

SqlCommand cmd3=new SqlCommand("SELECT * FROM [Order Details]",con3); 

 

con1.Open(); 

con2.Open(); 

con3.Open(); 

 

dr1=cmd1.ExecuteReader(); 

dr2=cmd2.ExecuteReader(); 

dr3=cmd3.ExecuteReader(); 

 

con1.Close(); 

con2.Close(); 

con3.Close(); 

Bu haliyle uygulama çalışacak ve herhangibir hata mesajı yada istisna vermeyecektir. Uygulanan 

bu teknik her ne kadar çözümmüş gibi görünsede, gereksiz yere kaynak tüketimine neden 

olmaktadır. Nitekim aynı bağlantı için üç kez SqlConnection nesnesi örneklendirilmiş ve sql 

sunucuna üç adet ayrı isimli ama aynı özellikte bağlantı hattı tesis edilmiştir. Dahası bu teknik 

kullanıldığı takdirde her çalışan Sql komutunun işleyişi sonlanana kadar, bir sonraki sql komutuna 

geçilemiyecektir. Bunu çözmek içinde, bu veri çekme işlemlerini ayrı metodlar halinde tanımlayıp 

çok-kanallı (multi-threading) programlama tekniklerini uygulayabiliriz. Ancak bu yaklaşımlar 

elbetteki çok verimli yada ölçeklenebilir değildir. 

Çözüm, .Net mimarları tarafından Ado.Net 2.0' a yerleştirilmiştir ve MARS olarak adlandırılmıştır. 

Şimdi ilk yazdığımız uygulamayı birde .Net framework 2.0 ortamında geliştirelim. Kodlarımızı hiç 

değiştirmeyeceğiz. Bu kez Yukon üzerinde yer alan AdventureWorks isimli veritabanındaki iki 
tabloya aynı açık bağlantı üzerinden aynı zamanda erişmeye çalışacağız. İşte kodlarımız, 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

 

#endregion 
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namespace MarsEtkisi 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            try 

            { 

                SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

 

                SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("SELECT TOP 10 * FROM Person.address", 

con); 

                SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("SELECT TOP 3 * FROM Person.contact", con); 

 

                SqlDataReader dr1; 

                SqlDataReader dr2; 

 

                con.Open(); 

                 

                dr1 = cmd1.ExecuteReader(); 

                dr2 = cmd2.ExecuteReader(); 

 

                while (dr1.Read()) 

                { 

                    Console.WriteLine(dr1["AddressLine1"]); 

                } 

                Console.WriteLine("-------------"); 

                while (dr2.Read()) 

                { 

                    Console.WriteLine(dr2["FirstName"]); 

                } 

     

                con.Close(); 

                Console.WriteLine("-------------"); 

                Console.ReadLine(); 

            } 

            catch (SqlException hata) 

            { 

                Console.WriteLine(hata.Message); 

            } 

        } 

    } 

} 

Uygulamayı bu haliyle çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Görüldüğü gibi, 

SqlDataReader nesneleri, diğerinin kapatılmasına gerek duymadan veri kaynağından veri 

çekebilmiştir. 
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Şekil 2. MARS Etkisi. 

Bu örnek basit olarak MARS kavramını açıklamaktadır. Olayı daha iyi kavrayabilmek amacıyla 
aşağıdaki şekildende faydalanabiliriz. 

 

Şekil 3. MARS (Multiple Active Results Sets) 

Şekildende görülebileceği gibi, bir veritabanında yer alan çeşitli sayıdaki tabloya ait veri kümelerini 

aynı uygulama ortamına, farklı ama tek bir ortak bağlantıyı kullanan DataReader nesneleri 
yardımıyla erişebilmemiz mümkündür. 

Şimdi dilerseniz, MARS etkisini daha iyi görebileceğimiz başka bir örneği göz önüne alalım. Bu kez 

bir birleriyle bire-çok ilişkisi olan iki tabloyu ele alacağız. Bu tablolara ait verileri uygulama 
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ortamına yine DataReader nesneleri yardımıyla çekeceğiz. Ancak işin ilginç yanı, bir DataReader 

nesnesi çalışırken ve satırları arasında iterasyon yaparken, diğerine parametre göndererek her bir 

satır için diğer DataReader' ında çalıştırılmasının sağlanmış olacağıdır. Bu örneği gerçekleştirmek 
için aşağıdaki kodları yazarak, Visual Studio.Net 2005' de basit bir Console uygulaması geliştirelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    try 

    { 

        SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Dukkan;integrated security=SSPI"); 

 

        SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("SELECT * FROM DepartmanSinif", con); 

        SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("SELECT * FROM PersonelDetay WHERE 

PersonelID=@PersonelID", con); 

        cmd2.Parameters.Add("@PersonelID", SqlDbType.Int); 

 

        SqlDataReader dr1; 

        SqlDataReader dr2; 

 

        con.Open(); 

        dr1 = cmd1.ExecuteReader(); 

        while (dr1.Read()) 

        { 

            Console.WriteLine(dr1["Departman"]); 

            Console.WriteLine(" ALTINDAKI ELEMANLARI...."); 

            cmd2.Parameters["@PersonelID"].Value = dr1["PersonelID"]; 

            dr2 = cmd2.ExecuteReader(); 

            while (dr2.Read()) 

            { 

                Console.WriteLine(dr2["Ad"]+" "+dr2["Soyad"]+" "+dr2["Mail"]); 

            } 

            dr2.Close(); 

            Console.WriteLine("------------"); 

        } 

 

        con.Close(); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

    catch (Exception hata) 

    { 

        Console.WriteLine(hata.Message); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda ilişkili tablolara ait verilerin ekrana yazdırıldığını görürüz. 
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Şekil 4. MARS Etkisi sayesinde içiçe çalışan SqlDataReader' lar. 

Örneğimizde, SqlDataReader nesnelerini kullanarak Yukon sunucusu üzerinde yer alan ilişkili iki 

tabloya ait verileri console uygulamasından ekrana yazdırmaktayız. dr1 isimli SqlDataReader 

nesnesi yardımıyla DepartmanSinif isimli master tablodan satırları bir while döngüsü ile 

okumaktayız. Bu döngünün içerisinde ceyran eden olaylar ise bizim için MARS etkisinin gücünü bir 

kere daha göstermektedir. Nitekim, dr1 nesnesi ile master tablodan her bir satır okunduğunda bu 

satıra ait olan PersonelID alanının değeri, başka bir komuta parametre olarak gitmekte ve en 

önemliside bu komutu bir SqlDataReader nesnesi, diğeri halen daha açıkken yürüterek uygulama 

ortamına sonuç kümesini döndürmektedir. Aynı kod mantığını Ado.Net 1.1 verisyonunda Sql 2000 
sunucusu üzerinde gerçekeştirmeye çalıştığımız aşağıdaki örneği göz önüne aldığımızda ise; 

try 

{ 

    SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=SSPI"); 

 

    SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("SELECT * FROM Orders", con); 

    SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("SELECT * FROM [Order Details] WHERE 

OrderID=@OrderID", con); 

    cmd2.Parameters.Add("@OrderID", SqlDbType.Int); 

 

    SqlDataReader dr1; 

    SqlDataReader dr2; 

 

    con.Open(); 

    dr1 = cmd1.ExecuteReader(); 

    while (dr1.Read()) 

    { 

        Console.WriteLine(dr1["OrderDate"]); 

        Console.WriteLine(" ALTINDAKI ELEMANLARI...."); 

        cmd2.Parameters["@OrderID"].Value = dr1["OrderID"]; 

        dr2 = cmd2.ExecuteReader(); 

        while (dr2.Read()) 

        { 

            Console.WriteLine(dr2["ProductID"]+" "+dr2["UnitPrice"]+" "+dr2["Quantity"]); 

        } 
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        dr2.Close(); 

        Console.WriteLine("------------"); 

    } 

 

    con.Close(); 

    Console.ReadLine(); 

} 

catch (Exception hata) 

{ 

    Console.WriteLine(hata.Message); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Bu kez Ado.Net 1.1' in mimarisi bu tarz bir işleme izin vermeyecek ve while döngüsü içinden elde 

edilen ilk tablo satırından sonra, ikinci SqlDataReader nesnesi yürütülmeye çalışıldığında, halen 
çalışmakta olan SqlDataReader' ın işlemini sonlandırması gerektiğini söyleyecektir. 

 

Şekil 5. Ado.Net 1.1'deki durum. 

Görüldüğü gibi, MARS yapısı var olan sınıfların kabiliyetlerini arttırarak aynı açık bağlantı üzerinden 

birden fazla sayıda kayıt kümesine erişebilme imkanına sahip olmamızı sağlamıştır. İşin güzel yanı 

MARS etkisini uygulamalarımıza yansıtabilmek için, sınıflarımıza has çeşitli ayarlamalar 

yapamamıza gerek olmayışıdır. Aynen Ado.Net 1.1 uygulamaları yazar gibi yazabiliriz kodlarmızı. 

Elbetteki bu mimari değişiklikler sayesinde Ado.Net sınıflarının imkan ve kabiliyetleri önemli 

derecede artmıştır. Ado.Net 2.0 ile gelen tek yenilik MASR değildir. Bunun yanında, aynı anda 

birden fazla sql komutunu çalıştırmamıza yarayan asenkron komut yürütme teknikleride 

eklenmiştir. Bu konuyuda bir sonraki makalemizde incelemeye çalışacağız. Hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve Toplu Güncelleme İşlemleri 

(Batch-Updates) ( 18.09.2004 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Toplu güncelleştirme işlemleri, birden fazla sql ifadesinin (insert,update,delete,select gibi) arka 

arkaya gelecek şekilde ancak tek bir seferde çalıştırılmasını baz alan bir tekniktir. Ado.Net 2.0 ile, 

toplu güncelleştirme işlemlerine daha fazla fonksiyonellik kazandırılmıştır. Bu koşul elbetteki toplu 

güncelleştirme işlemlerini destekeleyen veritabanı sunucuları üzerinde geçerli olmaktadır. Şu an 

için, yönetimsel kodda yer alan Oracle ve Sql nesnelerinin desteklediği bu fonksiyonelliği kazanmak 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2087 
 

için aşağıda prototipi verilen ve SqlDataAdapter yada OracleDataAdapter sınıflarına ait olan, 

UpdateBatchSize özelliği kullanılmaktadır. 

public override int UpdateBatchSize {get;set;} 

Bu özellik bir anlamda, DataAdapter nesnesinin Update komutu ile veritabanına doğru yapılacak 

güncelleme işlemlerinin toplu olarak hangi periyotta gerçekleştirileceğini belirtir. Örneğin, 1 

varsayılan değeridir ve her bir güncelleme işleminin (insert,update veya delete) her satır için ayrı 

ayrı yapılacağını belirtir. Daha derin düşünecek olursa, örneğin Sql Sunucusunda yer alan 

sp_executesql stored procedure' ünün her bir satır için birer kez ilgili komutu (Insert gibi) 
çalıştıracağını belirtir. 

Diğer yandan, bu özelliğe 0 değerini verdiğimizde tüm güncelleme işlemleri tek bir seferde 

gerçekleştirilir. Bir başka deyişle veritabanına doğru n sayıda güncelleme işlemi varsa, Sql 

Sunucusunda yer alan sp_executesql stored procedure' ü bu n sayıdaki işlemleri içeren toplu bir 

komut kümesini tek bir seferde çalıştırılacaktır. Ayrıca UpdateBatchSize özelliğine 0 ve 1 haricinde 

verilecek olan pozitif değerler, her bir toplu güncelleştirme işleminin kaç iç komut içereceğini 

belirtmektedir. Konuyu daha kolay bir şekilde anlayabilmek için basit bir Console uygulması 

geliştirelim. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

#endregion 

 

namespace BatchUpdates 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM MailList", con); 

            DataTable dt = new DataTable(); 

            da.Fill(dt); 

 

            DataRow dr; 

            for (int i = 1; i <= 5; i++) 

            { 

                dr = dt.NewRow(); 

                dr["AD"] = "AD_" + i.ToString(); 

                dr["SOYAD"] = "SOYAD_" + i.ToString(); 

                dr["MAIL"] = "MAIL_" + i.ToString(); 

                dt.Rows.Add(dr); 
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            } 

            da.UpdateBatchSize = 1; 

            SqlCommandBuilder cm = new SqlCommandBuilder(da); 

            da.Update(dt); 

            Console.WriteLine("İŞLEMLERİN SONU"); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Bu uygulamada Ado.Net 1.1 ile yapabildiğimiz işlemlerden farklı bir şey yoktur. Yukon üzerinde yer 

alan MailList tablomuza SqlDataAdapter nesnesi vasıtasıyla 5 adet satır giriyoruz. Bizim için önemli 

olan UpdateBatchSize değerinin 1 olarak belirtilmesidir. Uygulamamızı çalıştırmadan önce, Sql 

Profiler aracını kullanarak yeni bir Trace başlatalım ve Sql Sunucumuzda gerçekleşen işlemleri 

izlemeye çalışalım. Trace' imiz çalışırken uygulmamamızı yürütecek olursak, Sql Sunucusu üzerinde 

aşağıdaki olayların gerçekleştirildiğini görürüz. 

 

Şekil 1. UpdateBatchSize değeri 1 olduğunda. 

Dikkat edecek olursanız, sp_executesql stored procedure' ü girilen her satır için insert komutunu 

birer kez çalıştırmıştır. Bunun nedeni UpdateBatchSize özelliğinin 1 değerine sahip olmasıdır. Eğer 

bu değeri 0 yapıp tekrar çalıştırırsak, bu takdirde kaç satır girersek girerlim tüm satırlar için geçerli 
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olan insert komutları tek bir toplu-komut olarak işlenecek ve tek bir seferde çalıştırılacaktır. Örnek 

olarak, döngümüzün değerini 20 satır insert edilecek şekilde ayarladığımızı düşünürsek, 

UpdateBatchSize özelliğine 0 değerini vermek ile, 20 satır için parametre alacak tek bir stored 

procedure' ü çağırmış oluruz. Uygulamamızda bu kez tüm satırları update ettiğimizi düşünelim ve 

UpdateBatchSize özelliğine 0 değerini verelim. 

for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) 

{ 

    dr = dt.Rows[i]; 

    dr["AD"] ="_DEGISTI"; 

} 

 

da.UpdateBatchSize = 0; 

Şimdi Sql Profiler' da Trace' imizdeki işlemlere bakacak olursa, kaç satır güncellenmiş ise her bir 

satır için yapılan update işlemlerinin tek bir toplu-komut kümesinde gerçekleştirildiğini görürüz. 

 

Şekil 2. UpdateBatchSize özelliğine 0 değeri verildiğinde. 
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Elbette daha önceden bahsettiğimiz gibi UpdateBatchSize özelliğine 0 ve 1 haricinde pozitif 

değerlerde verebiliriz. Bu durumda toplu-komut kümeleri belirtilen sayı kadar iç komut içerecektir. 

Örneğimizde, UpdateBatchSize değerini 7 yaparsak, her bir sp_executesql çağrısında, içsel olarak 7 
satırlık işlem içeren toplu-komut kümeleri olduğunu görürüz. 

da.UpdateBatchSize = 7; 

 

Şekil 3. UpdateBatchSize değerini pozitif her hangibir sayı olarak belirlediğimizde. 

Örneklerdende görüldüğü gibi, Ado.Net 2.0 toplu-komut güncelleme işlemlerine daha fazla 

fonkisyonellik katmak amacıyla kullanışlı bir özellik kazanmıştır. Bazı durumlarda, güncelleme 

işlemlerinin bağlantısız katmandan, veritabanına doğru olan hareketlerinde toplu olarak yapılması 

network trafiğini olumlu yönde etkileyecek bir gelişmedir. Çünkü, tüm güncelleme hareketleri için 

veritabanına doğru sadece tek bir tur atılacaktır. Elbetteki devasa boyutlara sahip olan veri 

kaynakları üzerinde yapılacak büyük çaplı güncelleme işlemlerinde, toplu-komut kümelerini belirli 
sayılarda komut içerecek şekilde ayarlamakta performans açısından olumlu bir etki yaratacaktır. 

Bu makalemizde, kısaca toplu-güncelleştirme (Batch-Update) işlemlerine değinmeye çalıştık. 

İlerleyen makalelerimizde, Ado.Net 2.0' ın yeni özelliklerine bakmaya devam edeceğiz. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Ado.Net 2.0 ve Bulk-Data Kopyalama 

Mekanizması ( 17.09.2004 ) - Ado.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Sql Server'da bir veritabanı tablosundan, başka bir hedef tabloya veri taşıma işlemi bulk-data 

kopyalama olarak adlandırılır. Veritabanı yöneticileri çoğunlukla bu operasyonu gerçekleştirmek 

amacıyla, BCP adı verilen komut satırı aracını kullanırlar. Burada amaç, kaynak tablodaki satırların 

veya bir satır kümesinin farklı konumda olabilecek bir tabloya taşınmasıdır. Hedef tablo aynı 

veritabanında olabileceği gibi, diğer bir sql sunucusu üzerindeki başka bir veritabanında da yer 

alabilir. Ado.Net 2.0' da SqlClient isim alanına eklenen yeni sınıflar yardımıyla bu işlemleri yönetimli 

kodda (managed-code) gerçekleştirme imkanına da artık sahibiz. Bu makalemizde, bu işlemleri 
gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz yeni Ado.Net 2.0 sınıflarını incelemeye çalışacağız. 

Bulk-Data kopyalama işlemi için Ado.Net 2.0 ile gelen en önemli sınıf, SqlClient isim alanında yer 

alan SqlBulkCopy sınıfıdır. Bu sınıfa ait nesne örnekleri yardımıyla, kaynak tablodan hedef tabloya 

veri transferi işlemleri kolayca gerçekleştirilebilir. Bu işlemler sırasında SqlBulkCopy nesne 

örnekleri, taşıma işlemini varsayılan olarak açtığı bir transaction içerisinde gerçekleştirmektedir. 

Yani, hedef tabloya yapılan taşıma işlemleri sırasında oluşabilecek olan hatalar sonrasında, 

transaction işlemi iptal edilerek roll-back operasyonu gerçekleşir ve hedef tabloya o ana kadar 

girilen satırlar geri alınır. 

Burada önemli olan noktalardan birisi, kaynak ve hedef tabloların aynı şema yapısına sahip 

olmalarının önemli olmayışıdır. Yani, aynı alan adları, eşit alan sayıları ve aynı alan sıraları olmak 

zorunda değildir. Nitekim, hedef tablo ile kaynak tablo arasında alan eşleşmelerinde uyumsuzluk 

olabilir. Örneğin, alan adları ve sayılar birbirinden farklı olabilir. İşte bu durumda, kaynak ve hedef 

tablodaki alanları birbirleriyle eşleştirmekte kullanılan SqlBulkCopyColumnMapping sınıfına ait 

nesne örnekleri kullanılır. Bu sınıf yardımıyla kaynak ve hedef alanların kolayca eşleştirilmesi 

sağlanmış olur. Bulk-Data kopylama işlemi için önemli olan bir diğer sınıf ise, 

SqlBulkCopyColumnMappingCollection' dır. Bu sınıf ise, tahmin edeceğiniz gibi 
SqlBulkCopyColumnMapping sınıfı türünden nesne örneklerinin bir koleksiyonunu ifade etmektedir. 

Bulk-Data kopyalama operasyonunda, kaynak veriler için yine SqlClient isim alanındaki standart 

nesneler kullanılabilir. Esasen bu tip bir operasyonda, kaynak verileri herhangibir SqlDataReader 

nesnesinden, bir DataTable' dan veya bir DataRow dizisinden alabiliriz. Hatta bir Xml dökümanınıda 

kaynak olarak kullanabiliriz. Böylece yönetimsel koda kazandırılan bu imkanlar ile veri taşıma 
işlemi için büyük esneklik kazanmış olmaktayız. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. SqlBulkCopy Sınıfının Çalışma Şekli. 

Bulk-Data kopylama işleminin daha kolay anlaşılabilmesi için elbette örnekler ile olayı incelememiz 
daha faydalı olacaktır. Şimdi aşağıdaki basit Console uygulamasını göz önüne alalım. 

#region Using directives 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

#endregion 

 

namespace BulkCopy 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI;MultipleActiveResultSets=true"); 

             

            /*Hedef tablodaki satırları önlem olarak siliyoruz.*/ 

            SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM YEDEK_MailList", con); 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

            /* Kaynak tablodan verileri SqlDataReader yardımıyla çekiyoruz.*/ 

            SqlCommand cmdCek = new SqlCommand("SELECT * FROM MailList", con); 

            SqlDataReader dr; 
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            dr = cmdCek.ExecuteReader(); 

 

            /*SqlBulkCopy nesnemizi hedef bağlantıyı belirterek oluşturuyoruz.*/ 

            SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy(con); 

             

            /* Hedef tabloyu belirtiyoruz.*/ 

            bc.DestinationTableName = "YEDEK_MailList"; 

            

             /*WriteToServer metodu ile SqlDataReader' dan okuduğumuz satırları, hedefe insert 

ediyoruz.*/ 

            bc.WriteToServer(dr); 

 

            /* Nesneleri kapatıyoruz.*/ 

            bc.Close(); 

            dr.Close(); 

            con.Close(); 

        } 

    } 

} 

Örneğimizi incelemeden önce, Yukon sunucumuz üzerinde, AdventureWorks veritabanı altında 

MailList ve YEDEK_MailList isimli iki tablomuz olduğunu ve bu tabloların şema yapılarının 
birbirleriyle tamamen aynı olduklarını belirtelim. 

 

 

Şekil 2. Her iki tablonunda şema yapısı aynıdır. 

Burada gerçekleştirdiğimiz operasyon, bulk-data kopyalama işleminin en basit halidir. Şimdi neler 

yaptığımıza biraz daha yakından bakalım. İlk olarak Yukon sunucumuzdaki AdventureWorks 

veritabanına bir bağlantı açtık. Daha sonra, tedbir olarak YEDEK_MailList tablosundaki tüm satırları 

sildik. Nitekim böyle bir işlem yapmasaydık YEDEK_MailList tablosuna taşınan satırlar sürekli arka 

arkaya eklenecekti. Daha sonra ise, klasik olarak kaynak tablomuzdan verileri bir SqlDataReader 
nesnesi yardımıyla çektik. Bizi asıl ilgilendiren kısım aşağıdaki kod satırlarının yer aldığı kısımdır. 
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SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy(con); 

             

bc.DestinationTableName = "YEDEK_MailList"; 

 

bc.WriteToServer(dr); 

Burada ilk satırda, SqlBulkCopy nesnemizi o anki geçerli SqlConnection nesnesi ile oluşturuyoruz. 

Yapıcı metoda ait parametre hedef bağlantıyı temsil etmektedir. Nitekim, hedef tablomuz aynı 

sunucuda olmayabilir. Ya da, aynı veritabanı üzerinde olmayabilir. Bu nedenle burada bağlantıyı 

dikkatli seçmek gerekmektedir. Sonraki satırda ise, taşıma işleminin hedef alındığı tablo, 

SqlBulkCopy nesnemize DestinationTableName özelliği ile bildirilir. Buradaki tablo, SqlBulkCopy 

nesnesi örneklendirilirken parametre olarak verdiğimiz SqlConnection nesnesinin belirttiği bağlantı 

üzerinde aranır. Son satırımızda ise, WriteToServer metodu kullanılmıştır. Bu metoda da parametre 

olarak, kaynak tabloya ait veri kümesini taşıyan SqlDataReader nesnesi verilmiştir. Böylece 

WriteToServer metodu, SqlDataReader nesnesi ile MailList tablosundan okuduğumuz satırları, 

SqlBulkCopy nesnesi oluşturulurken belirtilen bağlantı üzerindeki hedef tabloya yazmaktadır. 

Örneği çalıştırdığımızda, kaynak verilerin hedef tabloya taşındığını görürüz. Burada enteresan bir 

nokta vardır. Bu işlemi üst üste bir kaç kez uyguladığımızda, hedef tablodaki ID alanının 

değerlerinin sürekli olarak arttığını görürüz. Öyleki kaynak tablomuzda 1,2,3 olarak giden ID alanı 

değerleri, uygulama bir kaç kez çalıştırıldıktan sonra hedef tabloda aşağıdaki gibi olabilir. 

 

Şekil 3. ID alanının durumu. 

Her ne kadar biz ID alanını her iki tabloda otomatik olarak artan identity değeri ile belirtsekte, 

Bulk-Data kopyalama işleminde, ID değerlerinin bozulmadan hedef tabloya yansıtılabilmeside 
mümkündür. Bunun için, SqlBulkCopy nesnemizin bir diğer yapıcı metodunu kullanırız. 

public SqlBulkCopy(connectionString, SqlBulkCopyOptions copyOptions); 

Bu yapıcı metod SqlBulkCopyOptions numaralandırıcısı türünden bir parametre daha alır. Bu 

numaralandırıcının alabileceği değerler şunlardır. 

SqlBulkCopyOptions Numaralandırıcı 

Değeri 
Açıklaması 

CheckConstraints Hedef tablodaki kısıtlamalar var ise bunlar göz önüne 

alınarak veri girişi gerçekleşir. 

Default Varsayılan değerler kullanılır. 
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KeepIdentity Kaynak tablodaki identity değerleri hedef tablodada 

korunur. Yani değiştirilmeden eklenir. 

KeepNulls Null değerlerin hedef tabloya korunarak geçirilmesini 

sağlar. 

TableLock Bulk-Data kopylama işlemi sırasında tabloya kilit 

koyar. 

Bizim örneğimizde kullanmamız gereken değer, KeepIdentity' dir. Şimdi kodumuzdaki SqlBulkCopy 

nesnemizin yapıcı metodunu aşağıdaki parametreleri ile çağıralım. 

SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI", SqlBulkCopyOptions.KeepIdentity); 

Uygulamamızı şimdi tekrar çalıştıracak olursak, hedef tablomuz olan YEDEK_MailList içindeki ID 

alanlarının değerlerinin, kaynak tablodaki ile aynı olduğunu bir başka deyişle korunduğunu görürüz. 

Uygulamamızı bir kaç sefer üst üste çalıştırsakta sonuç öncekinde olduğu gibi değişmeyecek ve 
kaynak tablodaki ID alanlarının değerleri hedef tabloya korunarak geçecektir. 

Veri taşımalarındaki diğer bir noktada, null değerlerin hedef tabloya taşınmasıdır. Dikkat edecek 

olursanız, SqlBulkCopyOptions numaralandırıcısı Null değerlerin hedef tabloya korunarak 

geçirilmesini sağlayan KeepNulls değerine sahiptir. Bu özelliği daha iyi anlayabilmek amacıyla hedef 

tablomuzda ufak bir değişiklik yapalım. MAIL alanının null değer içerebildiğini biliyoruz. Hedef 
tablomuzda bu alan için bir default değer verelim. 

 

Şekil 4. Default Değer belirledik. 
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Şimdi bu koşullarda MailList isimli kaynak tablomuzda yeni bir satır oluşturalım ancak MAIL alanını 

null olarak bırakalım. Uygulamayı çalıştırdığımızda, bu satırın null değerinin hedef tabloya 
taşınmadığını ve hedef tabloya "MAIL TANIMLI DEGIL" değerinin yazıldığını görürüz. 

 

Şekil 5. Null değer taşınmadı. 

Ancak SqlBulkCopy nesnemizi aşağıdaki gibi oluşturduğumuzda, null değerin hedef tablodaki alana 
taşındığını görürüz. 

SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI", SqlBulkCopyOptions.KeepNulls); 

Şimdiye kadar ki kodlarımızda, SqlBulkCopy nesnesi için iki yapıcı metod kullandık. SqlBulkCopy 

nesnelerini oluşturabileceğimiz yapıcı metodların tamamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Name Description 

SqlBulkCopy (SqlConnection) Hedef bağlantıyı bir SqlConnection nesnesi belirtir. 

SqlBulkCopy (String) Hedef bağlantı için SqlConnection String kullanılır. 

SqlBulkCopy (String, SqlBulkCopyOptions) Hedef bağlantıyı string bilgisi olarak alır ve 

SqlBulkCopy nesnesini, SqlBulkCopyOptions 

numaralandırıcısı ile bertilen şartlara göre oluşturulur. 

SqlBulkCopy (SqlConnection, 

SqlBulkCopyOptions, SqlTransaction) 
SqlBulkCopy nesnesini hedef bağlantıda, 

SqlBulkCopyOptions ile belirtilen şartlarda, 

SqlTransaction nesnesi ile belirtilen Transaction içinde 

oluşturur. 

Bulk-Data kopyalama işlemini asıl gerçekleştiren WriteToServer metodununda çeşitli aşırı 

yüklenmiş (overload) verisyonları vardır. Bu versiyonlar aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 

Overload Versiyonu Açıklaması 

SqlBulkCopy.WriteToServer (DataRow[]) Bir DataRow dizisini hedef tabloya taşır. 
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SqlBulkCopy.WriteToServer (DataTable) Bir DataTable' ı hedef tabloya taşır. 

SqlBulkCopy.WriteToServer (IDataReader) Bir SqlDataReader' dan okuduğu veri kümesini 

hedef tabloya taşır. 

SqlBulkCopy.WriteToServer (DataTable, 

DataRowState) 
Bir DataTable' dan DataRowState 

numaralandırıcısını belirttiği kriterlere uyan 

satırlarını, hedef tabloya taşır. 

Gördüğünüz gibi, WriteToServer metodunu etkili versiyonları vardır. Örneğin, bir DataTable 

üzerinde sadece değiştirilmiş olan satırların hedef tabloya yazılmasını sağlayabiliriz. Bunun için tek 

yapmamız gereken, DataRowState numaralandırıcısının Modified değerini kullanmak olacaktır. 

Bildiğiniz gibi DataRowState numaralandırıcısı, Modified, Unchanged, Inserted ve Deleted 

değerlerinden birisini alabilir. Bu durumu dilerseniz bir örnek üzerinde inceleyelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

/*Hedef tablodaki satırları önlem olarak siliyoruz.*/ 

    SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM YEDEK_MailList", con); 

    con.Open(); 

    cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM MailList", con); 

    DataTable dt = new DataTable(); 

    da.Fill(dt); 

    DataRow drYeni; 

    drYeni = dt.NewRow(); 

    drYeni["ID"] = "10"; 

    drYeni["AD"] = "Maykıl"; 

    drYeni["SOYAD"] = "Cordın"; 

    drYeni["MAIL"] = "michael@jordan.com"; 

    dt.Rows.Add(drYeni); 

 

    drYeni = dt.NewRow(); 

    drYeni["ID"] = "11"; 

    drYeni["AD"] = "Kerim Abdul"; 

    drYeni["SOYAD"] = "Cabbar"; 

    drYeni["MAIL"] = "nba@nba.com"; 

    dt.Rows.Add(drYeni); 

 

    /*SqlBulkCopy nesnemizi hedef bağlantıyı belirterek oluşturuyoruz.*/ 

    SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI",SqlBulkCopyOptions.KeepIdentity); 

    /* Hedef tabloyu belirtiyoruz.*/ 

    bc.DestinationTableName = "YEDEK_MailList"; 

    /*WriteToServer metodu ile DataTable içinde sadece yeni eklenmiş olan satırları, hedef tabloya 
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yazdırıyoruz.*/ 

    bc.WriteToServer(dt, DataRowState.Added); 

 

    /* Nesneleri kapatıyoruz.*/ 

    bc.Close(); 

    con.Close(); 

} 

Bu kodda gördüğünüz gibi, MailList tablomuzun içeriğini bağlantısız katman nesnelerinden birisi 

olan DataTable' a aktardık. Daha sonra ise basit bir şekilde iki adet satır ekledik. Bu satırlar yeni 

eklendikleri için, DataRowState değerleri Added olarak belirlenmiştir. SqlBulkCopy nesnemizin 
WriteToServer metodunu uygularken, 

bc.WriteToServer(dt, DataRowState.Added); 

ikinci parametreye DataRowState.Added değerini verdik. Böylece hedef tabloya, dataTable 

nesnesinin sahip olduğu veri kümesinden sadece yeni eklenen satırlar yazılacaktır. Uygulamamızı 

çalıştırdığımızda YEDEK_MailList tablomuzun aşağıdaki satırlara sahip olduğunu görürüz. Bu satırlar 
uygulamada eklenen satırlardır. 

 

Şekil 5. Sadece DataTable' a eklenen satırların hedef tabloya aktarılması sonucu. 

Görüldüğü gibi SqlBulkCopy nesnesi sayesinde, verilerin başka tablolara aktarılması son derece 

kolaydır. Bununla birlikte, bu tekniği yedekleme işlemleri için sıklıkla kullanabiliriz. Herşeyden önce, 

var olan bir tablonun tüm satırılarını, satırların belirli bir kümesini, yada son kullanıcı tarafından 

bağlantısız katmanda yeni eklenmiş, silinmiş, güncellenmiş satırların tamamını başka bir hedef 
tabloya kolayca aktarabilme yeteneğine sahip olmuş oluyoruz. 

Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz örnekler, aynı SqlConnection' ı kullamaktadır. Oysaki gerçek 

hayatta bu tip taşıma işlemlerini, farklı sunucularda yer alan farklı tablolara doğru gerçekleştirmek 

isteyebiliriz. Bununla birlikte, hedef tablomuz nerede olursa olsun farklı bir şema yapısınada sahip 

olabilir. Böyle bir durumda özellikle alanların doğru ve uygun bir şekilde eşleştirilmesi önem 

kazanmaktadır. Şimdi bu durumu incelemek amacıyla öncelikle, YEDEK_MailList tablomuzu farklı 
alan isimleri ve sıralama ile aynı sunucuda bulunan farklı bir veritabanı altına koyalım. 
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Şekil 7. YEDEK_MailList Tablomuz. 

Bu sefer tablomuzu hem farklı bir veritabanı altına koyduk, hemde şema yapısını biraz daha 

değiştirdik. Herşeyden önemlisi, alan adlarını, sıralarını değiştirdik. Bununla birlikte fazladan bir 

alanımız(AccountStatus) daha mevcuttur. Bu nedenle, kaynak ve hedef tablolardaki alanları 

birbirleriyle eşleştirmemiz gerekmektedir. İşte bu amaçla, kodlarımızda 

SqlBulkCopyColumnMapping sınıfına ait nesne örneklerini kullanmalıyız. Şimdi uygulama 
kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    try 

    { 

        SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Dukkan;integrated security=SSPI"); 

        /*Hedef tablodaki satırları önlem olarak siliyoruz.*/ 

        SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM YEDEK_MailList", con); 

        con.Open(); 

        cmd.ExecuteNonQuery(); 

        con.Close(); 

 

        /* Kaynak tablodan verileri SqlDataReader yardımıyla çekiyoruz.*/ 

        SqlConnection con1 = new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=AdventureWorks;integrated security=SSPI"); 

        SqlCommand cmdCek = new SqlCommand("SELECT * FROM MailList",con1); 

        SqlDataReader dr; 

        con1.Open(); 

        dr = cmdCek.ExecuteReader(); 

 

        /*SqlBulkCopy nesnemizi hedef bağlantıyı belirterek oluşturuyoruz.*/ 

        SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy("data source=localhost;initial catalog=Dukkan;integrated 

security=SSPI", SqlBulkCopyOptions.KeepIdentity); 

        /* Hedef tabloyu belirtiyoruz.*/ 

        bc.DestinationTableName = "YEDEK_MailList"; 

 



www.bsenyurt.com Page 2100 
 

        /* Kaynak ve Hedef tabloların alanları eşleştiriliyor.*/ 

        SqlBulkCopyColumnMapping cm1 = new SqlBulkCopyColumnMapping("ID", 

"UserID"); 

        SqlBulkCopyColumnMapping cm2 = new SqlBulkCopyColumnMapping("AD", "UserName"); 

        SqlBulkCopyColumnMapping cm3 = new SqlBulkCopyColumnMapping("SOYAD", 

"UserLastName"); 

        SqlBulkCopyColumnMapping cm4 = new SqlBulkCopyColumnMapping("MAIL", "MailAddress"); 

        /* Eşleştirmeler için oluşturulan SqlBulkCopyColumnMapping nesneleri, SqlBulkCopy 

nesnemizin ColumnMappings koleksiyonuna ekleniyor.*/ 

        bc.ColumnMappings.Add(cm1); 

        bc.ColumnMappings.Add(cm2); 

        bc.ColumnMappings.Add(cm3); 

        bc.ColumnMappings.Add(cm4); 

     

        /*WriteToServer metodu ile SqlDataReader' dan okuduğumuz satırları, hedefe insert 

ediyoruz.*/ 

        bc.WriteToServer(dr); 

         

        /* Nesneleri kapatıyoruz.*/ 

        bc.Close(); 

        dr.Close(); 

        con1.Close(); 

    } 

    catch (SqlException ex) 

    { 

        Console.WriteLine(ex.Message); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Burada bizim için önemli olan, kaynak ve hedef tablolardaki alan eşleştirmesini nasıl 

bildirdiğimizdir. Bunun için, aşağıdaki örnek söz dizimini kullandık. 

SqlBulkCopyColumnMapping cm1 = new SqlBulkCopyColumnMapping("ID", "UserID"); 

Örneğimizde, SqlBulkCopyColumnMapping sınıfının aşağıdaki prototipe sahip olan yapıcısını 

kullandık. 

public SqlBulkCopyColumnMapping(string sourceColumn, string destinationColumn); 

Bu yapıcı haricinde kullanabileceğimiz diğer yapıcılarda aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Yapıcı Metod Açıklama 

SqlBulkCopyColumnMapping ()   
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SqlBulkCopyColumnMapping (Int32, Int32) Kaynak ve Hedef alanların indeksini alır. 

SqlBulkCopyColumnMapping (Int32, 

String) 
Kaynak alanın indeksini, hedef alanın ismini alır. 

SqlBulkCopyColumnMapping (String, 

Int32) 
Kaynak alanın ismini, hedef alanın indeksini alır. 

SqlBulkCopyColumnMapping nesnelerimizi yarattıktan sonra bu nesnelerin, SqlBulkCopy 

nesnemizin ilgili ColumnMappings koleksiyonuna eklenmesi gerekmektedir. Bunun için Add 

metodunu kullandık. Böylece SqlBulkCopy nesnemiz, kaynak tablodaki hangi alanın, hedef 

tablodaki hangi alana denk geleceğini bilmektedir. Aynı örneği, aşağıdaki kodlar ilede 
gerçekleştirebiliriz. 

bc.ColumnMappings.Add("ID", "UserID"); 

bc.ColumnMappings.Add("AD", "UserName"); 

bc.ColumnMappings.Add("SOYAD", "UserLastName"); 

bc.ColumnMappings.Add("MAIL", "MailAddress"); 

Burada daha kısa bir çözüm uygulanmıştır. Bu sefer doğrudan ColumnMappings özelliğinin Add 

metodu kullanılarak, ilgili alan eşleştirmeleri SqlBulkCopy nesnesine eklenmiştir. Bir 

SqlBulkCopyColumnMapping nesnesinin oluşturulmasında kullanılan aşırı yüklenmiş yapıcılardaki 

parametreler buradaki Add metodu içinde geçerlidir. Yani dilersek, Add metodunda alanların indeks 

değerlerinide kullanabiliriz. Örneğimizi çalıştırdığımızda, kaynak tablodaki satırların yeni tablomuza 

başarılı bir şekilde eklendiğini görürüz. 

 

Şekil 8. Alanların eşleştirilmesi sonucu. 

SqlBulkCopy sınıfının SqlRowsCopied isimli tek bir olayı vardır. Bu olay, SqlBulkCopy sınıfının 

NotifyAfter özelliğine verilen değeri baz alır ve bu değeri kullanarak Bulk-Data kopyalama işlemleri 

sırasında periyodik olarak çalışır. Yani, eğer biz NotifyAfter özelliğine 20 değerini atarsak, 

kaynaktan hedefe taşınan her 20 satırda bir SqlRowsCopied olayı çalışacaktır. Bu olayın prototipi 
aşağıdaki gibidir. 

public event SqlRowsCopiedEventHandler SqlRowsCopied; 

Olayın gerçekleşmesi sonucu çalıştırılacak metodu, SqlRowsCopiedEventHandler delegesi aşağıdaki 

gibi tanımlar. 
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public sealed delegate void SqlRowsCopiedEventHandler(object sender, SqlRowsCopiedEventArgs 

e); 

Şimdi örneğimizdeki SqlBulkCopy nesnesi için SqlRowsCopied olayını kullanalım. 

static void Main(string[] args) 

{ 

    try 

    { 

        . 

        . 

        . 

        SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy("data source=localhost;initial catalog=Dukkan;integrated 

security=SSPI", SqlBulkCopyOptions.KeepIdentity); 

        bc.DestinationTableName = "YEDEK_MailList"; 

        bc.ColumnMappings.Add("ID", "UserID"); 

        bc.ColumnMappings.Add("AD", "UserName"); 

        bc.ColumnMappings.Add("SOYAD", "UserLastName"); 

        bc.ColumnMappings.Add("MAIL", "MailAddress"); 

 

        bc.NotifyAfter = 1; 

          bc.SqlRowsCopied+=new SqlRowsCopiedEventHandler(bc_SqlRowsCopied); 

        bc.WriteToServer(dr); 

        . 

        . 

        . 

    } 

    catch (SqlException ex) 

    { 

        Console.WriteLine(ex.Message); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

 

static void bc_SqlRowsCopied(object sender, SqlRowsCopiedEventArgs e) 

{ 

    Console.WriteLine("ŞU ANA KADAR "+e.RowsCopied.ToString() + " SATIR TAŞINDI..."); 

} 

Burada, SqlBulkCopy nesnemize SqlRowsCopied olayını ekledikten sonra bu olayın gerçekleşmesi 

sonucu çalıştırılacak olan bc_SqlRowsCopied metodunda, o ana kadar taşınmış olan satır sayısını 

ekrana yazdırıyoruz. NotifyAfter özelliğine 1 değerini atadığımız için, olay metodumuz her bir satır 

hedef tabloya başarılı bir şekilde taşındıktan sonra tetiklenecektir. Sonuç aşağıdaki gibi olur. 



www.bsenyurt.com Page 2103 
 

 

Şekil 9. SqlRowsCopied olayının işlenmesi sonucu. 

Bu makalemizde, Ado.Net 2.0 ile gelen yeni kabiliyetlerden birisine değinmeye çalıştık. İlerleyen 

makalelerimizde Ado.Net 2.0' ın yeni özelliklerini incelemeye devam edeceğiz. Hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ve ObjectDataSource Kontrolü ( 

14.09.2004 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde ObjectDataSource bileşenini incelemeye çalışacağız. ObjectDataSource bileşeni 

Asp.Net 2.0 ile gelen yeni bileşenlerden birisidir. Görevi, 3 katlı mimarinin uygulanması halinde, 

verikaynağı ile sunum katmanında yer alan veri bağlı kontroller arasındaki veri alışverişinin, iş 

katmanı üzerindeki herhangibir nesne yardımıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. Başka bir 

deyişle, veri-bağlı kontroller ile, iş katmanında yer alan iş nesnesi arasındaki iletişimi 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 1. ObjectDataSource bileşenin 3 katlı mimarideki rolü. 

Örneğimizi incelediğimizde ObjectDataSource nesnesinin 3 katlı mimarideki yerini daha kolay 

anlama fırsatı bulacağız. Şimdi şu senaryoyo göz önüne alalım. Web sitemizdeki veri bağlı 

mailto:selim@bsenyurt.com
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kontrollerin herhangibir veri kaynağından veri çekmek, veri eklemek, veri silmek ve veri 

güncellemek gibi işlemler için bir sınıf ve metodlarını kullandığını düşünelim. İşte bu sınıfın 

sağlamış olduğu fonksiyonellikleri, sunum katmanında yer alan veri-bağlı kontroller ile kolayca 

gerçekleştirebilmek amacıyla ObjectDataSource nesnesini kullanabiliriz. Örnek olarak, Personel ile 

ilgili kayıtları tutan bir access tablomuz olduğunu düşünelim. Amacımız ilk olarak, bu tablodaki 

verileri alıp getirecek ve yeni bir satır veri girilmesini sağlayacak bir metoda sahip olan bir sınıf 
yazmak olsun. Bunun için aşağıdaki kodlara sahip bir sınıf geliştirelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

using System.Web; 

 

public class IsNesnesi 

{ 

    public DataSet VerileriAl() 

    { 

        OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data 

source=" + HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Data/Veriler.mdb")); 

        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * From Personel", con); 

        DataSet ds = new DataSet(); 

        da.Fill(ds); 

        return ds; 

    } 

    public int VeriGir(string ad, string soyad, string mail, string departman, DateTime giris) 

    { 

        OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data 

source=" + HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Data/Veriler.mdb")); 

        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Insert Into Personel 

(PerAd,PerSoyad,Departman,Mail,GirisTarihi) Values ('" + ad + "','" + soyad + "','" + departman + 

"','" + mail + "','" + giris + "')", con); 

        con.Open(); 

        int sonuc = cmd.ExecuteNonQuery(); 

        con.Close(); 

        return sonuc; 

    } 

    public IsNesnesi() 

    { 

    } 

} 

VerileriAl isimli metodumuz, Veriler isimli Access veritabanına bağlanarak burada yer alan Personel 

isimli tablodan tüm satırları alıyor ve bu satırları yüklediği DataSet nesnesini geri döndürüyor. 

VeriGir isimli metodumuz ise, parametreler alarak, tablomuza yeni bir satır ekliyor ve 

OleDbCommand nesnesinin ExecuteNonQuery metodunun çalıştırılması sonucu dönen integer 

değeri çağırıldığı yere aktarıyor. Şimdi bu sınıfımızı kullanacak bir web uygulaması inşa edelim. 

Web sitemizde, iş nesnemize ait IsNesnesi sınıfını Code klasörümüzün altına yerleştireceğiz. 
Bununla birlikte, veritabanımızıda yine Data klasörü altına kopyalayalım. 
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Şekil 2. Uygulama yapımız. 

Bu ön hazırlıklardan sonra, default.aspx sayfamızıda aşağıdaki kontrolleri barındıracak şekilde 
oluşturalım. 

 

Şekil 3. default.aspx sayfamızın yapısı. 

Burada  iş nesnesi ile formda yer alan bağlı kontroller arasındaki ilişkiyi sağlamak üzere bir 

ObjectDataSource nesnemiz yer almaktadır. İlk önce, ObjectDataSource bileşenimizin aspx 

kodlarını aşağıdaki gibi tamamlayalım. 
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<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" Runat="server" TypeName="IsNesnesi" 

SelectMethod="VerileriAl" InsertMethod="VeriGir"> 

    <InsertParameters> 

        <asp:Parameter Name="ad"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="soyad"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="mail"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="departman"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="giris" Type="DateTime"></asp:Parameter> 

    </InsertParameters> 

</asp:ObjectDataSource> 

ObjectDataSource bileşenimizin başarılı bir şekilde işleyebilmesi için en önemli gereklilikler, select, 

insert, update ve delete işlemleri için iş nesnesi üzerindeki hangi metodların kullanacağının 

bildirilmesidir. Biz örneğimizde ye alan iş nesnesine ait sınıf içerisinde, veri çekmek ve veri girişi 

için iki metod tanımladık. ObjectDataSource bileşeninin SelectMethod ve InsertMethod özelliklerine, 

ilgili Select ve Insert işlevlerini gerçekleştiren iş nesnesi metodlarının adlarını aktarıyoruz. Artık 

ObjectDataSource ile veriye bağlanacak olan nesneler, veri çekmek ve veri girişi için burada 

belirtilen metodları kullanacaklardır. Tabiki, ObjectDataSource' un bu bilgiler dışında ilgili metodları 

içieren sınıf hakkında da bilgiye sahip olması gerekir. İşte bunun içinde, TypeName özelliğine ilgili iş 
nesnesinin sınıf adı atanır. 

Şunu hemen belirtelim ki, burada tanımladığımız sınıf başka bir isim alanı altında olabilir. Bu 

durumda, bu sınıfa tam olarak ulaşılacak tip bilgisinin TypeName özelliğinde belirtilmesi gerekir. 

Örneğin, sınıfımız IsKatmani isimli bir isim alanında bulunuyorsa bu durumda TypeName özelliğine 

IsKatmani.IsNesnesi değeri girilmelidir. 

Diğer DataSource bileşenlerinde olduğu gibi, Insert, Update ve Delete gibi işlemler parametreler 

yolu ile gerşekleştirilmektedir. Bizimde burada, Insert metodumuzda kullandığımız bazı 

parametreler mevcuttur. İşte bu parametreleri temsil etmesi için, ObjectDataSource kontrolünün 

InsertParameters koleksiyonu kullanılmıştır. Delete ve Update işlemlerinde de DeleteParameters ve 

UpdateParameters koleksiyonları kullanılır. 

Gelelim, formumuzda yer alan veri bağlı kontrollere. Veri çekme işlemi sonrasında, tablomuzda yer 

alan satırları GridView kontrolünde göstermek istediğimiz için, GridView kontrolüne ait aspx 
kodlarını aşağıdaki gibi yazmalıyız. 

<asp:GridView ID="GridView1" Runat="server" DataSourceID="ObjectDataSource1" 

AutoGenerateColumns="false"> 

    <Columns> 

        <asp:BoundField DataField="PerAd" HeaderText="Personel Adı"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField DataField="PerSoyad" HeaderText="Personel Soyadı"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField DataField="Departman" HeaderText="Departmanı"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField DataField="GirisTarihi" DataFormatString="{0:dd.mm.yyyy}" 

HeaderText="İşe Başlama Tarihi"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField DataField="Mail" HeaderText="Mail Adresi"></asp:BoundField> 

    </Columns> 

</asp:GridView> 

GridView kontrolümüzde DataSourceID özelliğine ObjectDataSource bileşenimizin ID değerini 

atamak ile, çalışma zamanında GridView kontrolünde, ObjectDataSource' un iş nesnesi üzerinden 
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çalıştırdığı Select metodundan dönen DataSet' e ait satırların gösterilmesini sağlamış oluyoruz. 

Eğer sayfamızı bu haliyle çalıştıracak olursak aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 4. Select metodunun çalışması sonucu. 

Gelelim Insert işlevinin nasıl gerçekleştirileceğine. Yeni bir satır eklemek için Ekle başlıklı button 
kontrolümüze bir kaç satır kod yazacağız. 

void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    ObjectDataSource1.InsertParameters["ad"].DefaultValue = txtAd.Text; 

    ObjectDataSource1.InsertParameters["soyad"].DefaultValue = txtSoyad.Text; 

    ObjectDataSource1.InsertParameters["mail"].DefaultValue = txtMail.Text; 

    ObjectDataSource1.InsertParameters["departman"].DefaultValue = txtDepartman.Text; 

    ObjectDataSource1.InsertParameters["giris"].DefaultValue = txtGiris.Text; 

    ObjectDataSource1.Insert(); 

} 

ObjectDataSource kontrolümüz, iş nesnesi üzerindeki Insert işlevini gerçekleştirecek metodu 

bilmektedir. Ayrıca, bu metoda göndermesi gereken parametrelerin ne olacağınıda bilir. Bununla 

birlikte, Insert işlevini gerçekleştirecek olan iş nesnesi metodu için gerekli parametre değerlerinin 

bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ObjectDataSource nesnesinin InsertParameters 

koleksiyonundaki her bir parametreye gerekli değerler gönderilir. Daha sonra ise bu parametrelerin 

değerleri, iş nesnesindeki metod içinde var olan karşılıklarına gönderilir. Bu gönderme emrini ise 

Insert metodu verir. Başka bir deyişle, Insert metodu, ObjectDataSource kontrolünün 

InsertParameters koleksiyonunda yer alan parametre değerlerini, iş nesnesi üzerindeki ilgili metoda 

gönderir ve bu metodu çalıştırır. Tabi burada ObjectDataSource bileşenindeki InsertParameters 

koleksiyonunda yer alan parametrelerinin Name özelliklerinin değerlerinin, iş nesnesindeki VeriGir 
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metodundaki parametre isimleri ile aynı olduğunda dikkat etmemiz gerekmektedir. Sonuç olarak 

veri giriş işlemi gerçekleşmiş olur. Şimdi uygulamamızı denersek, yeni satırlar ekleyebildiğimizi 
görürüz. 

 

Şekil 5. Yeni satırı eklemeden önce. 
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Şekil 6. Yeni satır girildikten sonra. 

Insert işleminde dikkat ederseniz, TextBox kontrollerine girdiğimiz değerleri InsertParameters 

koleksiyonundaki ilgili parametrelere aktardık. Dilersek, parametre değerlerinin aktarımını ilgili 

kontroller üzerinden doğrudanda gerçekleştirebiliriz. Bunun için, InsertParameters koleksiyonunda 

Parameter nesneleri yerine, ilgil parametre değerini taşıyan kontrolü temsil edecek 
ControlParameter nesneleri kullanılır. 

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" Runat="server" TypeName="IsNesnesi" 

SelectMethod="VerileriAl" InsertMethod="VeriGir"> 

    <InsertParameters> 

        <asp:ControlParameter ControlID="txtAd" PropertyName="Text" 

Name="ad"></asp:ControlParameter> 

        <asp:ControlParameter ControlID="txtSoyad" PropertyName="Text" 

Name="soyad"></asp:ControlParameter> 

        <asp:ControlParameter ControlID="txtMail" PropertyName="Text" 

Name="mail"></asp:ControlParameter> 

        <asp:ControlParameter ControlID="txtDepartman" PropertyName="Text" 

Name="departman"></asp:ControlParameter> 

        <asp:ControlParameter ControlID="txtGiris" PropertyName="Text" Type="DateTime" 

Name="giris"></asp:ControlParameter>  

    </InsertParameters> 

</asp:ObjectDataSource> 

Dikkat edecek olursanız, ControlID ile hangi kontrolün kullanacağı, PropertyName özelliği ilede bu 

kontrolün hangi özelliğinin değerinin alınacağı belirtilir. Name özelliği ise, iş nesnesindeki ilgili insert 

metodunda kullanılacak parametreyi işaret etmektedir ve iş nesnesindeki metod parametresindeki 

isim ile aynıdır. Bu durumda, insert işlevini gerçekleştirebilmek için tek yapmamız gereken 

ObjectDataSource bileşenine ait Insert metodunu çağırmak olacaktır. Insert metodu çalıştırıldığında 

ObjectDataSource bileşeni, InsertParameters koleksiyonunda belirtilen kontroller üzerindeki 

değerleri alıp ilgili insert metoduna göndermektedir. 

void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    ObjectDataSource1.Insert(); 

} 

Delete ve Update işlevleride Insert işlevine benzer şekilde gerçekleştirilir. Bu kez, 

ObjectDataSource bileşeni için DeleteCommand ve UpdateCommand özellikleri bildirilir ve ilgili 

parametre koleksiyonları eklenir. Bu makalemizde kısaca ObjectDataSource bileşenini incelemeye 

çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Asp.Net 2.0 ve Master Page Kavramı ( 

10.09.2004 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Master Pages kavramına giriş yapacak ve web uygulamalarının geliştirmesinde 

yaşamımıza getirdiği kolaylıkları incelemeye çalışacağız. Internet sitelerini göz önüne aldığımızda, 

siteye ait sayfaların sıklıkla aynı şablonları kullandığını görürüz. Özellike, header, footer, 

navigasyon ve advertisement alanları, çoğunlukla siteye ait tüm sayfalarda aynı yerlerde kullanılır. 

Bu, siteye ait sayfaların standart olarak aynı görünümde olmasını sağlamakla kalmaz, değişen 

içeriğinde ortak bir şablon üzerinde durmasına imkan tanır. Peki Asp.Net 2.0' ın bu kullanım için 

getirdiği yaklaşıma gelene kadar, sayfalarda ortak olarak kullanılan ve tasarımsal olarak sayfa 
koordinatlarında aynı yerlerde yer alan bu unsurlar hangi teknikler ile oluşturulmuştur? 

Html' in ilk zamanlarında, bu tarz işlemleri gerçekleştirmek için, ortak olan alanlar kopyalanarak 

diğer sayfalara yapıştırılırdı. Yada, ana şablonu ihtiva eden bir sayfadan diğer sayfalar "save as" 

metodu ile oluşturulur ve içerikleri değiştirilirdi. Bu tekniğin en büyük handikapı, şablondaki 

herhangibir değişikliğin diğer sayfalara yansıtılması sırasında ortaya çıkmaktadır. Nitekim 100' lerce 
alt sayfaya aynı şablonu uygulamışsak bu gerçekten büyük bir problemdir. 

Çözüm Asp ile gelmiştir. Asp, include takılarını kullanarak, sayfalarda tekrar eden içeriklerin 

kolayca kullanılabilmesini ve değişikliklerin tüm sayfalarda görünebilmesini sağlamıştır. Ancak 

elbetteki include takısınında bir takım sorunları vardır. Bunlardan birisi, tasarım zamanında include 

takısının işaret ettiği içeriğin görünememesidir. Dolayısıyla sayfanın bütünün nasıl göründüğünü 

inceleyebilmek için mutlaka çalıştırmak gerekmektedir. Diğer yandan, include tekniği takılar 

üzerine kurulu olduğundan, özellikle açık unutulan takılar sayfalarda istenmeyen Html çıktılarının 

oluşmasına yol açmaktadır. 

Asp.Net, bu tip ortak içeriklerin kullanılmasına daha güçlü ve etkin bir yaklaşımı getirmiştir. User 

Controls. Kullanıcı tanımlı kontroller, normal aspx içeriğine sahip olabilmekte ve .net mimarisinin 

güçlü özelliklerini kullanabilmektedir. Her ne kadar etkili bir teknik olsada, user control' ler içinde 
tek bir sorun öne çıkmaktadır. Tasarım zamanında, user control içeriğinin görülememesi. 

Asp.Net 2.0, Master Page yaklaşımı ile, yukarıda bahsedilen dezavantajları ortadan kaldırmayı 

başarmıştır. Bir Master Page, uygulandığı diğer aspx sayfalarının nasıl görünmesi gerektiğine karar 

veren bir şablona gibidir. Ancak, sağladığı ContentPlaceHolder bileşeni sayesinde, Master Page' leri 

uygulayan diğer aspx sayfalarının, istenilen içeriğe sahip olmasınıda sağlamaktadır. En güzel yanı 

ise, normal bir aspx sayfası gibi tasarlanabilmesi, yani html, image, server control gibi üyeleri 

içerebilmesidir. Bunlara ek olarak, olay güdümlü programlama modelinide destekler. Dolayısıyla bir 
Master Page aslında bir aspx sayfasından farksızdır. 

Ancak asıl fark, bir Master Page bir aspx sayfasına uygulandığında ortaya çıkar. Master Page' i 

uygulayan bir aspx sayfası tarayıcıda açıldığında tarayıcıya gelen sayfa, Master Page ile aspx 

sayfasının birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan başka bir aspx sayfasıdır. Bu, .net framework' ün 

getirdiği partial class tekniği sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bunun, Master Page' i uygulayan 
aspx sayfalarına getirdiği değişik kodlama etkileride vardır. 
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Şekil 1. Master Page ve aspx sayfalarının ortak çalışma mimarisi. 

Bu kısa açıklamalardan sonra, Master Page' lerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını anlamak 

amacıyla basit bir örnek geliştirelim. İlk olarak, Visual Studio.Net 2005' te bir web sitesi açalım. 

Sitemize Master Page eklemek için tek yapmamız gereken, Solution' ımıza sağ tıklamak ve Add 

New Item' den gelen pencerede, Master Page tipini seçmektir. Master Page' ler master uzantılı 
dosyalardır. 

 

Şekil 2. Solution' a Master Page eklenmesi 

Bu işlemin ardından Master Page' in standart olarak aşağıdaki gibi oluşturulduğunu görürüz. 
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Şekil 3. Varsayılan Master Page. 

İşte burada ContentPlaceHolder1 bileşenimiz, bu Master Page' i uygulayacak olan sayfaların 

serbestçe erişebilecekleri ve içerik oluşturabilecekleri alanları tanımlamaktadır. Elbetteki bir Master 

Page' in bu şekilde olması beklenemez. Bu nedenle Master Page' imizi aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi tasarlayabiliriz. Dikkat edecek olursanız, Master Page' lerde, normal aspx 
sayfaları gibi tasarlanabilirler. Bir başka deyişle, Html kodları, aspx bileşenleri vb. içerebilirler. 

 

Şekil 4. Master Page sayfamızının tasarımı. 

Burada standart olarak bir web sayfasının tasarlanmasından farklı bir işlem yapılmamıştır. En 

önemli nokta Master Page' i uygulayacak sayfaların içeriklerini yazabilecekleri ContentPlaceHolder 

bileşeninin kullanılmasıdır. Dilersek bir Master Page içinde, birden fazla ContentPlaceHolder 

bileşeninede yer verebiliriz. Master Page' in aspx kodlarına baktığımızda normal aspx sayfalarına 

göre en önemli değişik page direktifi yerine master direktifinin kullanılmasıdır. Master direktifi 
sayfanın bir Master Page olduğunu belirtmektedir. 
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<%@ Master Language="C#" CompileWith="AnaSablon.master.cs" 

ClassName="AnaSablon_master" %> 

ContentPlaceHolder bileşeni ise, 

<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" Runat="server"></asp:ContentPlaceHolder> 

aspx kodları ile tanımlanır. Sayfanın dikkate değer bir özelliğide, form takılarını içermesidir. Nitekim 

biraz sonra göreceğimiz gibi bunun, Master Page' i uygulayan aspx sayfalarına etkisi vardır. Şimdi 

dilerseniz, yeni bir aspx sayfasına oluşturduğumuz Master Page' i nasıl uygulayacağımıza bir 

bakalım. Öncelikle, Add New Item iletişim kutusunu açalım ve dosya tipi olarak Web Form' u 

seçelim. Ardından, sayfamıza uygulamak istediğimiz Master Page' i seçebilmek amacıyla, Select 
Master Page kutucuğunu işaretleyelim. 

 

Şekil 5. Yeni bir web formun Master Page tabanlı oluşturulması. 

Bu durumda Add buttonuna bastığımızda, sayfamıza uygulamak istediğimiz Master Page' i 
seçeceğimiz iletişim kutusu ekrana gelecektir. 
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Şekil 6. Master Page' in seçilmesi. 

Bu adımıda tamamladığımızda, default.aspx sayfamız aşağıdaki gibi oluşturulacaktır. Dikkat edecek 

olursanız, sadece Master Page' deki ContentPlaceHolder bileşeninin bulunduğu alan düzenlenebilir 

yapıdadır. Diğer kısımlar için düzenleme ve değişitirme gibi işlemleri gerçekleştirme imkanımız 

yoktur. Bu sayede web formunun, Master Page' in izin verdiği görünümde olması ve kendisine 
ayrılan alanda istediği içeriği oluşturmasına izni verilmiş olunur. 

 

Şekil 7. Master Page' in bir web formuna uygulanması sonucu. 

Bu noktada, web formumuzun aspx kodlarına bakcak olursak sadece tek bir satırın olduğunu 
görürüz. 

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/AnaSablon.master" 

CompileWith="Default.aspx.cs" ClassName="Default_aspx" Title="Untitled Page" %> 

Bu tek satır aslında çok şey ifade etmektedir. Herşeyden önce, MasterPageFile özelliği, sayfaya 

uygulanan Master Page' in yolunu belirtir. Bu, formun bir Master Page' i uyguladığını başka bir 
deyişle master page' den türetilerek üretildiğini gösterir. Kendi sınıfı ve code-behind dosyası vardır. 



www.bsenyurt.com Page 2115 
 

Eğer sayfadaki Content alanı içerisinde düzenleme yapmak istersek bunu şu an için 

gerçekleştiremediğimizi görürüz. Bunu sağlayabilmek için, Master Page' de yer alan 

ContentPlaceHolder bileşeninin, bu sayfada bir Content bileşeni ile eşleştirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için, web formumuza aşağıdaki aspx kodlarını yazmamız yeterli olacaktır. Content 

bileşeninin, ContentPlaceHolderID özelliği, uygulanan Master Page' deki hangi ContentPlaceHolder 

bileşenini eşleştireceğini belirtmektedir. Bu özelliğin değeri, birden falza ContentPlaceHolder' ın, 
Master Page' i uygulayan sayfalarda eşleştirilmesinde önem kazanır. 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="server"> 

</asp:Content> 

Artık, içeriği istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Sunucu elemanları, html kodları, resimler vesaire. 

Örneğin, bir Access tablosundan buradaki Content alanı içindeki bir GridView bileşenini dolduralım. 

 

Şekil 8. Content alanını bir aspx sayfası düzenlermişcesine kullanabiliriz. 

Sayfamızın kodlarına bakacak olursak. 

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/AnaSablon.master" 

CompileWith="Default.aspx.cs" ClassName="Default_aspx" Title="Untitled Page" %> 

    <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="server"> 

        <b>Mail Listemize Son Üye Olan Okurlar&nbsp;</b> 

        <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" 

Runat="server" DataFile="~/Data/veriler.mdb" SelectCommand="SELECT [ID], [Ad], [Soyad], 

[Mail] FROM [MailListesi]"> 

        </asp:AccessDataSource> 

            <asp:GridView ID="GridView1" Runat="server" ForeColor="Black" BorderWidth="1px" 

BorderColor="Tan" 
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BackColor="LightGoldenrodYellow" DataSourceID="AccessDataSource1" DataKeyNames="ID" 

AutoGenerateColumns="False" GridLines="None" CellPadding="2" 

AutoGenerateEditButton="True"> 

                <FooterStyle BackColor="Tan"></FooterStyle> 

                <PagerStyle ForeColor="DarkSlateBlue" HorizontalAlign="Center" 

BackColor="PaleGoldenrod"></PagerStyle> 

                <HeaderStyle Font-Bold="True" BackColor="Tan"></HeaderStyle> 

                <AlternatingRowStyle BackColor="PaleGoldenrod"></AlternatingRowStyle> 

                <Columns> 

                    <asp:BoundField ReadOnly="True" HeaderText="ID" InsertVisible="False" 

DataField="ID" 

SortExpression="ID"></asp:BoundField> 

                    <asp:BoundField HeaderText="Ad" DataField="Ad" 

SortExpression="Ad"></asp:BoundField> 

                    <asp:BoundField HeaderText="Soyad" DataField="Soyad" 

SortExpression="Soyad"></asp:BoundField> 

                    <asp:BoundField HeaderText="Mail" DataField="Mail" 

SortExpression="Mail"></asp:BoundField> 

                </Columns> 

                <SelectedRowStyle ForeColor="GhostWhite" 

BackColor="DarkSlateBlue"></SelectedRowStyle> 

            </asp:GridView>&nbsp; 

    </asp:Content> 

Dikkat edecek olursanız, eklemiş olduğumu tüm kontroller ve diğer içerik, Content bileşenimize ait 

takılar içerisinde yer almaktadır. Diğer taraftan Content takıları dışında herhangibir içerik 

oluşturmamızı sağlayacak bileşenleri kullanma imkanımız yoktur. Bir diğer önemli özellikte, içeriğin 

herhangibir form takısı içerisinde yer almıyor oluşudur. Bunun sebebi, form takısının zaten Master 

Page' de uygulanmış olmasıdır. Dolayısıyla web formumuz, Master Page' den kalıtımsal olarak 
türetildiği için form takılarının burada kullanılmasına gerek yoktur. 

Oluşan default.aspx sayfası aslında, Master Page' deki ContentPlaceHolder alanının içerik eklenmiş 

halidir. Bunun anlamı, çalışma zamanında içeriğin yer aldığı default.aspx sayfası ile 

AnaSablon.Master sayfasının birleştirilerek yeni bir default.aspx sayfasının oluşturulması ve son 

kullanıcıya sunulmasıdır. Eğer uygulamamızı çalıştıracak olursak tarayıcımızda aşağıdaki ekran 
görüntüsünü elde ederiz. 
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Şekil 9. default.aspx' in çalışan hali. 

Dilersek, bir web uygulaması içerisinde birden fazla Master Page tanımlayabilir ve istediğimiz 

sayfalara uygulayabiliriz. Örneğin, uygulamamıza AnaSablon2.Master isimli aşağıdaki form yapısına 
sahip yeni bir Master Page eklediğimizi farz edelim. 
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Şekil 10. AnaSablon2.Master 

Bu Master Page' i başka bir sayfaya kolayca uygulayabiliriz. Örneğin Kitap.aspx isimli bir web formu 

oluşturalım ve formumuzu AnaSablon2.master' dan türetelim. Böylece, uygulamamız içerisinde iki 
farklı Master Page yapısını kullanan sayfalara izin vermiş oluyoruz. 
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Şekil 11. Bir uygulamada farklı Master Page' lerin kullanılması. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca, Master Page' lerin, 

uygulandıkları aspx sayfaları ile kombine bir şekilde nasıl çalıştıklarını incelemeye çalıştık. Bir 
sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 DetailsView Kontrolü ile 

Insert,Update,Delete ( 08.09.2004 ) - Asp.Net 2 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Whidbey ile gelen yeni kontrollerden birisi olan DetailsView bileşeni ile, satır 

ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemlerin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Bununla birlikte 

öncesinde, DetailsView kontrolünü genel hatları ile kısaca araştıracağız. DetailsView kontrolü, 

Asp.Net 2.0' a eklenen yeni data-bound kontrollerinden birisidir. Bu kontrolün en büyük özelliği, t 

zamanında sadece bir satır verinin gösterilmesini sağlamasıdır. Bu noktada GridView kontrolünden 

ayrılmasına rağmen, bir veri kümesi üzerinden navigasyon linkleri yardımıyla hareket edilmesinede 

izin verir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için, bir önceki makalemizde yer alan Access 

veritabanımızı kullanacağımız bir örnek geliştireceğiz. Bu örneğimizde de, Access veri kaynağımıza 

bağlanmak ve Select, Insert, Update, Delete işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bir 
AccessDataSource bileşeni kullanacağız. Bu bileşenimizi aşağıdaki aspx kodları ile oluşturalım. 

<asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" Runat="server" DataFile="Data/veriler.mdb" 

SelectCommand="Select * From MailListesi" InsertCommand="Insert Into MailListesi 

(Ad,Soyad,Mail) Values (@Ad,@Soyad,@Mail)" UpdateCommand="Update MailListesi Set 

Ad=@Ad,Soyad=@Soyad,Mail=@Mail Where ID=@ID" DeleteCommand="Delete From MailListesi 

Where ID=@ID"> 

    <InsertParameters> 

        <asp:Parameter Name="Ad"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="Soyad"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="Mail"></asp:Parameter> 

    </InsertParameters> 

    <UpdateParameters> 

        <asp:Parameter Name="Ad"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="Soyad"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="Mail"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

    </UpdateParameters> 

    <DeleteParameters> 

        <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

    </DeleteParameters> 

</asp:AccessDataSource> 

AccessDataSource kontrolümüz, bağlanacağı veri bileşeni üzerinde, Select, Update, Insert ve 

Delete işlemlerinin gerçeklşetirilebilmesini sağlamak amacıyla, SelectCommand, InsertCommand, 

DeleteCommand ve UpdateCommand özelliklerini kullanmaktadır. Özellikle veri girişi, güncelleme 

ve silme işlemleri için kullanılan sorgular, parametreler içermektedir. Bu parametreleri, hangi 

komut için kullanacak isek, o komuta ait parametre koleksiyonuna birer Parameter nesnesi olarak 

eklemeliyiz. Bu nedenle, InsertParameters, UpdateParameters ve DeleteParameters koleksiyonları 

kullanılmıştır. Bunun dışında, AccessDataSource kontrolümüzün, hangi access veritabanına 

bağlanacağını, DataFile özelliğine atadığımız dosya yol bilgisi ile belirliyoruz. Gelelim, DetailsView 
kontrolümüze. İlk aşamada bu kontrolümüzü aşağıdaki aspx kodları ile oluşturalım. 

<asp:DetailsView ID="DetailsView1" Runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" 

AllowPaging="True" PagerSettings-Mode="NextPreviousFirstLast" 

AutoGenerateInsertButton="True" AutoGenerateEditButton="True" 

AutoGenerateDeleteButton="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" 

DataKeyNames="ID"> 

</asp:DetailsView> 
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DetailsView kontrolümüzün, DataSourceID özelliğine atadığımız bileşen adı ile, hangi veri kaynağını 

ve sql sorgularını kullanacağını belirliyoruz. AllowPaging özelliği, her nekadar GridView' daki 

sayfalama özelliğini çağrıştırsada burada sayfa numarası yerine, satır numaralarını temsil 

etmektedir. Yani n sayıda kaydı olan bir veri kümesi için, n adet sayfa numarası yer alacaktır. 

Çünkü DetailsView bileşeni, bir anda yanlız bir satırı ekranda göstermektedir. Bununla birlikte, 

sayfalama gösteriminin ne şekilde olacağını belirtmek amacıyla, PagerSettings-Mode özelliği 
kullanılmıştır. Burada verdiğimiz değer haricinde atayabileceğimiz diğer değerlerde şunlardır. 

 

Şekil 1. PagerSettings-Mode değerleri. 

AutoGenerateInsertButton özelliği bileşende satır ekleme için gerekli linkerlin gösterilmesini sağlar. 

Benzer şekilde, AutoGenerateEditButton özelliğide, düzenleme linklerinin gösterilmesini sağlar. Son 

olarak AutoGenerateDeleteButton özelliğide Delete linkinin gösterilmesini sağlamaktadır. Elbette 

bileşenimiz için kilit noktalardan biriside, DataKeyNames özelliğine atanan Field değeridir. Bu 

değer, önceki makalelerimizdende hatırlayacağınız gibi, Update ve Delete sorguları (hatta bazı 

durumlarda Select sorgusu) içinde kullanılacak Primary Key alanını ifade etmektedir. Nitekim, tek 

bir satır üzerinde yapılacak güncelleme ve silme işlemleri, o satırın benzersiz bir numara ile ifade 

edilebilmesi halinde başarıya ulaşacaktır. İşte bu noktada primary key alanları büyük önem kazanır. 
Sayfamızı bu haliyle çalıştırdığımız takdirde aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 2. Uygulamanın çalışması sonucu. 

Görüldüğü gibi, bir anda sayfada sadece tek bir satıra ait veriler görülmektedir. Veri kümesinin 

Select sorgusu ile elde edilen satırlar arasında gezebilmek için, Navigasyon linkeri kullanılır. Burada 

standart olarak bileşenimiz, Select sorgusuna göre tüm Field' ları getirmiştir. Ancak dilersek sadece 

belirli Field' ların kontrolümüzde görünmesini sağlayabiliriz. Nasıl ki, GridView kontrolünde bu iş için 

kullandığımız Columns koleksiyonu varsa, DetailsView bileşnindede aynı işi yapan Fields 

koleksiyonu vardır. Elbette koleksiyon isminin Fields olması tesadüfi değildir. Nitekim, DetailsView 

bileşeni, satırlarını Field bazında gösterir. Oysa GridView küme bazında ve sütunları esas alarak 

göstermektedir. Dolayısıyla bileşenimizin aspx kodlarını aşağıdaki gibi düzenleyerek sadece belirli 
field' ların görünmesini sağlayabiliriz. 
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<asp:DetailsView ID="DetailsView1" Runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" 

AllowPaging="True" PagerSettings-Mode="NextPreviousFirstLast" 

AutoGenerateInsertButton="True" AutoGenerateEditButton="True" 

AutoGenerateDeleteButton="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" 

DataKeyNames="ID" AutoGenerateRows="false"> 

    <Fields>  

        <asp:BoundField DataField="Ad" HeaderText="Adı"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField DataField="Soyad" HeaderText="Soyadı"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField DataField="Mail" HeaderText="Mail Adresi"></asp:BoundField> 

    </Fields> 

</asp:DetailsView> 

Bu haliyle sayfamızı açtığımızda, aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Dikkat edecek olursanız 

sadece Ad,Soyad ve Mail alanları görünmektedir. 

 

Şekil 3. Kendi belirlediğimiz alanların gösterilmesi. 

Burada, AutoGenerateRows özelliğine dikkat etmenizi istiyorum. Bu özelliğe false değerini 

vermeseydik eğer, Select sorgusundan alınan tüm alanlar gösterilecek ve sonrada bizim 
belirlediğimiz alanlar ekrana gelecekti. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi. 
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Şekil 4. AutoGenerateRows özelliğine false değeri vermeseydik. 

Artık bileşnimiz yardımıyla, satır ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini kolayca 

gerçekleştirebiliriz. Son olarak, sayfamızın kodlarını aşağıdaki hale getirerek sayfamızı ve en 
öenmlisi DetalisView bileşenimizi biraz makyajlayalım. 

<%@ Page Language="C#" CompileWith="Default.aspx.cs" ClassName="Default_aspx" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" Runat="server" 

DataFile="Data/veriler.mdb" SelectCommand="Select * From MailListesi" InsertCommand="Insert 

Into MailListesi (Ad,Soyad,Mail) Values (@Ad,@Soyad,@Mail)" UpdateCommand="Update 

MailListesi Set Ad=@Ad,Soyad=@Soyad,Mail=@Mail Where ID=@ID" DeleteCommand="Delete 

From MailListesi Where ID=@ID"> 

            <InsertParameters> 

                <asp:Parameter Name="Ad"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="Soyad"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="Mail"></asp:Parameter> 

            </InsertParameters> 

            <UpdateParameters> 

                <asp:Parameter Name="Ad"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="Soyad"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="Mail"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

            </UpdateParameters> 

            <DeleteParameters> 

                <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

            </DeleteParameters> 

        </asp:AccessDataSource><br /> 

        <span style="font-size: 24pt; color: #663333; font-family: Agency FB"><b>Mail Listesi<br 

/> 

        </b></span> 

        <asp:DetailsView ID="DetailsView1" Runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" 

AllowPaging="True" PagerSettings-Mode="NextPreviousFirstLast" 

AutoGenerateInsertButton="True" AutoGenerateEditButton="True" 

AutoGenerateDeleteButton="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" 

DataKeyNames="ID" CellPadding="4" BorderColor="#DEDFDE" GridLines="Vertical" 

BorderWidth="1px" ForeColor="Black" BackColor="White" AutoGenerateRows="False" 

BorderStyle="None">  

            <FooterStyle BackColor="#CCCC99"></FooterStyle> 

            <RowStyle BackColor="#F7F7DE"></RowStyle> 

            <PagerStyle ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" 

BackColor="#F7F7DE"></PagerStyle> 
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            <Fields>  

                <asp:BoundField DataField="Ad" HeaderText="Adı"></asp:BoundField> 

                <asp:BoundField DataField="Soyad" HeaderText="Soyadı"></asp:BoundField> 

                <asp:BoundField DataField="Mail" HeaderText="Mail Adresi"></asp:BoundField> 

            </Fields> 

            <HeaderStyle ForeColor="White" Font-Bold="True" 

BackColor="#6B696B"></HeaderStyle> 

            <EditRowStyle ForeColor="White" Font-Bold="True" 

BackColor="#CE5D5A"></EditRowStyle> 

            <AlternatingRowStyle BackColor="White"></AlternatingRowStyle> 

        </asp:DetailsView> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

Şekil 5. DetailsView bileşenin makyajlanmış hali ve New linkine tıklandığında. 

Örnek olarak, Yeni bir satır girdiğimizde, bu satırını başarılı bir şekilde veri kayanağına eklendiğini 

görürüz. Örneğin, aşağıdaki kayıt bilgisini Insert linki ile eklediğimizi düşünelim. 

 

Şekil 6. Yeni satır verisi. 

Insert linkine bastıktan sonra, tekrar son satıra gidersek, yeni satırımızın başarılı bir şekilde 

eklendiğini ve en önemliside, Access tablosundaki otomatik olarak artan ID değerinin, başarılı bir 

şekilde oluşturulduğunu görürüz. Tekrar hatırlatmakta fayda var, burada yaptığımız veri girişi 

doğrudan, tabloyada yansıtılacaktır. 
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Şekil 7. Eklenen satır. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 GridView Kontrolünde 

Update,Delete İşlemleri ( 07.09.2004 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen yeni kontrollerden birisi olan GridView kontrolü üzerinde, 

veri güncelleme ve veri silme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını incelemeye çalışacağız. Asp.Net 2.0 

ve dolayısıyla Framework 2.0, özellikle veri bağlı kontrollerde, yazılım geliştiricilerin sıklıkla 

yaptıkları rutin işlemlerin dahada kolaylaştırılmasına izin veren mimari yaklaşımları 

benimsemektedir. Bu makalemize konu olan GridView kontrolü internet sayfalarında verilerin eski 

DataGrid kontrolünde olduğu gibi ızgara formatında görünmesini sağlar. Bununla birlikte GridView 

kontrolü üzerinde sayfalama ve sıralama gibi işlemleri yapmak eskiye nazaran çok daha kolaydır. 

İşte GridView kontrolünün yazılım geliştirici dostu olan yapısının bir diğer kolaylığıda, satırlar 
üzerinde güncelleme ve silme işlmelerine getirdiği yeniliklerde gizlidir. 

Bu makalemizde geliştireceğimiz örneğimizde, bir Access veri kaynağına bağlanacağımız bir web 

sayfamız olacak. Bu sayfada kullancağımız GridView kontrolünü veri güncelleme ve silme işlemleri 

için kullanacağız. Bu örneği geliştirebilmemiz için, GridView kontrolünü Access veritabanımıza 

bağlayacak bir DataSource kontrolüne ihtiyacımız var. Access veritabanlarına bağlanmak ve ilgili 

veritabanı üzerindeki tablolarda işlem yapabilmek için, .net Framework 2.0 ile gelen yeni 

nesnelerden birisi olan AccessDataSource kontrolünü kullanacağız. Veritabanımız Access ile 

geliştirilmiş olup MailListesi isimli aşağıdaki Field yapısına sahip bir tabloyu barındırmaktadır. 

 

Şekil 1. Access tablomuzun field yapısı. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Oluşturduğumuz bu tabloyu, web sitemiz için standart olarak açılan Data klasörü altına kopyalayım. 

 

Şekil 2. Veritabanımızı Data klasörü altına koyalım. 

Sıra geldi default.aspx sayfamızı tasarlamaya. Öncelikli olarak, AccessDataSource kontrolümüzü 

aşağıdaki aspx kodları ile sayfaya ekleyelim. 

<asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" Runat="server" DataFile="~/Data/veriler.mdb" 

SelectCommand="SELECT * FROM [MailListesi]" UpdateCommand="UPDATE [MailListesi] SET 

Ad=@AD,Soyad=@SOYAD,Mail=@MAIL WHERE ID=@ID"> 

    <UpdateParameters> 

        <asp:Parameter Name="AD"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="SOYAD"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="MAIL"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

    </UpdateParameters> 

</asp:AccessDataSource> 

Burada dikkat ederseniz, SelectCommand özelliği dışında, dikkati çeken bir diğer özellik 

UpdateCommand' dır. UpdateCommand özelliği, satırlardaki değişikliklerin veri kaynağına 

yansıtılmasında kullanılacak Sql sorgusunu içermektedir. Bu sql sorgusu dikkat edecek olursanız, 

çeşitli parametrelere sahiptir. Dikkate değer diğer bir noktada, parametre bildirimlerinin, 

Framework 1.0/1.1' de olan, OleDbCommand kontrollerindeki gibi, ? (soru işareti) olmayışıdır. Bu 

noktada, Sql sunucuları üzerinde çalıştırılan parametreli sorgulardaki yapının (@Parametre_adı 

yapısı) aynısının Access kaynakları içinde kullanılabildiğini ve böylece ortak bir standardın 

oluşturulmuş olduğunuda belirtelim. 

UpdateCommand özelliğindeki Sql sorgusunda yer alan parametreler, AccessDataSource 

kontrolünün UpdateParameters koleksiyonunda birer Parameter nesnesi olarak tanımlanırlar. 

Basitçe burada parametrelerimizin isimlerini Name özellikleri ile belirledik. DataSource bileşenleri 

için, SelectCommand ve UpdateCommand komutları dışında kullanılabilecek diğer komutlarda, 

DeleteCommand ve InsertCommand' dir. Bunların herbirinin parametre koleksiyonları farklıdır. Yani 

DeleteCommand için parametre koleksiyonu DeleteParameters iken, InsertCommand için 
InsertParameters' dır. 
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Şekil 3. DataSource' lar için geçerli diğer parametre koleksiyonları. 

AccessDataSource bileşenimiz artık veri çekmek ve güncellemek için hazırdır. Sırada, GridView 

kontrolümüzü, bu veri kaynağına göre düzenlemek var. Bunun için, GridView kontrolümüzü 
aşağıdaki aspx kodları ile oluşturmamız yeterli olacaktır. 

<asp:GridView ID="GridView1" Runat="server" 

DataSourceID="AccessDataSource1" DataKeyNames="ID" AutoGenerateColumns="False"> 

    <Columns> 

        <asp:CommandField ShowEditButton="true"></asp:CommandField> 

        <asp:BoundField ReadOnly="True" HeaderText="ID" InsertVisible="False" DataField="ID" 

SortExpression="ID"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField HeaderText="Ad" DataField="Ad" SortExpression="Ad"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField HeaderText="Soyad" DataField="Soyad" 

SortExpression="Soyad"></asp:BoundField> 

        <asp:BoundField HeaderText="Mail" DataField="Mail" 

SortExpression="Mail"></asp:BoundField> 

    </Columns> 

</asp:GridView> 

Şu aşamada bizim için en önemli özellik, DataKeyNames' dir. Bu özellik, GridView kontrolünde 

üzerindeki satırlarda yapılan veri değişiklikleri sonucu, güncelleme işlemlerinin hangi primary key 

alanı üzerinden yapılacağını belirtmektedir. Nitekim, Sql sorgumuza dikkat edecek olursanız, 

güncelleme işleminin hangi alan için yapılacağını belirleyebilmek amacıyla, primary key olan ID 

alanı kullanılmıştır. 

UPDATE [MailListesi] SET Ad=@AD,Soyad=@SOYAD,Mail=@MAIL WHERE ID=@ID 

Bu sebeple, GridView kontrolü, Update butonuna basıldığında, DataKeyNames özelliğindeki field 

alanının değerini, seçili olan satır üzerinden AccessDataSource kontrolündeki UpdateCommand 

sorgusuna gönderecektir. Diğer önemli üye ise, CommandField kontrolüdür. Bu kontrol, satır 

üzerinde hangi işlemin yapılacağı ile ilgili link (button) kontrollerinin gösterilmesi için 

kullanılmaktadır. Burada ShowEditButton özelliğine true değerini vererek, ilgili satır için Edit, 

Update ve Cancel linklerinin gösterilmesini sağlamış olduk. Artık web formumuza son halini 
verebiliriz. 
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Şekil 4. default.aspx sayfamızın görünümü. 

Şimdi sayfamızı tarayıcı penceresinde açar ve herhangibir satırda edit linkine tıklayacak olursak, 

aşağıdaki görünümü elde ederiz. 

 

Şekil 5. Edit linkine tıklandığında. 

Görüldüğü gibi, ilgili satıra ait alanlarda TextBox kutucukları veri girişi için hazır beklemektedir. Bu 

noktada Update linkine tıklarsak, seçili satırın ID değeri ile birlikte diğer alanların güncel içerikleri, 

AccessDataSource kontrolünün UpdateCommand özelliğinde kullanılan Sql sorgusuna parametre 

olarak gönderilirler. Ardından güncelleme işlemi yapılır ve GridView kontrolü güncel içeriği ile 

görüntülenir. Örneğin, "Burak S." değerini "Burak Selim" yapıp Update linkine bastığımızda 
aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 
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Şekil 5. Güncelleme işlemi sonrası. 

Tahmin edin, Delete işlemini nasıl gerçekleştireceğiz. Uygulayacağımız mantık aslında, Update 

işlemi için uygulanan ile aynı olacaktır. İlk olarak AccessDataSource kontrolümüzde, 

DeleteCommand özelliğini tanımlamalı ve geçerli bir Delete sql sorgusu girmeliyiz. Ardından bu Sql 

sorgusunda kullanacağımız ID alanı için bir parametre ekelemeliyiz. Yani AccessDataSource 
kontrolümüzü aşağıdaki hale getirmeliyiz. 

<asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" Runat="server" DataFile="~/Data/veriler.mdb" 

SelectCommand="SELECT * FROM [MailListesi]" UpdateCommand="UPDATE [MailListesi] SET 

Ad=@AD,Soyad=@SOYAD,Mail=@MAIL WHERE ID=@ID" DeleteCommand="DELETE FROM 

[MailListesi] WHERE ID=@ID"> 

    <UpdateParameters> 

        <asp:Parameter Name="AD"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="SOYAD"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="MAIL"></asp:Parameter> 

        <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

    </UpdateParameters> 

    <DeleteParameters> 

        <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

</DeleteParameters> 

Tabi GridView kontrolümüzde de Delete işlemi için gerekli linki (button' u) göstermeliyiz. Bu 

amaçlada, GridView kontrolünün CommandField bileşeninin ShowDeleteButton özelliğinin değerini 
true yapmalıyız. 

<asp:CommandField ShowDeleteButton="true" ShowEditButton="true"></asp:CommandField> 

Bu değişikliklerden sonra sayfamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 
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Şekil 7. Delete linkinin eklenmesi. 

Eğer Delete linki ile bir satırı silecek olursak, ilgili satırın ID değeri, AccessDataSource 

kontrolündeki, DeleteCommand özelliğine parametre olarak gidecek ve Sql sorgusu çalıştırılarak 

ilgili satır silinecektir. Örnek olarak, 1 ID değerine sahip satırı sildiğimizde, aşağıdaki ekran 
görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 8. Satır silindikten sonra. 

Bununla birlikte unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. Buradaki tüm işlemler veri 

tablosuna doğrudan yansıtılır. Dolayısıyla, satırı sildiğimizde(güncellediğimizde), AccessDataSource 

bunu kesinlikle, asıl tabloyada yansıtacaktır. Nitekim son işlemden sonra, tablomuza bakacak 

olursak ID değeri 1 olan satırın artık olmadığını görebiliriz. 

 

Şekil 9. Satır kesin olarak silinir. 

Geliştirdiğimiz örneği biraz makyajlamaya ne dersiniz? Örneğin, Update, Edit, Cancel ve Delete 

kelimeleri yerine Türkçe bir şeyler çıksa ve bunlar Link yerine button olsa fena olmazdı değil mi? 

Bunun için tek yapmamız gereken aşağıdaki aspx kodları ile, GridView kontrolümüzü 

güncellemektir. Dikkat edecek olursanız, her bir kontrolün sonu Text kelimesi ile biten bir özelliği 
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vardır. Örneğin Delete butonu için DeleteText. Dolayısıyla bunları değişitirerek ekranda 

görünmesini istediğimiz metini belirtebiliriz. Ayrıca, linklerimizi button haline getirmek için, 
ButtonType özelliğine Button değerini atadık. 

<asp:CommandField ButtonType="Button" CancelText="İptal" EditText="Düzenle" DeleteText

="Sil" UpdateText="Güncelle" ShowDeleteButton="true" 

ShowEditButton="true"></asp:CommandField> 

 

 

Şekil 10. Türkçe buttonlar. 

Sayfamızın son olarak makyajlanmış hali ve ilgili aspx kodları aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 11. Sayfamızın biraz daha makyajlı hali. 

<%@ Page Language="C#" CompileWith="Default.aspx.cs" ClassName="Default_aspx" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" Runat="server" 

DataFile="~/Data/veriler.mdb" 

SelectCommand="SELECT * FROM [MailListesi]" UpdateCommand="UPDATE [MailListesi] SET 

Ad=@AD,Soyad=@SOYAD,Mail=@MAIL WHERE ID=@ID" DeleteCommand="DELETE FROM 

[MailListesi] WHERE ID=@ID"> 

            <UpdateParameters> 

                <asp:Parameter Name="AD"></asp:Parameter> 
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                <asp:Parameter Name="SOYAD"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="MAIL"></asp:Parameter> 

                <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

            </UpdateParameters> 

            <DeleteParameters> 

                <asp:Parameter Name="ID"></asp:Parameter> 

            </DeleteParameters> 

        </asp:AccessDataSource><br/> 

        <b><span style="font-size: 24pt; color: #cc0000; font-family: Agency FB">Mail 

Listesi</span></b> 

        <asp:GridView ID="GridView1" Runat="server" DataSourceID="AccessDataSource1" 

DataKeyNames="ID" AutoGenerateColumns="False" BorderWidth="1px" BackColor="White" 

GridLines="Vertical" CellPadding="4" BorderStyle="None" BorderColor="#DEDFDE" 

ForeColor="Black" AllowSorting="True" AllowPaging="True"> 

            <FooterStyle BackColor="#CCCC99"></FooterStyle> 

            <PagerStyle ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" 

BackColor="#F7F7DE"></PagerStyle> 

            <HeaderStyle ForeColor="White" Font-Bold="True" 

BackColor="#6B696B"></HeaderStyle> 

            <AlternatingRowStyle BackColor="White"></AlternatingRowStyle> 

            <Columns> 

                <asp:CommandField ButtonType="Button" CancelText="İptal" 

EditText="D&#252;zenle" DeleteText="Sil" 

UpdateText="G&#252;ncelle"     ShowDeleteButton="True" 

ShowEditButton="True"></asp:CommandField> 

                <asp:BoundField ReadOnly="True" HeaderText="ID" InsertVisible="False" 

DataField="ID" 

SortExpression="ID"></asp:BoundField> 

                <asp:BoundField HeaderText="Ad" DataField="Ad" 

SortExpression="Ad"></asp:BoundField> 

                <asp:BoundField HeaderText="Soyad" DataField="Soyad" 

SortExpression="Soyad"></asp:BoundField> 

                <asp:BoundField HeaderText="Mail" DataField="Mail" 

SortExpression="Mail"></asp:BoundField> 

            </Columns> 

            <SelectedRowStyle ForeColor="White" Font-Bold="True" 

BackColor="#CE5D5A"></SelectedRowStyle> 

            <RowStyle BackColor="#F7F7DE"></RowStyle> 

        </asp:GridView> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
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selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ve TreeView Kontrolü ( 06.09.2004 ) 

- Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile birlikte gelen yeni kontrollerden birisi olan TreeView kontrolü ile, 

özellikle Xml tabanlı veri kaynaklarına ait bilgilerin, internet ortamında hiyerarşik bir yapıda nasıl 

gösterilebileceğini incelemeye çalışacağız. Bir önceki makalemizden hatırlayacağınız gibi, site içinde 

son kullanıcıya akıllı navigasyon hizmeti sunabilmek için sitemap dosyalarından 

faydalanabileceğimizi ve bu dosyalara ait Xml içeriğinin, SiteMapPath kontrolü ile sayfalarımızda 

gösterilebileceğinden bahsetmiş ve basit bir örnek geliştirmiştik. Benzer işlevselliğe TreeView 
kontrolü yardımıyla daha kuvvetli bir biçimde sahip olabiliriz. 

TreeView kontrolü, Xml tabanlı veri kaynaklarını kullanır. Bu anlamda, hiyerarşik verilerin özellikle 

ağaç yapısı şeklinde ifade edilmesinde kullanılmaktadır. Şimdi bir önceki makalemizde 

geliştirdiğimiz örneğe TreeView kontrolünü ekleyerek, sitemap işleminin nasıl yapılacağını 

incelemeye çalışalım. Öncelikle, formumuza bir TreeView kontrolü ve birde SiteMapDataSource 

kontrolü ekleyeceğiz. TreeView kontrolünün önemli bir özelliği mutlaka bir veri kaynağına 

bağlanması gerekliliğidir. Oysaki SiteMapPath kontrolü doğal olarak, site için oluşturulan sitemap 

dosyasına doğrudan bağlanabilmektedir. Fakat TreeView kontrolü Xml tabanlı verilere 

bağlanbilirliğinin gücünü yansıtabilmek için, DataSource kontrollerinden birisini kullanmak 

zorundadır. Bizim burada kullanacağımız SiteMapDataSource basit bir şekilde, sitenin sitemap 

dosyasına bağlanır ve Xml tabanlı içeriğin node seviyesinde, TreeView kontrolü ile 

ilişkilendirilmesini sağlar. İlk olarak bu kontrolleri geçen örneğimizdeki default.aspx sayfasına 
aşağıdaki tarzda yerleştirelim. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Formumuzu yukarıdaki gibi tasarladıktan sonra tek yapmamız gereken, TreeView kontrolüne veri 

kaynağını bildirmek olacaktır. Burada veri kaynağımız SiteMapDataSource kontrolü olduğu için, 

TreeView kontrolünün DataSourceID özelliğine, bu kontrolün ID değerini atamamız yeterlidir. Bu 
atamayıda yaptığımız takdirde aspx kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır. 

<asp:TreeView ID="TreeView1" 

Runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1"></asp:TreeView> 

<asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" Runat="server" /> 

Ayrıca, tasarım ekranımızda aşağıdaki görünümü alacaktır. 

 

Şekil 2. TreeView, SiteMapDataSource kontrolüne bağlandıktan sonra. 

Görüldüğü gibi, sitemap dosyasının Xml içeriği, SiteMapDataSource kontrolü yardımıyla, TreeView 

kontrolüne bağlanmıştır. Böylece hiyerarşik yapının ağaç görünümü elde edilmiştir. Bu noktada, 

ağaç görünümünün temel yapıtaşı olan node kavramından bahsetmekte yarar olacağını 

düşünüyorum. TreeView kontrolünün ifade ettiği ağaç yapısında, "Azon Kitap Cd Dvd" elemanı, root 

node olarak adlandırılır. Root Node, başka alt node' lar içerebilen ve hiyerarşide en üst sırada yer 

alan node olarak değerlendirilir. Bununla birlikte bir TreeView kontrolü birden fazla Root Node 

içerebilmektedir. Root Node altında yer alabilecek 3 tip node daha vardır. Bunlar Parent, Child ve 

Leaf Node' larıdır. Bir Parent Node, Child Node' lar içerir ve root node altında yer alır. Diğer 

taraftan, herhangibir Child Node içermeyen node' lar Leaf Node olarak adlandırılır. Node' ların 

mantığını okuyarak anlamak her nekadar karışık görünsede, aşağıdaki şekil bu konuyu daha net bir 
şekilde açıklamaktadır. 
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Şekil 3. Node Kavramı. 

Tabi burada dikkat edecek olursanız, örneğin "CD ler" node' u Parent Node olmakla birlikte, Root 

Node' un Child Node' u olarakta değerlendirilir. Benzer şekilde, "Film CD'leri" node'u "CD ler" node' 

unun Child Node' u olmakla birlikte, başka alt node' lar içermediği için aynı zamanda bir Leaf Node' 

dur. Node' lar ile ilgili bu kısa açıklamalardan sonra, uygulamamızı geliştirmeye devam edelim. 

TreeView kontrolü, kullanıcıya görsel açıdan çeşitli imkanlarıda beraberinde getirmektedir. Örneğin 

MSDN' de kullanılan ağaç yapısının formatını TreeView kontrolünüze uygulayabilirsiniz. Ya da, 

aşağıdaki ekran görüntüsünü veren, News formatınıda kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız 

gereken, TreeView kontrolünün Auto Format özelliklerini, önceden tanımlanmış formatlardan birini 

seçerek tamamlamaktır. 

 

Şekil 4. Önceden tanımlanmış News formatının TreeView kontrolüne uygulanmasının sonucu. 

Dilerseniz sayfamızı çalıştıralım ve TreeView kontrolünün bize nasıl bir imkan sağladığına bakalım. 

Sayfamızı çalıştırdığımızda tarayıcı penceresinde TreeView kontrolünün, sitemap dosyasının 

içeriğini, ağaç yapısı şeklinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterdiğini görürüz. 
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Şekil 5. Sayfamız çalıştığında. 

İşin en güzel yanı, node' lardan birisine tıkladığımızda, sitemap dosyasında o node için belirtilen 

link' e başka bir deyişle sayfaya gidebilmemizdir. Örneğin, Muzik Cd' leri sayfasına tıkladığımızda, 

MuzikCd.aspx sayfasına gideriz. Dolayısıyla TreeView kontrolünü, onu sitemap dosyasına bağlayan 

SiteMapDataSource kontrolü ile birlikte bir kullanıcı tanımlı kontrol olarak geliştirmemiz halinde, 
sitemizin tüm sayfalarında son derece etkin ve şık bir navigasyon sistemine sahip olabiliriz. 

TreeView kontrolünün bu kullanımı dışında daha pek çok tarz uygulanışı vardır. Öncedende 

söylediğimiz gibi, bir TreeView kontrolü mutlaka suretle bir veri kümesine bağlanır. Az önceki 

örneğimizde, bu veri kaynağı, sitemap dosyamızdı ve buraya bağlanmak için SiteMapDataSource 

kontrolünü kullanmıştık. Dilersek bir TreeView kontrolünü,bir Xml dosyasınada bağlayabiliriz. 

Örneğin aşağıdaki Xml dosyasını göz önüne alalım. (Bu dosyayı, Veriler.xml adıyla Solution' ımıza 
ekledik.) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Manav> 

    <Meyve Kategori="Elma"> 

        <Miktar Deger="1 Kilo"></Miktar> 

        <Miktar Deger="2 Kilo"></Miktar> 

        <Miktar Deger="3 Kilo"></Miktar> 
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    </Meyve> 

    <Meyve Kategori="Kiraz"> 

        <Miktar Deger="1 Kilo"></Miktar> 

        <Miktar Deger="2 Kilo"></Miktar> 

    </Meyve> 

    <Meyve Kategori="Karpuz"> 

        <Miktar Deger="5 Kilo"></Miktar> 

        <Miktar Deger="5 - 10 Kilo"></Miktar> 

        <Miktar Deger="2 - 5 Kilo"></Miktar> 

    </Meyve> 

    <Meyve Kategori="Limon"> 

        <Miktar Deger="3 Tane"></Miktar> 

        <Miktar Deger="10 Tane"></Miktar> 

        <Miktar Deger="10-> Tane"></Miktar> 

    </Meyve> 

</Manav> 

Bu Xml dosyasını,TreeView kontrolümüze bağlayabilmemiz için, bir XmlDataSource kontrolünü 

kullanmamız gerekiyor. XmlDataSource kontrolümüzün, bu Xml dosyasına işaret edebilmesi için tek 

yapmamız gereken, DataFile özelliğine ilgili Xml dosyasının adresini belirtmek olacaktır. Bunun için 
aspx kodlarımızı aşağıdaki gibi geliştirmemiz yeterli olacaktır. 

<asp:XmlDataSource ID="XmlDataSource1" Runat="server" DataFile="Veriler.xml"> 

</asp:XmlDataSource> 

Şimdi, bu XmlDataSource nesnesini kullarak, veriler.xml dosyasına bağlanacak ve içeriğini 

gösterecek bir TreeView kontrolünü sayfamıza ekleyelim. Bu kez, SiteMapDataSource kontrolünde 

olduğu gibi, TreeView kontrolünün DataSourceID özelliğine, XmlDataSource kontrolünün ID 

değerini atamamız tek başına yeterli olmayacaktır. Nitekim, Xml dosyasındaki node' ları, TreeView 

kontrolüne bind etmemiz gerekmektedir. Bunun için, TreeView kontrolünün <DataBindings> takısı 

kullanılır. Bu takı altında, her bir node için gerekli olan TreeNodeBinding aspx nesneleri 

tanımlanmalıdır. Bu bilgileri göz önüne alırsak, TreeView kontrolümüzü ve XmlDataSource 

kontrolümüzü aşağıdaki aspx kodları ile oluşturmamız gerekmektedir. 

<asp:TreeView ID="trvManav" Runat="server" DataSourceID="XmlDataSource1"> 

    <DataBindings> 

        <asp:TreeNodeBinding DataMember="Manav" Text="Manav" 

Value="Manav"></asp:TreeNodeBinding> 

        <asp:TreeNodeBinding 

DataMember="Meyve" TextField="Kategori"></asp:TreeNodeBinding> 

        <asp:TreeNodeBinding DataMember="Miktar" TextField="Deger"></asp:TreeNodeBinding> 

    </DataBindings> 

</asp:TreeView> 

 

<asp:XmlDataSource ID="XmlDataSource1" Runat="server" DataFile="Veriler.xml"> 

</asp:XmlDataSource> 
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Burada bizim için önemli olan özellikler, TreeNodeBinding kontrolüne ait olan, DataMember ve 

TextField özellikleridir. Şimdi, TreeView kontrolümüze yine otomatik formatlardan birisini (örneğin 
MSDN) uygulayalım ve sayfamızı tarayıcıda açalım. 

 

Şekil 6. TreeView kontrolünü Xml dosyasına, XmlDataSource kontrolü ile bağladığımızda. 

Elbette, bu TreeView yapısını daha etkin bir şekilde kullanıma sunabiliriz. Örneğin, kullanıcı burada 

yer alan Leaf Node'  lardan seçim yapabilir. Bunun için, TreeView kontrolünün, Leaf Node' larına 

CheckBox koymamızı sağlayacak bir özelliği vardır. 

 

Şekil 7. ShowCheckBoxes özelliği. 

ShowCheckBoxes özelliği ile, TreeView kontrolünün hangi node' larında CheckBox gösterileceğini 

belirtebiliriz. Biz bu örneğimizde leaf seçeneğini işaretleyelim. Böylece, kullanıcının hangi meyveden 

kaç kilo (adet) almak isteyeceğini işaretleyebileceği kutucuklarımız olacaktır. Kullanıcının, 

işaretlediği kutucukları elde edebilmek ve bir label kontrolünde gösterebilmek amacıylada, 
örneğimizi aşağıdaki şekilde olduğu gibi geliştirelim. 
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Şekil 8. Formun son hali. 

Kullanıcı, sayfada "Gözden Geçir" başlıklı button kontrolüne tıkladığında, TreeView kontrolüne 

işaretlemiş olduğu miktarlar ve bu miktarların yer aldığı Parent Node' lar lblSecilenler isimli Label 

kontrolüne yazdırılacak. Bu işlemi gerçekleştirmek için, Button' umuzun Click olayına aşağıdaki 
kodları yazmamız yeterli olacaktır. 

void btnGozdenGecir_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    string secilenler=""; 

    if (trvManav.CheckedNodes.Count > 0) 

    { 

        foreach (TreeNode tn in trvManav.CheckedNodes) 

        { 

            secilenler += tn.Parent.Text+" "+tn.Text+"|"; 

        } 

 

        lblSecilenler.Text = secilenler; 

    } 

    else 

    { 

        lblSecilenler.Text = " Manavdan bir şey almadınız..."; 

    } 
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} 

TreeView kontrolünün CheckedNodes özelliği TreeNodeCollections koleksiyonu tipinden değer 

döndürmektedir ve işaretlenmiş olan node' lar kümesini temsil etmektedir. Dolayısıyla if 

kontrolünde, Count özelliği ile, kullanıcının herhangibir node' u işaretleyip işaretlemediği, başka bir 

deyişle CheckBox kutucuklarını seçip seçmediğine bakılmaktadır. Eğer seçilmiş node' lar var ise, bu 

node' lar arasında gezinmek için, foreach döngüsü kullanılarak CheckNodes koleksiyonundaki her 

bir TreeNode elemanı ele alınır. TreeNode elemanları bu döngüde, Leaf Node' larımızdan 

işaretlenmiş olanlarına işaret etmektedir. Dolayısıyla, o anki TreeNode nesnesinin Parent özelliği, 

Parent Node' u işaret eder. Uygulamamızı çalıştırıp aşağıdaki gibi bir kaç seçim yaptığımız takdirde, 

Label kontrolümüzün seçili olan Leaf Node' lar ve bu node'ların Parent Node' ları ile doldurulduğunu 
görürüz. 

 

Şekil 9. Sayfamız çalıştığında. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerleyen makalelerimizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ve Temalar (Themes) ( 03.09.2004 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bir internet sitesini önemli kılan özellikler, sayfalarının font, renk, nesne yerleşimleri ile kontrollere 

ait görsel özellikleri açısından birbirleriyle olan uyumluluklarıdır. Bu anlamda, çoğu zaman sayfalara 

CSS stilleri uygulanır ve web uygulamasındaki tüm görsel öğelerin aynı font, renk vb özelliklere 
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sahip olması sağlanır. Asp.Net 2.0, bu tarz stillerin çeşitli seviyelerde uygulanmasını sağlayacak 

yeni bir özellik sağlamaktadır. Themes (Temalar). İşte bu makalemizde, Asp.Net 2.0'da yer alan 
temaların, hangi seviyelere, nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğini incelemeye çalışacağız. 

Bir tema, aslında işletim sistemlerinde uygulanan temalardan çok da farklı değildir. Pek çoğumuz 

kullandığı işletim sistemine temalar uygulamıştır. Uygulanan temalar, çoğunlukla sistemdeki font 

özelliklerini, pencerelere ait çeşitli renkleri, duvar kağıtlarını, sembolleri vb öğeleri görsel açıdan 

belirli bir standarta göre değiştirirler. Ancak internet projelerinin tasarlanması söz konusu 

olduğunda, temaların uygulanacağı seviyeler kavramı öncelikli olarak devreye girmektedir. Asp.Net 

2.0 ile, makine seviyesinde, web uygulaması seviyesinde, sayfa seviyesinde ve sunucu kontrolü 

seviyesinde temalar uygulanabilmektedir. 

 

Şekil 1 Tema Seviyeleri. 

Biz bu makalemizde, temaların bu seviyelere nasıl uygulandığını incelemek amacıyla, basit bir tema 

oluşturacak ve bu temayı çeşitli seviyelere uygulayarak sonuçlarını incelemeye çalışacağız. Bu 

amaçla ilk olarak bir web uygulması açalım. Bu web uygulamamızın default.aspx sayfasını 

aşağıdaki ekran görüntüsüne sahip olacak şekilde oluşturalım. Bu sayfada bir kaç sunucu 
kontrolünü kullanacağız. 
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Şekil 2. Sayfamızın Varsayılan Hali. 

Eğer sayfamızı bu haliyle tarayıcıda açarsak aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 3. Sayfamızın ilk halinin tarayıcadaki görüntüsü. 

Şimdi uygulamamıza bir tema ekleyeceğiz. Bunun için öncelikle solution' ımıza Theme isimli bir 

folder eklememiz gerekiyor. Bu klasör, bir önceki makalemizde bahsetmiş olduğumuz Code klasörü 

gibi, solution için özel anlam ifade eden bir yapıya sahiptir. Nitekim bu klasör altına, uygulamaya 

ait font, renk gibi stillerin nasıl olacağını belirten css dosyaları ve sunucu kontrollerine ait görsel 

ayarların yapıldığı skin dosyaları ile çeşitli resimler eklenebilir. Theme klasörünü oluşturduktan 

sonra kullanacağımız tema için bir isim belirlemeli ve bu isimle yeni bir alt klasör açmalıyız. Artık 

skin ve css dosyalarımızı bu klasör altında oluşturabiliriz. Böylece, uygulamamızda oluşturduğumuz 

alt klasör ismindeki temayı uygulayabiliriz. Klasör yapımız aşağıdaki şekildeki gibi olmalıdır. Bu 

hiyerarşik düzen aynı zamanda, bir solution için birden fazla tema oluşturulabileceğinide 
göstermektedir. 

 

Şekil 4. Temamız için uygulamamız gereken klasör hiyerarşisi. 

Şimdi sunucu kontrollerimizin nasıl görüneceğini belirleyeceğimiz özellikleri taşıyacak bir skin 

dosyası oluşturacağız. Bu dosyamızı Temam klasörü altında geliştireceğiz. Skinler özelikle temalar 

için tasarlanmış tipteki dosyalardır. Ancak, Asp.Net 2.0' ın Beta sürümünde bu dosya tipi 
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tanımlanmamıştır. Dolayısıyla, klasörümüz altında Add New Item seçeneği ile skin eklemek 

istiyorsak, Text File tipini seçmemiz ve dosya ismimizin uzantısı skin olacak şekilde belirtmemiz 
gerekmektedir. 

 

Şekil 5. Skin eklenmesi. 

Bir skin dosyası, aslında sunucu kontrollerinin görsel açıdan özelleştirilmiş halini içerir. Dolayısıyla, 

bir web uygulamasına bir temanın uygulanması sonucu, bu uygulamdaki sunucu kontrolleri için skin 

dosyaları içerisindeki sunucu kontrollerinin görsel özellikleri uygulanır. Bunu aşağıdaki kod 

satırlarından daha iyi anlayabiliriz. Aşağıdaki kod satırları, Gorsel.skin dosyamıza ait olup çeşitli 
sunucu kontrollerine görsel açıdan zenginlik katacak özelliklere sahiptir. 

<asp:Label  Runat="server" Font-Bold="False" Font-Names="Forte" Font-Size="Large" 

ForeColor="Red"></asp:Label> 

<asp:TextBox  Runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small" ForeColor="#C000C0" 

BackColor="#FFC080" BorderColor="#C00000" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 

></asp:TextBox> 

<asp:Button  Runat="server"  Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="OrangeRed" 

BorderColor="#C04000" BorderStyle="Solid" BorderWidth="3px" /> 

<asp:DropDownList  Runat="server" Font-Names="Bookman Old Style" Font-Size="Small" 

BackColor="#FFE0C0" Font-Italic="True"></asp:DropDownList> 

<asp:ListBox  Runat="server" Width="100px" Height="70px" Font-Bold="True" ForeColor="Gold" 

BackColor="SteelBlue"></asp:ListBox> 

Bu kodlara dikkatlice bakacak olursanız, Label, Button, TextBox, DropDownList, ListBox gibi 

kontrollerin çeşitli font, renk özellikleri ile tanımlanmış olduklarını göreceksiniz. İşte bu noktadan 

sonra, her hangibir tema seviyesinde, Temam temasını uygularsak, sunucu kontrolleri burada 

belirtilen görsel özelliklere sahip olacaktır. Bu dosyanın oluşturulması ile birlikte ilk temamızı 

hazırlamış oluyoruz. Şimdi bu temanın, bahsetmiş olduğumuz seviyeler için nasıl uygulanacağını 
inceleyelim. 

Öncelikle sayfa seviyesinde bu temayı default.aspx için nasıl uygulayacağımıza bakalım. Bunun için, 

default.aspx sayfasının, page direktifine ait, Theme özelliğinden yararlanacağız. Tek yapmamız 
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gereken, theme özelliğine, oluşturduğumuz temanın bulunduğu klasörün ismini atamak olacaktır. 

(Dolayısıyla temanın ismini.) 

<%@ Page Language="C#" CompileWith="Default.aspx.cs" 

ClassName="Default_aspx" Theme="Temam" %> 

Şimdi default.aspx sayfamızın tarayıcıdaki görünümüne tekrar bakacak olursak, aşağıdaki ekran 

görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 6. Temamızın sayfaya uygulanmış hali. 

Görüldüğü gibi, default.aspx çalıştığında, page direktifindeki theme özelliğinin sahip olduğu değerin 

belirttiği klasör, web uygulamasının Themes klasörü altında aranmış ve bulunduktan sonra, ilgili 

skin dosyasındaki kontrollere ait font ve renk özellikleri yüklenmiştir. Bu örneğimizde temamız, web 

sayfası seviyesindedir. Yani, uygulamamıza aşağıdaki ekran görüntüsüne sahip ikinci bir form 

eklediğimizde, page direktifinin theme özelliğine temamızı atamadığımız sürece, sunucu 

kontrollerinin varsayılan görünümlerine sahip olduğunu farkederiz. 

 

Şekil 7. Theme özelliği ayarlanmamış sayfanın tasarım hali. 
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Şekil 8. Theme özelliği ayarlanmamış sayfanın çalışan hali. 

Bu durumda karşımıza şöyle bir soru çıkar. Temalarımızı, web uygulamasının içerdiği tüm sayfalara 

uygulamak istersek ne olacak? İşte bu sorunun cevabı her zaman olduğu gibi, uygulamanın 

tamamına ait ayarlamaları yapabileceğimiz web.config dosyası ile ilgilidir. Sorunun çözümü için, 
web.config dosyasına pages takısını aşağıdaki syntax' ı ile eklememiz gerekir. 

<system.web> 

<pages theme="Temam"></pages> 

. 

. 

. 

</system.web> 

Böylece, web uygulamasındaki tüm sayfaların, Temam isimli temayı uygulamasını sağlamış oluruz. 

Başka bir deyişle web uygulaması seviyesinde tema uygulatmış oluruz. Bu noktadan sonra 
default2.aspx sayfamızın çalışmasına bakarsak, sunucu kontrollerinin temayı uyguladığını görürüz. 

 

Şekil 9. Uygulama seviyesinde tema kullanılmasının sonucu. 

Diğer bir seviye olarakta, makine seviyesinin olduğundan bahsetmiştik. Makine seviyesinde yapılan 

tema uyarlamaları, sistemde geliştirilen tüm web uygulamalarına, bu uygulamalardaki tüm web 

sayfalarına ve bu sayfalardaki tüm sunucu kontrollerine uygulanmaktadır. Makine seviyesinde tema 

uyarlamasını gerçekleştirmek için, windows 2000 işletim sistemleri için 

C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\CONFIG adresinde yer alan machine.config 
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dosyasında yine pages takısındaki theme özelliğini aşağıdaki syntax' ta olduğu gibi ayarlamamız 

gerekmektedir. 

<pages theme="Temam"> 

. 

. 

. 

</pages> 

Ancak burada dikkat etmemiz gereken özel bir nokta vardır. Machine.config doysasına ekelenen 

temanın(temaların) sistemdeki tüm web uygulamalarına uyarlanabilmesi için 

C:\Inetpub\wwwroot\aspnet_client\system_web\2_0_40607 \Themes adresi altında oluşturulması 

veya var olan temaların buraya kopyalanması gerekmektedir. Temam isimli klasörümüzü içeriği ile 

birlikte buraya kopyalarsak ve machine.config' de yukarıda bahsettiğimiz ayarlamayı yaparsak, 
sistemdeki tüm web uygulamalarının bu temayı uyguladığını görürüz. 

 

Şekil 10. Temamızı global kullanıma açtığımız klasör. 

Temalar ile ilgili önemli bir diğer noktada, üst seviyedeki temaların geçersiz kılınması işlemidir. 

Makine seviyesinde tema uyguladığımızı düşünürsek, herhangibir web uygulamasında bu temayı 

uygulamak istemiyebiliriz. Bu durumda tek yapmamız gereken, web.config dosyasındaki page 
takısının theme özelliğine ya başka bir temayı atamak yada boş bırakmak olacaktır. 

<pages theme=""></pages> 

Böylece web uygulaması, makine seviyesinde belirtilen temayı geçersiz kılacaktır. Eğer sayfa 

seviyesinde, uygulama seviyesindeki yada makine seviyesindeki bir temayı geçersiz kılmak 

istersek, bu kez ilgili sayfanın page direktifindeki theme özelliğinde ya başka bir temayı belirtmemiz 

yada EnableTheming özelliğine false değerini vermemiz gerekecektir. 

<%@ Page Language="C#" EnableTheming="false"%> 

EnableTheming özelliği, sunucu kontrolleri içinde geçerlidir. Dolayısıyla, bir temayı uygulayan bir 

web sayfasındaki herhangibir kontrol için tema özelliklerini geçersiz kılabiliriz. Bunun için tek 

yapmamız gerken sunucu kontrolünün EnableTheming özelliğine false değerini atamaktır. Örneğin, 

geliştirdiğimiz web uygulmasındaki Temam temasını göz önüne alalım. Eğer button kontrolünün 

EnableTheming özelliğini false yaparsak sayfamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünün 
oluştuğunu ve Button kontrolüne tema özelliklerinin uygulanmadığını görürüz. 

<asp:Button ID="Button1" Runat="server" Text="Göster" EnableTheming="false"/> 
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Şekil 11. Bir kontrol için temanın geçersiz kılınması. 

Böylece Asp.Net 2.0 ile gelen tema tekniğinin nasıl kullanıldığını kısaca incelemiş olduk. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 için Site Map Kullanımı ( 03.09.2004 

) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, web sitelerinde özellikle sayfalar arasındaki hareketlerde, kullanıcıların nerede 

olduklarını bilmelerine yardımcı olan site haritaları üzerinde duracağız. Bununla birlikte, site 

haritalarının Asp.Net 2.0' daki kullanım yollarından birisini sağlayan SiteMapPath sunucu kontrolünü 

kısaca incelemeye çalışacağız. 

Internet sitelerinin çoğu, pek çok web sayfasından oluşur. Bu sayfalar arasında her zaman için bir 

ilişki ve hiyerarşi söz konusudur. Dolayısıyla kullanıcılar, internet sitelerine ait sayfalarda 

gezinirken, onlara sitenin neresinde olduklarını göstermek ve bulundukları sayfaya nereden 

geldiklerini belirtmek, sitenin mantıksal ve anlamsam bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Bu 

tarz bir kolaylığı kullanıcılara sağlayabilmek amacıyla çeşitli yollar kullanabiliriz. Kullanıcı tanımlı 

kontroller geliştirebilir, programatik olarak geliştirimiş teknikler uygulayabiliriz. Ancak Asp.net 2.0, 

bu tip navigasyon izleme işlemleri için, Xml tabanlı, esnek ve daha pratik bir yol sunmaktadır. Bu 

teknikteki anahtar noktalar, Site Map dosyası ile, SiteMapPath sunucu kontrolüdür. Olayı daha iyi 

anlayabilmek amacıyla aşağıdaki hiyerarşik düzene sahip bir internet sitemizin olduğunu 
varsayalım. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Site Haritamız. 

Burada görüldüğü gibi ana sayfamız dallanarak çeşitli alt sayfalara doğru ilerlenmektedir. Şimdi, 

Film Dvdsi sayfamızda olduğumuzu düşünelim. Burada kullanıcıya, nerede olduğu göstermek, son 

kullanıcı açısından oldukça değerli bir bilgidir. Heleki web sitemiz yüzlerce sayfa içeriyoru ve 

sayfaların çoğu 3 yada daha fazla alt sayfaya mantıki olarak bağlanıyorsa çok daha önemlidir. 

Ayrıca, kullanıcının bu sayfaya geldiği sayfalarada gitmesini kolayca sağlayacak linklerin olmasıda 

tercih nedenidir. İşte bu tip işlemleri gerçekleştirmek için, şekilsel olarak ifade ettiğimiz bu haritayı, 

Xml ortamına taşımamız gerekmektedir. Bu iş için kullanılan Site Map tipindeki dosyalar, Asp.Net 

2.0 için geliştirilmiş özel nitelikli dosyalar olup tamamıyla, site haritalama işlemlerine hizmet 

etmektedir. Şimdi öncelikli olarak yukarıdaki hiyerarşiye sahip sitemizi Visual Studio.Net 2005 
ortamında oluşturalım. Her sayfamızı aşağıdaki isimler ile Solution' ımıza ekleyelim. 
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Şekil 2. Azon internet sitemizin sayfaları. 

Sıradaki işlemimiz web.sitemap dosyasını oluşturmak olacaktır. Bunun için Solution Explorer' da 

sağ tıklayıp Add New Item' i seçtikten sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Site Map dosya tipini 
işaretlemeliyiz. 

 

Şekil 3. Site Map dosyamızı oluşturuyoruz. 

Gelelim dosyamızın içeriğine. Bu dosya Xml tabanlı bir dosya olup, siteMapNode takılarından 

oluşmaktadır. SiteMap takısı altında yer alan, siteMapNode takıları, site haritasındaki sayfaları 

çeşitli özellikleri ile birlikte belirtmektedir. Harita hiyerarşisine göre derinlerdeki sayfalara inilmek 

istendiğinde iç içe geçen siteMapNode takıları kullanılmalıdır. siteMapNode takıları temel olarak, url, 

description, title olmak üzere 3 önemli özellik içerir. Title ile sayfanın başlığı, description ile sayfaya 
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ait açıklama ve url özelliği ilede sayfanın adresi belirtilmektedir. Şimdi, oluşturduğumuz 

web.sitemap dosyasına aşağıdaki Xml içeriğini yazalım. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<siteMap> 

 

    <siteMapNode url="default.aspx" title="Azon Kitap Cd Dvd" description="En iyi Kitaplar, Cdler, 

Dvdler bu siteden alınır."> 

        <siteMapNode url="kitap.aspx" title="Kitaplar" description="Bilgisayar, hukuk ve tıp 

kitapları"> 

            <siteMapNode url="IngilizceBilgisayar.aspx" title="Ingilizce Bilgisayar Kitapları" 

description="Ingilizce Bilgisayar Kitapları. Onlardan iyisi yok."/> 

            <siteMapNode url="TurkceBilgisayar.aspx" title="Türkçe Bilgisayar Kitapları" 

description="Türkçe Bilgisayar Kitapları Zengin Arşivimiz ile Karşınızda."/> 

            <siteMapNode url="Hukuk.aspx" title="Hukuk Kitapları" description="Hukuğu 

öğrenebileceğiniz en iyi kitaplar."/> 

            <siteMapNode url="Tip.aspx" title="Tıp Kitapları" description="Tıp şakaya gelmez. En iyi 

tıp kitaplarını bizden alın."/> 

    </siteMapNode> 

 

        <siteMapNode url="cd.aspx" title="CD ler" description="Film ve Müzik Cd' leri."> 

            <siteMapNode url="MuzikCd.aspx" title="Müzik Cd' leri." description="Harika gruplar, 

harika albümler."/> 

            <siteMapNode url="FilmCd.aspx" title="Film Cd' leri." description="En güzel filmler."/> 

        </siteMapNode> 

 

        <siteMapNode url="dvd.aspx" title="DVD ler" description="Film ve Müzik DVD' leri."> 

            <siteMapNode url="MuzikDvd.aspx" title="Müzik DVD' leri." description="Harika gruplar, 

harika albümler."/> 

            <siteMapNode url="FilmDvd.aspx" title="Film DVD' leri." description="En güzel filmler 

çoklu dil destekleri ve mükemmel görünt kaliteleriye Dvdlerde."/> 

        </siteMapNode>  

 

        <siteMapNode url="sitehakkinda.aspx" title="Site Hakkında" description="Kimiz ve size ne 

sağlıyoruz."/> 

 

    </siteMapNode> 

 

</siteMap> 

Artık elimizde site haritamızın xml içeriği mevcuttur. Şimdi bu Xml içeriğini kullanacak olan sunucu 

kontrolümüze bakalım. SiteMapPath sunucu kontrolü, bu xml içeriğine bakarak site haritasını 

değerlendirir ve son kullanıcıya akıllı navigasyon izleme yeteneğini sağlar. 
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Şekil 4. SiteMapPath sunucu kontrolü. 

Şimdi, toolbox' taki navigation sekmesinde yer alan SiteMapPath sunucu kontrollerini örnek olarak 

TürkceBilgisayar.aspx sayfasına bırakalım. 

 

Şekil 5. Sunucu kontrolünün sayfaya eklenmesi sonrası. 

Görüldüğü gibi, site haritamızdaki hiyarerşik düzene göre bu sayfaya hangi sayfalardan gelindiği 

açıkça görülmektedir. Eğer bu noktada, TurkceBilgisayar.aspx sayfasını çalıştıracak olursak, 

"Kitaplar" ve "Azon Kitap Cd Dvd" linkleri ile, site haritasındaki üst sayfalara çıkılabileceğimizide 

görürüz. Dilersek, SiteMapPath sunucu kontrolüne hazır görsel formatlardan birisinide uygulayarak 

makyajlayabiliriz. Bunun için kontrolün sağında çıkan ok işaretinden sonra yer alan Auto Format 
seçeneğine basmamız ve herhangibir formatı (örneğin Colorful) seçmemiz yeterlidir. 

 

Şekil 6. Auto Format seçeneği. 

 

Şekil 7. Colorful seçeneği. 
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Bu makyajlama işlemi sonrası, SiteMapPath kontrolünün aspx sayfasındaki içeriği aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" Runat="server" Font-Size="0.8em" Font-Names="Verdana" 

PathSeparator=" : "> 

    <PathSeparatorStyle Font-Bold="True" ForeColor="#990000"></PathSeparatorStyle> 

    <CurrentNodeStyle ForeColor="#333333"></CurrentNodeStyle> 

    <NodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#990000"></NodeStyle> 

    <RootNodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#FF8000"></RootNodeStyle> 

</asp:SiteMapPath> 

Burada önemli olan özelliklerden birisi, SiteMapPath sunucu kontrolüne ait, PathSeperator' dür. Bu 

özellik ile, sayfalar arasındaki ayraç işareti belirtilmektedir. Burada üst üste iki nokta kullanılmıştır. 

PathSeparatorStyle takısı ise, ayraç işaretinin font ve renk özelliklerini belirlemekte kullanılır. 

CurrentNodeStyle , kullanıcının o an bulunduğu sayfayı belirten node' un font ve renk özelliklerini 

belirlerken, NodeStyle üst nodelara ait ve RootNodeStyle ana sayfaya ait font ve renk özelliklerini 
belirler. 

Şimdi, bu sayfaya uyguladığımız SiteMapPath sunucu kontrollünü kopyalayalım ve diğer 

sayfalarımıza yapıştıralım. Örnek olarak bu kezde, MuzikDvd.aspx sayfamızı çalıştıralım. Bu sayfayı 
çalıştırdığımızda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Şekil 8. MuzikDvd sayfamız. 

Görüldüğü gibi, Xml içeriğinde belirttiğimiz description değeri burada ilgili sayfa için bir ipucu 

kutucuğu olarak ekrana çıkmıştır. Diğer taraftan, altı çizili linklere tıklayarak üst sayfalara hareket 
edebiliriz. Örneğin, Dvd ler linkine tıkladığımızda, Dvd.aspx sayfasına gideriz. 

 

Şekil 9. Dvd.aspx sayfasına geçtik. 
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SiteMapPath sunucu kontrolü için öenmli olan özelliklerden biriside, PathDirection' dır. Bu özellik, 

kontrol üzerindeki hiyerarşinin root' tan current'a yada tam tersi istikamette olup olmayacağını 

belirtlir. Varsayılan olarak bir SiteMapPath kontrolünün yönü, root' tan current' a doğrudur. Eğer 
yönü ters çevirmek istersek, sunucu kontrolüne ait kodu aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekir. 

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" Runat="server" Font-Size="0.8em" Font-Names="Verdana" 

PathSeparator=" : " PathDirection="CurrentToRoot"> 

Bu durumda, sunucu kontrolümüz aşağıdaki gibi görünecektir. 

 

Şekil 10. PathDirection özelliği CurrentToRoot yapıldığında. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde, TreeView kontrolü 

yardımıyla navigasyon işlemlerinin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ile Veri Kümelerinde Sayfalama 

İşlemleri ( 01.09.2004 ) - Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile geliştirilen sayfalarda, veri kümeleri üzerinde sayfalama 

işlemlerinin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Sayfalama işlemleri, özellikle internet(intranet) 

uygulamalarında yaygın şekilde kullanılan bir tekniktir. Burada, veri kümesine ati olan satırlar, 

DataGrid gibi bir kontrolde gösterilirken, sayfalara ayrılırlar. Böylece veri kümesine ait satırlar 
arasında toplu geçiş yapmamıza imkan sağlayan, navigasyon seçeneklerine sahip olmuş oluruz. 

Asp.Net 2.0 içinde aynı imkanlar ve kabiliyetler söz konusudur. Ancak uygulanış şekli ve kullanılan 

bileşenler çok daha farklıdır. Herşeyden önce, Asp.Net 1.0/1.1 de izlenen yollara nazaran, daha 

kısa ve etkili bir teknik geliştirilmiştir. Asp.Net' in ilk sürümleri ile geliştirilen uygulamalarda, 

sayfalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için DataGrid kontrollerinde ekstradan olay prosedürü 

kodlamamız gerekmektedir. Bu bizim için fazla maliyettir. Nitekim zaman kaybettirici bir işlemdir. 

Ne demek istediğimi ve Asp.Net 2.0' da hangi noktaya geldiğimizi görmek için Visual Studio.Net 
2003 ile geliştirilen aşağıdaki internet sayfasına bir göz atalım. 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
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<title>New Page 1</title> 

</head> 

<body> 

<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" 

Inherits="Sayfalama.WebForm1" %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > 

<title>WebForm1</title> 

<form id="Form1" method="post" runat="server"> 

<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" AllowPaging="True"> 

<PagerStyle Mode="NumericPages"></PagerStyle> 

</asp:DataGrid> 

</form> 

</body> 

</html> 

Bu aspx sayfasında, DataGrid kontrolü üzerinde sayfalama işlemini gerçekleştirebilmek için 

AllowPaging özelliğine true değeri atanmıştır. Bununla birlikte sayfalamanın sayısal olarak 

gerçekleştirilmesi için PagerStyle takısı eklenmiş ve bu takının Mode özelliğine NumericPages değeri 

atanmıştır. Code-Behind kodlarımıza bakacak olursak, benzer uygulamalarda da muhtemelen 

aşağıdaki kod satırlarında kullanılan tarzda bir veri elde ediliş yöntemi uygulandığını görürüz. 

<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" 

Inherits="Sayfalama.WebForm1" %> private void veriAl() 

{  

    SqlConnection con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=pubs;integrated 

security=SSPI"); 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select au_lname,au_fname,address From authors",con); 

    SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter(cmd); 

    DataTable dtYazarlar=new DataTable(); 

    da.Fill(dtYazarlar); 

    DataGrid1.DataSource=dtYazarlar; 

    DataGrid1.DataBind(); 

} 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(!Page.IsPostBack) 

    { 

        veriAl(); 

    } 

} 

 

private void DataGrid1_PageIndexChanged(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs e) 

{ 

    DataGrid1.CurrentPageIndex=e.NewPageIndex; 

    veriAl(); 

} 
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Sayfamızı bu haliyle çalıştırdığımızda, veri kümesi içerisinde sayfalama işlemlerinin 

gerçekleştirilebildiğini görürüz. Elde ettiğimiz küme, sayfalara ayrılarak, DataGrid kontrolünde 

gösterilecektir. Yaptığımız işlem aslında basittir ancak uzundur. Öncelikle bir SqlConnection 

kontrolü ile veri kaynağına bir bağlantı hattı çekilir. Ardından, ilgili veri kümesini elde 

edebileceğimiz, Select sorgusunu taşıyan bir SqlCommand nesnesi oluşturulur. SqlCommand 

nesnesini kullanacak olan bir SqlDataAdapter ise, bağlantısız katmandaki DataTable nesnesini veri 

kümesi ile doldurmaktadır. Ardından elde edilen DataTable bileşeni DataGrid kontrolüne bağlanır ve 

DataGrid kontrolü için DataBind metod çalıştırılır. Tüm bu işlemlerin yanında sayfanın PostBack 

olması durumunda kaybolacak paging özelliğinin önüne geçmek için, Load olayında, IsPostBack 

kontrolü yapılır. Ayrıca, DataGrid kontrolünde, sayfalama işlemi sonrası oluşan sayfa numarası 

linklerine basıldığında, veri kümesinin ilgili parseline gidebilmek için, DataGrid1_PageIndexChanged 

olay metoduda kodlanmıştır. Bu yol her nekadar bir süre Asp.Net ilee uygulama geliştiren biris için 

anlaşılır ve kolay gözüksede, takdir edersinizki uzun ve aynı zamanda verimsiz bir yapıdadır. 
Herşeyden önce, çok fazla kaynak tüketimi söz konusudur. 

 

Şekil 1. Asp.Net 1.1 Sayfalam işlemi. 

Burada takip ettiğimiz yolu düşüncek olursak, aslında gereksiz yere bir kaç adım işlem yaptığımızı 

ve bir kaç nesne kaynağını gereksiz yere harcadığımızı düşünebiliriz. Bu teknik dışında, 

SqlDataReader nesnesini kullanacağımız başka bir yol daha geliştirebilirdik. Ancak hangi yol 

seçilirse seçilsin, her ikiside uygulama geliştiricinin bir kaç satırda olsa fazladan kod yazmasını ve 

bazı püf noktalara (DataGrid1_PageIndexChanged olay metodu gibi) dikkat etmesini 

gerektirecektir. Bu elbetteki uygulama geliştiricinin artan tecrübesi ile önemsiz hale gelebilir. Ancak 

işlerin dahada kısaltılarak yapılabileceğide gerçektir. İşte Microsoft mimarları, bu eksikliğin farkına 

varmış olacaklarki, Asp.Net 2.0' da, sayfalama işlemine farklı bir yakaşım ve uygulama tekniği 

getirmişler. Herşeyden önce, DataSource kavramını kullanan Framework 2.0 için, sayfalama 

işlemlerini gerçekleştirmek, Asp.Net 1.0/1.1 sürümlerine göre hem daha kolay hemde daha 

profesyonel bir anlayışa sahip. Bu yeni teknik sayesinde, uygulama geliştiricinin verimliliğinin daha 

da artacağı kanısındayım. Şimdi dilerseniz, Asp.Net 2.0' daki duruma bir göz atalım. Bu kez aspx 
sayfamızın kodlarını aşağıdaki gibi oluşturacağız. 

<%@ Page Language="C#" CompileWith="Sayfalama.aspx.cs" ClassName="Sayfalama_aspx" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div> 
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    <asp:GridView ID="GridView1" Runat="server" AllowPaging="True" 

DataSourceID="sqlKaynak"> 

    </asp:GridView> 

    <asp:SqlDataSource runat="Server" ProviderName="System.Data.SqlClient" 

ConnectionString="data source=.;initial catalog=AdventureWorks;integrated security=true" 

SelectCommand="SELECT [EmployeeID],[Gender],[HireDate] FROM 

[AdventureWorks].[HumanResources].[Employee]" ID="sqlKaynak"></asp:SqlDataSource> 

 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

Bu kodlara sahip Asp.Net 2.0 sayfamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü elde 

ederiz. 

 

Şekil 2. Asp.Net 2.0 için sayfalama işlemi. 

Burada dikkat edecek olursanız tek satır uygulama kodu yazılmamıştır. Bunun yerine tüm işlemler, 

GridView ve SqlDataSource Asp.Net kontrolleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller, Asp.Net 2.0 ile 

gelen sayısız yeni bileşenden sadece ikisidir. GridView kontrolümüzün en önemli özelliği, kendisine 

veri kaynağı olarak bir SqlDataSource nesnesini bildiren DataSourceID özelliğidir. Bu özellik ile, veri 

kümesini ala belirttiği veri kaynağından çekecek olan SqlDataSource kontrolünün ID değeri 

belirtilir. 

<asp:GridView ID="GridView1" Runat="server" AllowPaging="True" DataSourceID="sqlKaynak"> 

    </asp:GridView> 

SqlDataSource bileşenimiz, uygulama geliştiricisinin verimliliğini arttıran yenilikler içeririr. Asp.Net 

1.1 ile yazdığımız bir önceki örneğin aksine, burada veri kaynağına bağlanma, veri kümesini çekme 

ve bunları ilgili kontrol ile ilişkilendirme işlemleri tek bir bileşen içerisindeki özellikle yardımıyla 
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gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada kontrol her nekadar DataAdapter' ı andırsada çok daha farklı 

olduğunu ProviderName özelliğine bakarak bile anlayabiliriz. 

<asp:SqlDataSource runat="Server" ProviderName="System.Data.SqlClient" 

ConnectionString="data source=.;initial catalog=AdventureWorks;integrated security=true" 

SelectCommand="SELECT [EmployeeID],[Gender],[HireDate] FROM 

[AdventureWorks].[HumanResources].[Employee]" ID="sqlKaynak"></asp:SqlDataSource> 

SqlDataSource kontrolü ile, burada örnek olarak, Yukon (Sql Server 2005) üzerinde yer alan 

AdventureWorks veritabanındaki Employee tablosuna bağlanılmıştır. ProviderName özelliği, hangi 

veri sağlayıcının kullanılacağını belirtir. Biz burada doğal sql motorunu kullanmak istediğimizden, 

System.Data.SqlClient sınıfını kullandık. ConnectionString ile tahmin edeceğiniz gibi, veri kaynağına 

bir bağlantı hattı tahsis etmekteyiz. SelectCommand özelliği ilede, çalıştırmak istediğimiz Select 

sorgusunu tanımlıyoruz. SqlDataSource kontrolü burada GridView kontrolü ile beraber 

çalışmaktadır. Dolayısıyla, sayfalama işlemini gerçekleştirmek için, GridView kontrolünün 

AllowPaging özelliğine true değerini atamamız ve kullanılcak DataSource bileşenini belirtmemiz 
yeterlidir. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde kısaca Asp.Net 2.0 için sayfalama 

işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebildiğini incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşmek 

dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ve Code Klasörü ( 01.09.2004 ) - 

Asp.Net 2 

Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen tanımlanmış klasörlerden (defined folders), Code 

klasörünün nasıl kullanıldığını incelemeye çalışacağız. Asp.Net 1.0/1.1 ile uygulama geliştirirken, 

solution içindeki herşey bir dll içinde (assembly) toplanır. Asp.Net 2.0 ise, dosya tabanlı (file-

based) yaklaşım adı verilen yeni bir teknik kullanır. Bu tekniğe göre, solution, dosyalar ve klasörler 

sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemin faydası, otomatik derleme özelliğine sahip olmasıdır. Yani, 

solution içerisine herhangibir dosya eklenmesi halinde (örneğin bir sınıf), Visual Studio.Net 2005 bu 

dosyayı otomatik olarak derler ve solution' ın her zaman dinamik olarak güncel kalmasını sağlar. 

Bir başka deyişle yeni eklenen dosya için, solution' ın baştan derlenmesi gerekmez. Bu yüzden, 

Asp.Net 2.0 ile uygulama geliştirirken ilk dikkati çeken unsur, oluşturulan sanal klasör altında 
eskiden olduğu gibi bin klasörünün ve bir dll dosyasının olmayışıdır. 

Asp.Net 2.0 ile geliştirilen bu yeni teknikte, çeşitli önceden tanımlanmış (predefined folders) özel 

klasör seçenekleri mevcuttur. Bunlardan biriside Code klasörüdür. Code klasörü, sınıf dosyalarımız, 

web servisleri için kullanılan wsdl dosyalarımız, türlendirilmiş dataset' ler (typed datasets) için 

kullanılan xml şemaları ve Data Component' ler tipindeki dosyaları barındırılabilir. Code klasörü 

içerisine konulan bu dosyalar, Visual Studio.Net 2005 ortamında otomatik olarak tanınır. Ayrıca, 

Visual Studio.Net 2005, bu dosyaları kullanarak, sınıflara derler, proxy sınıflarını veya türlendirilmiş 

veri sınıflarını oluşturur. Bu yapıyı aşağıdaki şekil ile daha kolay anlayabiliriz. 
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Şekil 1. Genel yapı. 

Dilerseniz konuyu daha iyi anlayabilmek amacıyla basit bir örnek geliştirelim. Bunun için Visual 

Studio.Net 2005' de yeni bir Web Site açıyoruz. Daha sonra Solution Explorer' da solution' ımız 

üzerine sağ tıklıyor ve New Folder seçeneğine basarak, yeni bir klasör oluşturuyoruz. Klasörümüze 

Code ismini verdiğimizde, şeklinin normal klasörlerden biraz daha farklı olduğunu hemen 
farkedebiliriz. Nitekim Code klasörünün Solution için özel bir anlamı vardır. 

 

Şekil 2. Code klasörünün eklenmesi. 
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Şimdi default.aspx form' unuda aşağıdaki gibi oluşturalım. Bu web sayfasında basit olarak, yarıçapı 

verilen bir dairenin alanı hesap edilecek. Bu hesaplama işlemini yapan metodumuzu barındıracak 
bir sınıfımız olacak ve bu sınıfımız, Code klasörü içerisinde yer alacak. 

 

Şekil 3. Form tasarımımız. 

Şimdi, Code klasöründe sağ tıklayalım ve Add New Item' i seçelim. Karşımıza aşağıdaki dialog 
penceresi çıkacaktır. 

 

Şekil 4. Code klasörü için yeni bir öğe eklemek. 

Bu dialog pencersinde, Code klasörüne ekleyebileceğimiz dosya tipleri yer almaktadır. Biz class 
tipini seçeceğiz. AlanHesap.cs dosyamızın kodları aşağıda görüldüğü gibidir. 

using System; 

 

public class AlanHesap 
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{ 

    public AlanHesap() 

    { 

 

    } 

    public double DaireAlan(double yaricap) 

    { 

        return 3.14 * (yaricap * yaricap); 

    } 

} 

Bu noktadan sonra, solution' ımızı hiç derlemeden, AlanHesap sınıfımızı kullanabilir, bu sınıftan 

nesne örnekleri yaratabilir daha da önemlisi intelli-sense özelliğinden derhal faydalanabiliriz. 

 

Şekil 5. Intelli-Sense Özelliği. 

Bu noktadan sonra, uygulamamızı oluşturduğumuz klasöre bakarsak aşağıdaki yapıda olduğunu 

farkederiz. Dikkat edecek olursanız Asp.Net 1.0/1.1' deki gibi kalabalık bir topluluk yoktur. En 

önemlisi Bin klasörünü veya tüm uygulamanın tiplerine ait manifesto bilgilerini ve kodları barındıran 
bir dll görememekteyiz. 

 

Şekil 6. Klasör Azlığı. 

Code klasörü için dikkat edilecek noktalardan birisi, buradaki dosyaların tamamının single assembly 

olarak ele alınmalarıdır. Yani, bu klasör altındaki tüm dosyalar aynı dil ile yazılmış olmalıdır. 

Nitekim, klasörümüze vb.net ile yazılmış aşağıdaki class dosyasını eklediğimizi düşünelim. 

Imports Microsoft.VisualBasic 

 

Public Class VbSinif 
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    Public Function Deneme(ByVal yaricap As String) As String 

        Return (yaricap) 

    End Function 

 

End Class 

Bu durumda solution' ı derlediğimizde aşağıdaki derleme zamanı hata mesajını alırız. 

 

Şekil 7. Hata Mesajı. 

Peki çözüm nedir? Büyük çaplı projelerde, farklı .net dilleri kullanılarak geliştirilen sınıfların aynı 

solution içerisinde kullanılması için ne yapabiliriz? Bunun için, öncelikle Code klasörü içinde her bir 
dile yönelik olarak ayrı klasörler açmamız gerekir. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi. 

 

Şekil 8. Farklı diller için farklı klasörler. 

Buradaki alt klasörleri isimlendirmek için belirli bir kural yoktur. Ancak buradaki isimlendirmelerin 

aynısını Web.Config dosyasındaki <compilation> node' unda kullanmamız gerekmektedir. Nitekim, 

otomatik olarak yapılan önceden derleme işlemlerinde, hangi alt klasörlerin kullanılacağının sitenin 

konfigurasyon ayarlarına yansıtılması gereklidir. Bunun için Web.Config dosyasındaki, 

<compilation debug="true"> 

 

</compilation> 

kısmını aşağıdaki ile değiştirmemiz yeterli olacaktır. 

<compilation debug="true"> 
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    <codeSubDirectories> 

        <add directoryName ="CSharp"/> 

        <add directoryName ="VbDotNet"/> 

    </codeSubDirectories> 

</compilation> 

Şimdi bu işlemlerin ardından default.aspx sayfasına geçtiğimizde, vb.net ile yazdığımız sınıfa 

erişebildiğimizi ve kullanabildiğimizi görürüz. 

 

Şekil 9. Farklı dil ile yazılmış sınıfa erişim. 

Şimdi kodumuzu aşağıdaki gibi geliştirelim ve sayfamızı çalıştıralım. 

void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    AlanHesap ah = new AlanHesap(); 

    lblSonuc.Text = ah.DaireAlan(Convert.ToDouble(txtYaricap.Text)).ToString(); 

 

    VbSinif s = new VbSinif(); 

    string deger = s.Deneme(txtYaricap.Text.ToString()); 

    lblDeger.Text = deger; 

} 
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Şekil 10. Farklı dil ile yazılmış sınıflar bir arada çalışıyor. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Asp.Net 2.0 ile Cross-Page Posting ( 
31.08.2004 ) - Asp.Net 2 
Değerli Okurlarım Merhabalar, 

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 (Asp.Net Whidbey) ile, başka sayfalara veri postalama işlemlerinin 

nasıl ele alındığını ve uygulandığını incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi, Asp.Net 1.0 / 1.1 ile 

gelen yeniliklerden en önemlisi, sayfaların kendi kendilerine form verilerini postalayabilme 

kabiliyetleridir. Öyleki, Asp.Net ile geliştirilen web sayfaları aslında birer sınıf nesnesi olduklarından, 

sayfa üzerindeki form kontrollerine ve değerlerine kolayca erişilebilmektedir. Ancak bazı 

zamanlarda, sayfalarımızda yer alan form verilerini başka sayfalara göndermek isteyedebiliriz. İşte 

Cross-Page Posting olarak adlandırılan bu işlemlerin, Asp.Net 2.0 ile gerçekleştirilmesi hem daha 

kolay hemde daha etkili hale getirilmiştir. 

Örneklerimizi geliştirdiğimizde bu konuyu çok daha iyi anlayabileceğinize inanıyorum. Hiç vakit 

kaybetmeden örneğimizi geliştirmeye başlayalım. Bu örnek uygulamamızı, Visual Studio.Net' in 

2005 sürümünün Beta versiyonu ile geliştireceğiz. Örneğimizde, basit olarak iki web sayfası 

kullanacağız. Öncelikle yerel sunucumuzda bir web sitesi oluşturalım. Bunun için, File menüsünden, 

New alt menüsünü ve buradan da Web Site kısmını seçiyoruz. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Yeni bir Web Site açıyoruz. 

Ardından, karşımıza çıkacak dialog penceresinden, Asp.Net Web Site' ı seçelim ve localhost altında 
CrossPosting isimli sanal klasörümüzün adını girelim. 

 

Şekil 2. Web Site'ımızı oluşturuyoruz. 

Bu işlemin ardından, Visual Studio.Net standart olarak default.aspx isimli sayfamızı oluşturur. Bu 

sayfamızı aşağıdaki şekilde olduğu gibi oluşturalım. 
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Şekil 3. Form tasarmımız. 

Sayfamızın kodlanmasına geçmeden önce, aspx sayfamızın içeriğine bir göz atalım. Nitekim burada 

önemli olan btnDiger ID değerine sahip button kontrolümüzün takıları arasındaki içeriktir. Biz 
burada ufak bir değişiklik yapacağız. Önce kodlarımızın başlangıç haline bakalım. 

<%@ Page Language="C#" CompileWith="Default.aspx.cs" ClassName="Default_aspx" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

<title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <asp:Label ID="Label1" Runat="server" Text="Rumuzunuz" Width="86px" Height="19px" 

Font-Bold="True"></asp:Label><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span> 

        <asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"></span> 

        <asp:Label ID="Label2" Runat="server" Text="Yaş Aralığınız" Font-

Bold="True"></asp:Label><span 

style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> </span> 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" Runat="server" Width="71px" Height="22px"> 

            <asp:ListItem>20-25</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>25-30</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>30-35</asp:ListItem> 

        </asp:DropDownList><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> 

<br /> 

<br /> 

</span> 

        <asp:Button ID="btnBurası" Runat="server" Text="Burası" /><span style="font-size: 10pt; 

font-family: Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

</span> 

        <asp:Button ID="btnDiger" Runat="server" Text="Diger" Width="58px" Height="24px" 
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/><span 

style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> 

<br /> 

<br /> 

<br /> 

</span> 

        <asp:Label ID="lblKim" Runat="server" Width="270px" Height="19px" 

BorderColor="#FFC0C0" 

BorderWidth="1px" Font-Bold="True"></asp:Label><span style="font-size: 10pt; font-family: 

Verdana"> 

</span> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Burada btnDiger, ID değerine sahip button kontrolümüzün olduğu satırı aşağıdaki gibi değiştirelim. 

<asp:Button ID="btnDiger" PostBackUrl="Diger.aspx" Runat="server" Text="Diger" 

Width="58px" Height="24px" /> 

İşte Asp.Net 2.0 ile gelen ilk yeniliklerden birisi. PostBackUrl özelliği. Bu Url, button kontrolüne 

basıldığında, Form üzerindeki verilerin belirtilen url' deki sayfaya gönderilmesini sağlamaktadır. 

İşleyiş şekli son derece etkilidir. Şimdi Solution Explorer' dan Add New Item ile, Diger.aspx isimli 

sayfamızıda uygulamamıza ekleyelim. Ardından, default.aspx sayfamızın Code-Behind kodlarını da 
aşağıdaki gibi geliştirelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

 

public partial class Default_aspx 

{ 

    void btnBurası_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        lblKim.Text = TextBox1.Text + DropDownList1.SelectedItem.Text; 

    } 

} 

Burada yaptığımız değişik bir olay yok. Sadece, TextBox1 kontrolüne girilen ve DropDownList1 

kontrolünde seçilen değerleri, Label kontrolüne yazdırdık. İşte bu, Asp.Net 1.0/1.1 sürümünden 

bildiğimiz, sayfanın kendi kendine verileri postalaması işlemidir. Asp.Net 2.0 ile gelen yeni 
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teknikleri ise, Diger.aspx sayfasında kullanacağız. Bunun için Diger.aspx sayfamıza bir Label 

kontrolü yerleştirelim ve ardından, sayfamıza ait kodları aşağıdaki gibi düzenleyelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

 

public partial class Diger_aspx 

{ 

    void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        TextBox tbRumuz = (TextBox)PreviousPage.FindControl("TextBox1"); 

        DropDownList lstYas = (DropDownList)PreviousPage.FindControl("DropDownList1"); 

 

        lblDurum.Text = tbRumuz.Text + lstYas.SelectedItem.Text; 

    } 

} 

Dikkat edecek olursanız burada son derece güçlü bir teknik kullanılmaktadır. Bir adet TextBox ve 

bir adette DropDownList kontrolü tanımlanmış ve oluşturulmuştur. TextBox kontrolümüzü 

oluştururken, PreviousPage sınıfının FindControl metodu ile, bu sayfaya Post işlemi ile form verisi 

gönderen sayfadaki TextBox1 kontrolü bulunmaktadır. Bu işlem, bulunan kontrolün TextBox 

kontrolü olarak cast edilmesi ile tamamlanır. Dolayısıyla, Diger.aspx sayfamızın Page_Load olay 

metodunda, elimizde bir adet TextBox kontrolü olacaktır. Bu TextBox kontrolü aslında, default.aspx 

sayfasından gelen kontroldür. Böylece, default.aspx sayfasındaki TextBox1 kontrolünün değerine 

ve özelliklerine bu sınıf içerisinden (Diger.aspx sayfasından) kolayca erişebiliriz. Aynı teknik, 

DropDownList kontrolümüz içinde geçerlidir. İşte Asp.Net 2.0, başka sayfalara form verisi 
gönderme işlemlerinde böylesine güçlü bir teknik ile gelmektedir. 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda ve Burası başlıklı butona tıkladığımızda basitçe sayfa kendi 
kendisine postalama işlemini uygular. (Postback). 
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Şekil 4. Postback. 

Diger başlıklı button kontrolüne bastığımızda ise, Diger.aspx isimli sayfaya gidilir. Bu sayfanın 

Page_Load olay metodu çalışır ve burada ilgili TextBox ve DropDownList kontrolleri, default.aspx' 

ten gelen kontroller baz alınarak oluşturulur. Sonuç olarak, default.aspx sayfasındaki kontroller 
üzerinde yer alan veriler kolayca elde edilir ve bu sayadaki Label kontrolüne içerikleri yazdırılır. 

 

Şekil 5. Cross-Page Posting 

Cross-Page Posting işleminde elbette sorun yaratabilecek durumlarda söz konusudur. Bunların en 

önemlisi, bir kullanıcının, default.aspx çalıştırılmadan önce diger.aspx sayfasına ulaşmaya 

çalışmasıdır. Böyle bir durumda, default.aspx daha önceden çalıştırılmadığı için, buradaki kontroller 

oluşturulmamış olacaktır. Dolayısıyla, diger.aspx sayfasında, PreviousPage sınıfına ait metodlar, var 

olmayan kontrolleri bulmaya çalışacak ve referanslar oluşturulamayacaktır. Kullanıcıların böyle bir 

girişimde bulunması sonucunda aşağıdaki gibi bir hata mesajı ile karşılaşılır. 
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Şekil 6. Oluşan Hata. 

Çözüm gayet basittir. Bu sayfa çalıştırıldığında, bu sayfaya başka bir sayfadan form bilgisinin 

gönderilip gönderilmediği öğrenilmelidir. Bunun için, Page sınıfının IsCrossPagePostBack isimli 

özelliğinden yararlanılır. Bu özellik, aslında IsPostBack özelliği gibi çalışır. Sadece, başka bir 

sayfanın mevcut sayfaya veri postalayıp postalamadığını kontrol eden ve boolean değer döndüren 
bir yapıdadır. Prototipi aşağıdaki gibidir. 

public bool IsCrossPagePostBack {get;} 

Dolayısıyla, diger.aspx sayfamızın arka kodlarını aşağıdaki gibi değiştirmemiz sorunun giderilmesini 

sağlayacaktır. 

public partial class Diger_aspx 

{ 

    void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (PreviousPage!=null && PreviousPage.IsCrossPagePostBack) 

        { 

            TextBox tbRumuz = (TextBox)PreviousPage.FindControl("TextBox1"); 

            DropDownList lstYas = (DropDownList)PreviousPage.FindControl("DropDownList1"); 

 

            lblDurum.Text = tbRumuz.Text + lstYas.SelectedItem.Text; 

        } 

        else 

        { 

           Response.Redirect("default.aspx"); 

        } 

    } 

} 

Böylece, eğer kullanıcılar direkt olarak diger.aspx sayfasını çalıştırırlarsa, önceden gelen bir Cross-

Page Posting işlemi olmadığından, else bloğundaki kod satırı çalışacak ve default.aspx sayfasına 

gidilecektir. 

Bu makalemizde, Asp.Net 2.0 ile gelen yeniliklerden birisine değinmeye çalıştık. Elbette şu an için, 

Asp.Net 2.0 henüz beta aşamasında. Yani yazılan kodlar ve kullanılan teknikler değişebilir hatta 

bazen kaynakların aksine çalışmayabilir. Bunlardan da haberdar oldukça sizleri bilgilendirmeye 

çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerleyen makalelerimizde görüşmek 

dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Localization (Yerelleştirme) 2 - Dil Desteği ( 

07.08.2004 ) - C# 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bir önceki makalemizde hatırlayacağınız gibi, .net ile geliştirilen uygulamaların belirli kültürler için 

nasıl yerelleştirilebileceğini incelemeye başlamıştık. İlk bölümde, belirli bir kültürün daha çok 

sayısal, tarihsel ve sıralama formatları üzerinde durduk. Bu bölümde ise, yerelleştirmede daha da 
önemli olan bir konuya, uygulamaların farklı dillere göre destek vermesine değineceğiz. 

Bir .net uygulamasının farklı dillere destek vermesindeki anahtar nokta, Resource dosyalarının 

etkin bir şekilde kullanılmasında yatmaktadır. Örneğin, uygulamamızın arayüzünün Türkçe olarak 

oluşturulduğunu düşünelim. Bu uygulamaya ait arayüzdeki metinleri, başka bir dilde sunabilmek 

için, ilgili kelimelerin diğer dildeki karşılıklarının bir şekilde assembly tarafından bilinmesi gerekir. 

Sadece bilinmesi elbette yeterli değildir. Ayrıca, çalışan proses için, arayüz kültürününde istenen 

dile ayarlanması gerekmektedir. 

Şimdi dilerseniz bu işlemlerin nasıl gerçekleştirilebildiğini basit bir uygulama üzerinde anlamaya 

çalışalım. Uygulamamız aşağıdaki form görüntüsüne sahip bir windows uygulaması olacak. Şu anda 

form üzerindeki tüm metinler Türkçe. Biz uygulamamızı, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerine 
destek verecek hale getireceğiz. 

 

Şekil 1. Uygulama Form Tasarımımız. 

İlk olarak Resource dosyalarını oluşturacağız. Bu dosyaları, birer sözlük olarak düşünebiliriz. 

Resource dosyaları XML tabanlı dosyalar olup, temelde verileri anahtar yada isim (key - name) - 

değer (value) çiftleri şeklinde tutmaktadırlar. Bu açıdan bakıldıklarında bunları Hash Tablolarına 

benzetebiliriz. Dolayısıyla, uygulamamıza dil desteği sağlamak istiyorsak, ortak isimler (names) 

belirleyip, ilgili dil için uygun değerleri atayacağımız dosyalar oluşturmamız gerekecektir. Yani 

Türkçe için bir tane, İngilizce için bir tane, Almanca için bir tane ve Fransızca için bir tane. Bir 

Resource dosyasını Vs.Net ortamında uygulamaya eklemek için projeye sağ tıklayıp Add New Item 

iletişim kutusuna girmemiz ve Assembly Resource File dosya tipini seçmemiz yeterlidir. Burada 

önemli olan Resource dosyasının isimlendiriliş şeklidir. 
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Şekil 2. Resource Dosyasının Eklenmesi. 

Dikkat edecek olursanız dosyamızı isimlendiriken tr-TR takısını kullandık. Bu Türkçe dilini konuşan 

Ülkemizi temsil eden belirleyici bir kültür kodudur. Dosyanın bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi, 

çalışma zamanında, seçilen kültüre göre hangi Resource dosyasındaki kelimelerin yükleneceğinin 

belirlenebilmesidir. Bunu kodlarımızı yazdığımızda daha net bir şekilde açıklamaya çalışacağım. 
Şimdi dosyamızın name ve value değerlerini girelim. 

 

Şekil 3. Resource1.tr-TR.resx dosyasının içeriği. 

Artık tek yapmamız gereken, diğer diller içinde gerekli olan resx dosyalarını oluşturmak. Bu 

dosyalarda, name yada key değerlerimiz Türkçe olacak. Ancak karşılıkları olan kelimeler value 
değeri olarak belirlenecek. Örneğin, Fransızca için aşağıdaki bilgiler girilecek. 
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Şekil 4. fr-Fr kültürü için dil bilgilerinin Resource dosyasına girilmesi. 

Sonuç olarak, projemizde aşağıdaki Resource dosyalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede, 

uygulamamız dünyanın neresinde olursa olsun, kaynak dosyalarda belirtilen dillere ve kültürlere 

destek verebilecektir. Elbette, her resx dosyasında name alanlarına yazılan Türkçe kelimelerin diğer 
dildeki karşılıkları value alanına girilecektir. 

 

Şekil 5. Resx dosyalarımız. 

Şimdi uygulama kodlarımızı yazmaya başlayalım. Uygulamamız için, yerelleştirme söz konusu 

olduğundan, System.Globalization isim alanını ve proses için kültürel özellikleri ve dil özelliklerini 

belirleyeceğimizden System.Threading isim alanlarını ilk olarak eklemeliyiz. Bunların yanında, 

assembly içindeki Resource dosyalarını yönetebilmemiz için, ResourceManager sınıfından bir 

nesneye ihtiyacımız olacaktır. Bu nesne içinde, System.Resources isim alanını uygulamamıza 
eklemeliyiz. İşte kodlarımız, 

private void Doldur() 

{ 

    this.textBox1.Text=DateTime.Today.ToLongDateString(); 

    this.textBox2.Text=DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

    double sayi=121345.4565; 

    this.textBox3.Text=sayi.ToString(); 

} 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    Doldur(); 

} 
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private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(comboBox1.SelectedItem.ToString()=="USA") 

    { 

        Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=new CultureInfo("en-US"); 

        Thread.CurrentThread.CurrentCulture=new CultureInfo("en-US"); 

    } 

    else if(comboBox1.SelectedItem.ToString()=="Türkiye") 

    { 

        Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=new CultureInfo("tr-TR"); 

        Thread.CurrentThread.CurrentCulture=new CultureInfo("tr-TR"); 

    }  

    else if(comboBox1.SelectedItem.ToString()=="Français") 

    { 

        Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=new CultureInfo("fr-FR"); 

        Thread.CurrentThread.CurrentCulture=new CultureInfo("fr-FR"); 

    } 

    else if(comboBox1.SelectedItem.ToString()=="Deutschland") 

    { 

        Thread.CurrentThread.CurrentUICulture=new CultureInfo("de-DE"); 

        Thread.CurrentThread.CurrentCulture=new CultureInfo("de-DE"); 

    } 

 

    ResourceManager resM=new 

ResourceManager("Languages.Resource1",Type.GetType("Languages.Form1").Assembly); 

    this.Text=resM.GetString("Türkçe Dil"); 

    this.lblDil.Text=resM.GetString("Dil"); 

    this.lblParasal.Text=resM.GetString("Parasal"); 

    this.lblSaat.Text=resM.GetString("Saat"); 

    this.lblTarih.Text=resM.GetString("Tarih"); 

    this.button1.Text=resM.GetString("Göster"); 

    Doldur(); 

} 

Kullanıcı comboBox1 kontrolünden bir dil seçtiğinde, öncelikle uygulamanın arayüzünün hangi dili 

kullanacağı CurrentUICulture özelliği ile belirlenmektedir. İşte bu noktada, resource dosyalarımız 

isimlendirilirken neden kültür kodlarının kullanıldığı dahada belirginleşmektedir. Nitekim, bu özellik, 

CultureInfo türünden bir nesne alır. Bu nesne belirli bir kültür için oluşturulmaktadır. Bu kültürün 

kodu, uygulama tarafından Resource dosyalarının isimlerinde aranır. Yani kullanıcı USA' i 

seçtiğinde, uygulama arayüzü için en-US kültür kodu belirlenir. Dolayısıyla, ResourceManager 

nesnesi, bu kültür kodunu içeren Resource dosyasını kullanmaya başlayacaktır. 

If koşullarında, sonraki hamlede, güncel proses' deki sayısal,tarihsel vb... formatlar için gerekli 

kültür kodu, CurrentCulture özelliğine, ilgili kültür için bir CultureInfo nesnesi atanarak 

gerçekleştirilir. Bizim için önemli olan bir diğer noktada, ResourceManager nesnesinin oluşturuluş 
şeklidir. 

ResourceManager resM=new 
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ResourceManager("Languages.Resource1",Type.GetType("Languages.Form1").Assembly); 

Burada ilk parametre, Resource dosyalarının ana adını işaret etmektedir. Ana adımız örneğin 

Resource1.tr-TR.resx dosyasının baz aldığımızda, belirleyici kültür koduna kadar olan kısımdaki 

dosya adıdır. İkinci parametre ise, Reflection özelliklerini kullanır ve güncel assembly' ın tipini alır. 

Artık elimizde, resource' ları yönetebileceğimiz bir nesne vardır. Tek yapmamız gereken, uygulama 

arayüzündeki text' lere, ResourceManager nesnesinin GetString metodu ile, name (key) alanlarının 

karşılığı olan değerlerin (value) atanmasıdır. Bunun için, ResourceManager sınıfının GetString 
metodunu kullandık. 

Şimdi akla şu soru gelebilir. ResourceManager hangi resx dosyasını, dolayısıyla hangi dili 

kullanacağını nereden bilecek. İşte bunu sağlayan, az önce bahsettiğimiz CurrentThread sınıfının 

CurrentUICulture özelliğidir. Bu özelliğe atadığımız belirleyici kod burada devreye girerek, 

ResourceManager' a hangi resx dosyasını kullanması gerektiğini söylemektedir. Bu açıklamalardan 

sonra dilerseniz, uygulamamızı derleyip çalıştıralım. Her hangibir dili seçtiğimizde, hem formatların 

hemde arayüzdeki metinlerin ilgili dile göre değiştiğini görürüz. İşte arayüzdeki metinlerin seçilen 

dildeki karşılıkları, oluşturduğumuz resx dosyalarından, ResourceManager sınıfının GetString 
metodu ile alınmaktadır. 

 

Şekil 6. Almanca. 

 

Şekil 7. İngilizce. 
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Şekil 8. Fransızca 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Localization (Yerelleştirme) - 1 ( 05.08.2004 ) - 

C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Dünya çapında yada başka bir deyişle global çapta uygulamalar geliştirilirken karşılaşılabilecek 

zorluklardan birisi, uygulamanın farklı kültür ve dil seçeneklerine göre çalışabilecek şekilde 

tasarlanmasıdır. Eski programlama dilleri göz önüne alındığında, özellikle farklı dil desteği 

sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi tam anlamıyla bir kabus olmuştur. Söz gelimi 2 dile destek 

verecek bir uygulama geliştirilmek istendiğinde, her iki dil içinde farklı uygulama kodları yazılması 

gerekirdi. Böyle bir durumda, uygulamanın piyasaya sürülmesinden sonra yapılacak güncelleme 

paketleri içinde aynı durum söz konusuydu. Dahası, 3ncü bir dilin desteğinin sağlanması için, aynı 

projenin bu kezde bu dil için geliştirilmesi gerekmekteydi. Dil çeşitliliğinin yanı sıra, aynı dili 

konuşan fakat farklı takvimler, farklı parasal formatlar, farklı sayısal formatlar hatta farklı 

sıralamalar kullanan kültürler işin içine sokulduğunda durum tam anlamıyla bir paradoks haline 

gelmektedir. 

Peki Microsoft .Net ile bu soruna nasıl bir çözüm getirmektedir? İşte bu günkü makalemizin konusu 

budur. Microsoft .Net platformu içinde geliştirdiğimiz çözümlerin (solutions), çeşitli dillere veya 

kültürlere destek verebilmesini sağlamak amacıyla, öncekilerine nazaran çok daha mantıklı ve 

verimli bir teknik uygulanır. Bu teknikte, uygulama kodu bir kez yazılır. Bu uygulamanın dil desteği 

ve kültür desteği vermesi için ise, framework içinde yer alan System.Globalization isim alanındaki 

sınıflardan ve resource files dediğimiz kaynak dosyalarından yararlanılır. Bir başka deyişle, bir 

uygulamanın yerelleştirilmesi yani dil desteği ve kültürel desteğin sağlaması için, uygulama kodları 

ile destek birimleri birbirinden ayrı tutulmuştur. Böylece, bir uygulamayı n sayıda kültür için 
yerelleştirmek mümkün olmaktadır. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Languages.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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Bu teorik bilgiler ilk okunduğunda akla karmaşık gelebilir. Olayı daha iyi anlayabilmek için, 

yeryüzünde yer alan toplumların birbirlerinden farklılaşmasına neden olan kültürel özellikleri 

keşfetmek gerekmektedir. Dünyamız konuşulan ana dillere göre çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Bu 

diller, bir toplumun doğal kültürünü (Neutral Culture) temsil eder. Yada başka bir deyişle doğal 

kültürler dillere göre kategorize edilir. Örneğin İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca dilleri doğal 

kültürleri (Neutral Cultures) yansıtmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli dillere destek verecek çevirisel 

uygulamalarda, doğal kültürlerin bilinmesi yeterli iken, parasal işlemlerin, sayısal işlemlerin, 

tarihsel işlemlerin, sıralamaların vb... yer aldığı daha belirleyici yerelleştirme işlemlerinde, dile bağlı 

doğal kültür bilgileri yeterli değildir. Örneğin, İngilizce konuşan pek çok alt kültür vardır. İngiltere, 

Amerika, Kanada, Avusturalya vb... Bu ülkelerin her biri İngilizce konuşmakla birlikte, farklı kültür 

özelliklerine sahip olabilirler. Örneğin kullandıkları para birimi farklılığı, zip kodların farklılığı, sayısal 

ifadelerdeki nokta ve virgül kullanımlarının farklılıkları vb... Dolayısıyla bir uygulamayı, belirli bir 

kültür için özelleştirecek isek, Specific Culture denilen alt kültür bilgilerinden yararlanmamız 
gerekmektedir. 

Tabiki kültür bilgilerinin belirli bir standart çerçevesinde ifade edilmesi ve küresel çapta kabul 

görmesi oldukça önemlidir. Microsof bunun için, IETF tarafından belirlenmiş RFC 1766 standardını 

kullanır. Bu standarda göre, her doğal kültür ve bu doğal kültüre bağlı alt kültürler ikişer 

karakterden oluşan kısaltma kodlar ile ifade edilirler. Tabiki bir doğal kültür birden fazla alt kültüre 

ve bu alt kültürlerde başka alt kültürlere sahip olabilirler. Konuyu aşağıdaki örnek şekil daha iyi 
ifade edecektir. 
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Şekil 1. Fransızca nın alt kültürleri. 

Örneğin Fransıca dili bir doğal kültür olarak ele alındığında, dünya üzerinde Fransızca' yı konuşan 

bölgelerde bu kültürün alt kültürlerini oluşturur. fr-FR Fransa'yı, fr-BE Belçikayı fr-LU Lüksemburg' 

u temsil eden belirleyici kültür kodlarıdır. Peki uygulamalarımızda bu kültür kodlarını nasıl 

kullanabiliriz? Bunun için System.Globalization isim alanındaki CultureInfo ve RegionInfo sınıflarını 

kullanabiliriz. CultureInfo sınıfı yardımıyla belilri bir kültüre ait bilgilere sahip oluruz. RegionInfo 

sınıfı ilede, belirli bir bölgeye ait bilgilere ulaşırız. Örneğin para birimi ve metrik sistemin kullanılıp 

kullanılmadığı gibi bilgiler RegionInfo sınıfını ilgilendirirken, takvim bilgisi, doğal ad gibi bilgilerde 

CultureInfo sınıfını ilgilendirir. İşin özel yanı, bir uygulamanın kullanıcı arayüzündeki yerel kriterleri 

değiştirmek istediğimizde, uygulamanın çalıştığı thread nesnesine ait metodları kullanamamızın 

yeterli olacağıdır. Tabiki burada bahsi geçen proses, belirtilen bir kültür bilgisine yani CultureInfo 
nesnesine göre ayarlandığı takdirde, programın yerelleştirilmesi gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Şimdi bu bahsettiklerimizi daha iyi anlayabileceğimiz basit bir uygulama geliştirmeye çalışlım. Bu 

uygulamamızda, kabul gören standartlar içindeki tüm kültürlere ait kodları listeleyeceğimiz bir 

treeView kontrolü kullacağız. Her hangibir kültür seçildiğinde bu kültüre ait bilgiler ekrandaki 

kontrollere dolacak. Ayrıca, tarih, saat ve parasal bilgi veren textBox' larımızda örnek değerler 

tutacak ve bu bilgilerin seçilen kültürün belirttiği özelliklere göre gösterilmesi sağlanacak. Öncelikle 
Vs.Net içinde aşağıdaki forma görüntüsüne sahip olan bir windows uygulaması oluşturalım. 

 

Şekil 2. Form tasarımımız. 

Gelelim uygulama kodlarımıza. Her şeyden önce System.Globalization isim alanını uygulamamıza 

using anahtar kelimesi ile eklemeliyiz. Nitekim kullacanağımız CultureInfo ve RegionInfo sınıfları bu 

isim alanı içinde yer almaktadır. Kulturler başlıklı butona bastığımızda, Microsoft' un kullandığı 
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standart içindeki tüm kültür kodlarının listesini almak ve bunları treeView kontrolünde ağaç yapısı 

şeklinde hiyerarşik bir düzende göstermek istiyoruz. İşte Kulturler başlıklı butona ait kodlarımız. 

private void btnKulturler_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    CultureInfo[] kulturDizi=CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.AllCultures); 

 

    TreeNode[] nodes=new TreeNode[kulturDizi.Length]; 

 

    int i=0; 

    TreeNode parent=null; 

 

    foreach(CultureInfo kulturBilgi in kulturDizi) 

    { 

        nodes[i]=new TreeNode(); 

        nodes[i].Text=kulturBilgi.DisplayName; 

        nodes[i].Tag=kulturBilgi; 

 

        if(kulturBilgi.IsNeutralCulture) 

        { 

            parent=nodes[i]; 

            treeView1.Nodes.Add(nodes[i]); 

        } 

        else if(kulturBilgi.ThreeLetterISOLanguageName==CultureInfo.InvariantCulture. 

ThreeLetterISOLanguageName) 

        { 

            treeView1.Nodes.Add(nodes[i]); 

        } 

        else 

        { 

            parent.Nodes.Add(nodes[i]); 

        } 

    } 

} 

Öncelike, var olan kültürleri elde etmek için CultureInfo sınıfına ait GetCultures metodunu 

kullandık. Bu metoda parametre olarak, CultureTypes.AllCultures değerini verdik. Metodumuz bu 
parametre değeri dışında aşağıdaki değerleride alabilmektedir. 

CultureTypes 

Numaralandırıcı Değeri 
Açıklama 

AllCultures Tüm kültürleri listeler. 

InstalledWin32Cultures Windows sistemlerinde kullanılan kültürleri 

listeler. 

NeutralCultures Sadece dille ilişkilendirilmiş doğal kültürleri 
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listeler. 

SpecificCultures Belirleyici kültürleri listeler. 

Bundan sonraki kod satılarında treeView kontrolümüzü doldurmak için gerekli işlemler yapılmıştır. 

Dikkat etmemiz gereken noktalar, foreach döngüsü içindeki if koşullarıdır. Buradaki ilk koşulda 

CultureInfo nesnesinin doğal bir kültür olup olmadığına bakılır. Diğer koşulda ise kültürün invariant 

culture olup olmadığı koşulu değerlendirilir. Invariant kultürler, gerçek kültürlerden bağımsız olan 
yapılardır. Şimdi uygulamamızın diğer kodlarını oluşturalım. 

private void Temizle() 

{ 

    for(int i=0;i<this.Controls.Count;i++) 

    { 

        if(this.Controls[i] is TextBox) 

        { 

            this.Controls[i].Text=""; 

        } 

    } 

} 

private void treeView1_AfterSelect(object sender, System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e) 

{ 

 

    Temizle(); 

    CultureInfo guncelKultur=(CultureInfo)treeView1.SelectedNode.Tag; 

    txtName.Text=guncelKultur.Name; 

    txtNativeName.Text=guncelKultur.NativeName; 

    txtEnglishName.Text=guncelKultur.EnglishName; 

 

    if(!guncelKultur.IsNeutralCulture) 

    { 

        RegionInfo bolgeBilgisi=new RegionInfo(guncelKultur.LCID); 

        txtCurrency.Text=bolgeBilgisi.CurrencySymbol; 

        txtRegion.Text=bolgeBilgisi.DisplayName; 

        txtMetric.Text=bolgeBilgisi.IsMetric.ToString(); 

 

        Thread.CurrentThread.CurrentCulture=guncelKultur; 

        double sayi=4587512.451; 

        txtNumber.Text=sayi.ToString("N"); 

 

        txtDate.Text=DateTime.Today.ToString("D"); 

 

        txtTime.Text=DateTime.Now.ToString("T"); 

    }  

} 

TreeView kontrolünde her hangibir öğe seçildiğinde bu öğeye ait bilgiler, textBox kontrollerine 

doldurulur. Eğer seçilen öğe doğal bir kültür değilse, yani belirleyici kültür ise, bu kültürün 
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bulunduğu ülke veya bölgeye ait bilgilere ulaşmak için RegionInfo sınıfına ait bir nesne kullanılır. Bu 

nesnenin berlileyici bir kültüre ait olarak oluşturulması sırasında, belirleyici kültürü temsil eden bir 

değer kullanılır. Bu değer, CultureInfo sınıfının LCID özelliği ile elde edilen benzersiz bir 

belirleyicidir. RegionInfo nesnesi yardımıyla, belirleyici kültürün bulunduğu bölgeye has para birimi, 

bu bölgede metrik sistemin kullanılıp kullanılmadığına dair belirleyici bilgiler elde edilir. Gelelim işin 
en önemli kısmına. Yani uygulamanın seçilen kültüre göre yerelleştirildiği (Localization) kısma. 

Thread.CurrentThread.CurrentCulture=guncelKultur; 

Bu kod satırı ile, çalışan proses için kültür değeri, seçilen kültüre göre ayarlanmıştır. Dolayısıyla bu 

kod satırını izleyen satırlardaki sayısal değer, tarih ve zaman formatları, seçilen kültüre göre ekrana 

gelecektir. İşte uygulamamız basit bir şekilde yerelleştirme işlemini gerçekleştirmiştir. Şimdi 

uygulamamızı çalıştıralım ve sonuçları gözlemleyelim. Programı ilk çalıştırdığımızda ve Kulturler 
başlıklı butona tıkladığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 3. Tüm Kültürler. 

Örneğin German doğal kültürünü seçelim. Bu durumda Almanca dilini konuşan alt kültürler 

görünecek ve Almanca doğal kültürüne ait kültür kodu, doğal adı ve ingilizce ad bilgileri elde 
edilecektir. 



www.bsenyurt.com Page 2182 
 

 

Şekil 4. Almacan (German) Doğal Kültürü. 

Şimdi belirleyici kültürlerden birini seçelim. Örneğin Avusturya alt kültürünü. Bu durumda bu 

kültüre ait yerel bilgiler ekrana gelecek ve uygulama bu noktadan sonra, Avusturya' ya ait yerel 
bilgilere göre sayıları formatlayacak, tarihleri gösterecek vb... işlemleri gerçekleştirecektir. 

 

Şekil 5. Avusturya Kültürüne ait özellikler. 

Şimdi daha uç bir örnek gösterelim. Örneğin uygulamamızın Suudi Arabistan kültürüne göre 
yerelleştirilmek istendiğini farzedelim. Bu durumda ilk akla gelen arap takviminin farklılığıdır. 
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Şekil 6. Arabistanda durum dahada karışık. 

Böylece bir uygulamanın, belirli bir kültüre göre yerelleştirilmesini görmüş olduk. Diğer taraftan, 

uygulamamızın farklı dillere göre destek vermesinide isteyebiliriz. İşte bu noktada devreye 

Resource Files (Kaynak Dosyalar) girmektedir. Bu konuyu ise bir sonraki makalemizde incelemeye 
çalışacağız. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Identity Değerlerinin Çalışma Zamanında Elde 

Edilmesi ( 29.07.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, veritabanlarında otomatik olarak artan identity alanlarının değerlerinin, çalışma 

zamanında uygulama ortamlarına nasıl yansıtılabileceğini incelemeye çalışacağız. Çoğunlukla, 

tablolarımızda yer alan satırların birbirlerinden kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak için, primary 

key alanlarını kullanırız. Genellikle bu alanları otomatik olarak artan sayısal değerler üzerinde 

yapılandırırız. Örnek olarak aşağıdaki tabloyu göz önüne aldığımızda, PersonelID alanının 1 sayısal 
değerinden başlayarak 1'er artan ve primary key özelliğine sahip olduğunu görürüz. 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Cultures.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. PersonelID alanının özellikleri 

Bu alanın değeri, tablonun bulunduğu sql sunucusu tarafından otomatik olarak arttırılmaktadır. 

Buraya kadar her şey zaten bildiğimiz olaylardır. Sorun, bir uygulamada bu tabloya yeni bir alan 

eklendiğinde, o an veritabanı tarafından otomatik olarak arttırılan alanın değerinin ortama 

yansıtılmasında ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu alanın yeni oluşan değerini elde etmek için, ilgili 

satırın uygulama ortamına yeniden çekilmesi gerekmektedir. Bu ise özellikle tabloya ait tüm 

satırların çekildiği durumlarda gereksiz zaman kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Oysaki 

uygulayacağımız basit kodlamalar ile, yeni eklenen satırlara ait otomatik artan değerleri uygulama 

ortamına, minimum eforu sarfederek kolaylıkla alabiliriz. Sorunu daha iyi anlayabilmek amacıyla 

basit bir windows uygulaması geliştirelim. Form görüntümüz aşağıdakine benzer olmalıdır. 

 

Şekil 2. Uygulama Formumuz. 
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Uygulamamız basit olarak, Sql sunucusunda yer alan Northwind veritabanındaki Personel tablosuna 

ait verileri çekmekte ve yeni satırlar eklenmesine izin vermektedir. Uygulamamıza ait ilk kodlar ise 
aşağıdaki gibidir. 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dt; 

 

private void btnVeriCek_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

    da=new SqlDataAdapter("SELECT * FROM PERSONEL",con);  

    dt=new DataTable("Personel"); 

    da.Fill(dt); 

    dataGrid1.DataSource=dt; 

} 

 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    DataRow dr; 

    dr=dt.NewRow(); 

    dr[1]=txtPersonelAd.Text; 

    dr[2]=txtPersonelSoyad.Text; 

    dr[3]=txtSaatUcreti.Text; 

    dr[4]=txtCalismaSuresi.Text; 

    dt.Rows.Add(dr); 

 

    SqlCommandBuilder cmb=new SqlCommandBuilder(da); 

    da.Update(dt); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım, Veri Çek başlıklı butona basalım ve dataGrid kontrolümüzün 

Personel verileri ile dolduğunu görelim. Yeni bir personel kaydı girdiğimizde ve bu bilgileri Ekle 

butonuna basarak veritabanına gönderdiğimizde ekran görüntümüzün aşağıdaki gibi oluştuğunu 
farkederiz. 
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Şekil 3. Yeni satır eklenişi ve Identity alanının değeri. 

Dikkat edilecek olursa, yeni satırımız bağlantısız katman nesnemiz olan DataTable' ın Rows 

koleksiyonuna ve ayrıca sql sunucusu üzerindeki Personel tablosuna başarılı bir şekilde eklenmiştir. 

Sorun şudurki, Veri Çek butonuna basmadığımız ve Personel tablosuna ait verileri DataTable 

nesnesine tekrardan doldurmadığımız sürece, PersonelID alanının veritabanı tarafından otomatik 

olarak atanan değerini göremeyiz. Oysaki böyle bir değer, gerçek bazlı bir projede başka bir işlem 

için veri olarak kullanılmak istenebilir. Örneğin, bir call center' daki operatör, müşterisi için yeni 

açtığı bir dosyaya ait Identity değerini, dosya referans numarası olarak vermek durumunda olabilir. 

Kaldıki, eklediğimiz satır için geçerli olan Identity değeri otomatik olarak oluşturulmuştur. Ancak 

bağlantısız katman nesnesinin henüz bundan haberi yoktur. Bu noktada programı sonlandırmadan 

Vs.Net ortamında, Personel tablosu bilgilerine bakıldığında, sql sorgusunu yeniden execute edersek 
Identity değerinin oluşturulmuş olduğunu gözlemleriz. 

 

Şekil 4. Identity değeri. 

İşte makalemize konu olan sorun bu alanın değerinin, satır veritabanına eklendiği zaman nasıl 

uygulama ortamına alınacağıdır. İki alternatif çözüm yolumuz vardır. Bunlardan birincisi, 

SqlDataAdapter sınıfının RowUpdated olayının kullanılmasıdır. Diğer alternatif yol ise, yeni identity 

değerini uygulama ortamına çekebileceğimiz bir Stored Procedure yardımıyla, satır ekleme 
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işleminin yapılmasıdır. Hangi yolu seçersek seçelim ikiside ortak bir anahtar sözcüğü 

kullanmaktadır. Bu anahtar sözcük sql' e ait olan @@IDENTITY 'dir. Bu anahtar söcük, eklenen 

satıra ait, veritabanı tarafından otomatik olarak üretilen identity değerini temsil etmektedir. İlk 

olarak RowUpdated olayı ile bu işin nasıl sağlanacağına bakalım. Tek yapmamız gereken 

SqlDataAdapter nesnemize, RowUpdated olayını eklemek ve bu olay metodunu kodlamaktır. 

private void btnVeriCek_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    . 

    . 

    . 

    da.RowUpdated+=new SqlRowUpdatedEventHandler(da_RowUpdated); 

} 

 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    . 

    . 

    . 

} 

 

private void da_RowUpdated(object sender, SqlRowUpdatedEventArgs e) 

{ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT @@IDENTITY",con); 

    if((e.Status==UpdateStatus.Continue) && (e.StatementType==StatementType.Insert)) 

    { 

        e.Row["PersonelID"]=cmd.ExecuteScalar(); 

        e.Row.AcceptChanges(); 

    } 

} 

Burada RowUpdated metodunda, veritabanına yeni bir satır eklendiğinde, @@IDENTITY değerini 

alacak sorguyu çalıştıran bir SqlCommand nesnesi kullanılmaktadır. Böylece, bağlantısız katmana 

ait yeni eklenen satırın ilgili alanına ( yani PersonelID alanına ), sorgunun sonucunu alabiliriz. 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda ve yeni bir satır eklediğimizde, PersonelID alanı için 
veritabanı tarafından üretilen otomatik değerinde, uygulama ortamına alındığını gözlemleriz. 
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Şekil 5. Identity değerinin elde edilmesi. 

Gelelim ikinci yola. İkinci yolumuz ise, ekleme işleminin bir Stored Procedure yardımıyla 

yapılmasıdır. Bu Stored Procedure, ekleme işlemini yaparken, @@IDENTITY değerinide ortama bir 

Output parametresi vasıtasıyla gönderecektir. Bu amaçla Personel tablomuz için aşağıdaki Stored 
Procedure' ü oluşturalım. 

ALTER PROCEDURE dbo.PersonelEkle 

( 

    @PersonelID int OUTPUT, 

    @PersonelAd varchar(50), 

    @PersonelSoyad varchar(50), 

    @SaatUcreti decimal, 

    @CalismaSuresi decimal 

) 

AS 

INSERT INTO Personel (PersonelAd,PersonelSoyad,SaatUcreti,CalismaSuresi) VALUES 

(@PersonelAd,@PersonelSoyad,@SaatUcreti,@CalismaSuresi) 

 

SELECT @PersonelID=@@IDENTITY 

 

RETURN 

Bu Stored Procedure' de en önemli nokta Select sorgusunda @@IDENTITY değerinin, bir Output 

parametresine aktarılmış olmasıdır. Bu sayede, SP' yi çalıştırdığımızda, veri tabanı tarafından 

oluşturulan otomatik değeri, uygulama ortamımızda elde edebiliriz. Tek yapmamız gereken 
aşağıdaki kodları yazmaktır. 

private void btnSPileEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 
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    SqlCommand cmd=new SqlCommand("dbo.PersonelEkle",con); 

    cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

 

    cmd.Parameters.Add("@PersonelID",SqlDbType.Int); 

    cmd.Parameters.Add("@PersonelAd",SqlDbType.VarChar,50);  

    cmd.Parameters.Add("@PersonelSoyad",SqlDbType.VarChar,50); 

    cmd.Parameters.Add("@SaatUcreti",SqlDbType.Decimal);  

    cmd.Parameters.Add("@CalismaSuresi",SqlDbType.Decimal); 

 

    cmd.Parameters["@PersonelID"].Direction=ParameterDirection.Output; 

 

    cmd.Parameters["@PersonelAd"].Value=txtPersonelAd.Text.ToString(); 

    cmd.Parameters["@PersonelSoyad"].Value=txtPersonelSoyad.Text.ToString(); 

    cmd.Parameters["@SaatUcreti"].Value=Convert.ToDecimal(txtSaatUcreti.Text); 

    cmd.Parameters["@CalismaSuresi"].Value=Convert.ToDecimal(txtCalismaSuresi.Text); 

 

    con.Open(); 

    cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

    /* Yeni satırı DataTable' ımızada ekliyoruz.*/ 

    DataRow dr; 

    dr=dt.NewRow(); 

    dr[0]=cmd.Parameters["@PersonelID"].Value; /* Veritabanında henüz oluşturulan otomatik 

değeri alıp, satırın PersonelID alanına aktarıyoruz.*/ 

    dr[1]=txtPersonelAd.Text; 

    dr[2]=txtPersonelSoyad.Text; 

    dr[3]=txtSaatUcreti.Text; 

    dr[4]=txtCalismaSuresi.Text; 

    dt.Rows.Add(dr); 

    dt.AcceptChanges(); 

} 

Uygulamamızı bu haliyle çalıştırdığımızda yeni ekelenen satır için, veritabanı tarafından otomatik 

olarak arttırılan identity değerinin kolayca elde edilebildiğini görürüz. 
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Şekil 6. SP ile Identity değerinin elde edilmesi. 

Gelelim bu iki seçenekten hangisinin tercih edileceğine. Microsoft' un bu konuda yaptığı testlere 

göre, Stored Procedure yardımıyla Identity değerlerinin elde edilmesi, RowUpdated olayının 

kullanıldığı tekniğe nazaran daha performanslı ve verimli. Dolayısıyla SP kullanımını tercih etmek 

daha doğru bir seçenek gibi gözükmektedir. Bir başka konu ise, Access tipi tablolar için aynı 

senaryonun nasıl işleyeceğidir. Access tipi tablolarda, Output parametresi desteklenmediğinden, SP 

kullanımı ile identity değerinin elde edilmesi gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle tek seçenek, 

RowUpdated olayında @@IDENTITY değerinin elde edilmesidir. Böylece geldik bir makalemizin 
daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinizde mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

CurrencyManager ile Navigasyon ve Temel Satır 

İşlemleri ( 27.07.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, CurrencyManager sınıfı yardımıyla, bağlantısız katman nesnelerinin işaret ettiği 

bellek bölgelerindeki veri satırları arasında navigasyon, satır ekleme, satır silme ve satır 
güncelleme işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini incelemeye çalışacağız. 

Genellikle bir veritabanı uygulamasını göz önüne aldığımızda, var olan satırlar arasında ileri ve geri 

yönlü hareketler sıklıkla kullanılan işlemler arasında yer almaktadır. Bir windows uygulamasında, 

bağlantısız katman nesnelerinin sahip olduğu veri kümelerini, form üzerinde yer alan çeşitli 

kontroller yardımıyla kullanıcıya sunarız. Ancak zaman zaman, bu veri kümesi içinde hareket 

ederken, veriye bağlı kontrollerinde güncel satıra ait alan bilgilerini göstermesini isteriz. Form 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Identity.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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üzerine yerleştirilen kontrollerin her biri, bu çeşit navigasyon işlemlerine izin veren 

CurrencyManager isimli nesne örneklerine sahiptir. Dolayısıyla navigasyon işlemlerinin bağlı 

kontrollere yansıması için, bağlı kontrollere ait CurrencyManager nesnelerinin ilgili özelliklerinin 
kullanılması yeterlidir. 

Bir windows uygulamasını düşündüğümüzde, Form üzerinde yer alan bağlı kontrollerinin tümünün 

aynı navigasyon hareketlerine izin vermesini istememiz son derece doğaldır. Bu zaten arzu edilen 

durumdur. Windows Form' larının BindingContext özelliği sayesinde, bağlı kontrollerin sahip olduğu 

CurrencyManager nesne örneklerini yönetebiliriz. Bu yönetim imkanı, satırlar arasında navigasyon, 

yeni kayıt ekleme, silme veya güncelleştirme gibi işlemleri yapabilme imkanına sahip olmamızı 

sağlamaktadır.  Konuyu çok yüzeysel olarak anlattığımız bu kısa açıklamalardan sonra, olayı daha 

iyi ve net bir şekilde simüle edebilmek amacıyla aşağıdaki Form görüntüsüne sahip Windows 
Uygulamasını tasarlayarak işlemlerimize başlayalım. 

 

Şekil 1. Form tasarımımız. 

Bu windows uygulamasında, Sql sunucusunda yer alan Northwind veritabanında yer alan Personel 
tablosuna ait veriler gösterilecektir. Başlangıç olarak, uygulama kodlarımız aşağıdaki gibidir. 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dt; 

 

private void Bagla() 

{ 

    lblPersonelID.DataBindings.Add("Text",dt,"PersonelID"); 

    txtPersonelAd.DataBindings.Add("Text",dt,"PersonelAd"); 

    txtPersonelSoyad.DataBindings.Add("Text",dt,"PersonelSoyad"); 

    txtSaatUcreti.DataBindings.Add("Text",dt,"SaatUcreti"); 

    txtCalismaSuresi.DataBindings.Add("Text",dt,"CalismaSuresi"); 

} 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 



www.bsenyurt.com Page 2192 
 

    da=new SqlDataAdapter("SELECT * FROM PERSONEL",con); 

    dt=new DataTable("Personel"); 

    da.Fill(dt); 

    Bagla(); 

} 

Uygulama kodlarımıza kısaca baktığımızda, Sql sunucusuna bağlanarak Northwind veritabanındaki 

Personel tablosuna ait tüm satırları, bir DataTable' a aktardığımızı ve Form üzerindeki kontrolleride 

bu veri kaynağına bağladığımızı görürüz. Kontrollerimizi, tablonun ilgili alanlarına bağlarken 
DataBindings özelliğinin Add metodundan yararlanmaktayız. 

Add metodu ilk parametre olarak, veri kaynağındaki ilgili verinin, kontrolün hangi özelliğine 

bağlanacağını belirtir. İkinci parametrede bu ilk parametredeki özellik için hangi veri kaynağının 

kullanılacağı belirtilir. Son olarak üçüncü parametrede ise, ilk parametrede belirtilen kontrol 

özelliğine, ikinci parametredeki veri kaynağının hangi alanının bağlanacağı belirlenir. Böylece, 

DataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği bölgedeki satırlara ait alanlar, Form üzerindeki 

kontrollere bağlanmış olacaktır. Uygulamamızı bu haliyle derleyip çalıştırdığımızda, veri 

kümesindeki ilk satıra ait bilgilerin Form üzerindeki kontrollere eklendiğini görürüz. 

 

Şekil 2. Uygulamanın Çalışması. 

Şimdi ilk yapmak istediğimiz, veri kümesindeki satırlar arasında hareket edebilme imakanına sahip 

olmaktır. Şu aşamda 4 temel hareketimiz olabilir. Sonraki satıra geçiş, önceki satıra geçiş, son 

satıra geçiş ve ilk satıra geçiş. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için, Form' umuza ait 

BindingContext özelliğini kullanacağız. Şimdi formumuza 4 adet button kontrolü ekleyelim ve 
uygulama kodlarımızı aşağıdaki şekilde geliştirelim. 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dt; 

CurrencyManager cm; 

 

private void Bagla() 

{ 

    lblPersonelID.DataBindings.Add("Text",dt,"PersonelID"); 
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    txtPersonelAd.DataBindings.Add("Text",dt,"PersonelAd"); 

    txtPersonelSoyad.DataBindings.Add("Text",dt,"PersonelSoyad"); 

    txtSaatUcreti.DataBindings.Add("Text",dt,"SaatUcreti"); 

    txtCalismaSuresi.DataBindings.Add("Text",dt,"CalismaSuresi"); 

} 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

    da=new SqlDataAdapter("SELECT * FROM PERSONEL",con); 

    dt=new DataTable("Personel"); 

    da.Fill(dt); 

    Bagla(); 

    cm=(CurrencyManager)this.BindingContext[dt]; 

    lblPozisyon.Text="Guncel Pozisyon ------> "+Convert.ToString(cm.Position+1); 

} 

 

private void btnIlkSatiraGotur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cm.Position=0; 

    lblPozisyon.Text="Guncel Pozisyon ------> "+Convert.ToString(cm.Position+1); 

} 

 

private void btnOncekiSatiraGotur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cm.Position--; 

    lblPozisyon.Text="Guncel Pozisyon ------> "+Convert.ToString(cm.Position+1); 

} 

 

private void btnSonrakiSatiraGotur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cm.Position++; 

    lblPozisyon.Text="Guncel Pozisyon ------> "+Convert.ToString(cm.Position+1); 

} 

 

private void btnSonSatiraGotur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cm.Position=dt.Rows.Count-1; 

    lblPozisyon.Text="Guncel Pozisyon ------> "+Convert.ToString(cm.Position+1); 

} 

Uygulama kodlarımızda en önemli nokta, Form üzerindeki kontrollerin sahip oldukları 

CurrencyManager nesnelerini elde edebilmek için, Form' a ait BindingContext özelliğinden 

yararlanmamızdır. 

cm=(CurrencyManager)this.BindingContext[dt]; 
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Bu satır ile, DataTable veri kaynağına için bir CurrencyManager nesnesi oluşturulur. Artık 

navigasyon işlemi için tek yapmamız gereken, CurrencyManager sınıfına ait Position özelliğinin 

kullanılmasıdır. Bu özelliğin değişmesi durumunda, Form üzerinde yer alan ve DataTable' a ait veri 

kaynağına bağlı olan tüm kontrollerin içeriği güncel satıra ait verileri gösterecek şekilde 

değişecektir. Örneğin, bir satır ileri gitmek için Position özelliğinin değerini 1 arttırmamız yeterli 
olurken, son satıra gitmek için, veri kaynağının sahip olduğu toplam satır sayısını 1 eksiltiriz. 

cm.Position++; 

. 

. 

. 

cm.Position=dt.Rows.Count-1; 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda, satırlar arasında istediğimiz şekilde gezebildiğimizi görürüz. 

 

Şekil 3. Navigasyon. 

CurrencyManager sınıfı yardımıyla yapabileceklerimiz sadece Navigasyon işlemleri ile sınırlı değildir. 

Ayrıca, satır ekleme, satır silme veya satır güncelleştirme gibi temel tablo işlemlerinide 

gerçekleştirebiliriz. Yeni bir satır eklemek için CurrencyManager sınıfına ait, aşağıda prototipi 
verilen AddNew metodunu kullanırız. 

public override void AddNew(); 

Uygulamamızda yeni bir satır eklemek için öncelikle aşağıdaki kodları yazalım. 

private void Temizle() 

{ 

    lblPersonelID.Text=""; 

 

    for(int i=0;i<this.Controls.Count;i++) 

    { 

        if(this.Controls[i] is TextBox) 
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        { 

            this.Controls[i].Text=""; 

        } 

    } 

} 

 

private void btnYeniSatirEkler_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cm.AddNew(); 

    Temizle(); 

} 

 

private void btnVeritabaninaYaz_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    SqlCommandBuilder cmb=new SqlCommandBuilder(da); 

    da.Update(dt); 

} 

Burada, önemli olan AddNew metodunun kullanılışından sonra, açılan yeni satırın o anki veri 

kümesinde yerini alması için ileri veya geri yönlü bir hareket yapılmasının yeterli olduğudur. 

Elbette, CurrencyManager yardımıyla, güncel veri kümesine eklenen satırların veritabanınada 

yansıtılabilmesi için, SqlDataAdapter nesnemize ait Update metodunun çalıştırılması gerekmektedir. 

Güncel satırlar üzerinde değişiklik yapıldığında bu değişikliklerin onaylanabilmesi ve veri kümesine 

yansıyabilmesi için ya satırlar arasında hareket edilmesi yada aşağıda prototipi verilen 

EndCurrentEdit metodunun uygulanması gerekir. 

public override void EndCurrentEdit(); 

Veri kümesinden herhangibir satırı silmek istediğimizde ise, aşağıdaki prototipe sahip olan 

RemoveAt metodunu kullanabiliriz. 

public override void RemoveAt( int index); 

Bu metod parametre olarak, silinecek satırın indeksini almalıdır. Satır güncelleme ve silme işlemleri 

için ilgili kodlarımız ise aşağıdaki gibidir. 

private void btnDegisiklikleriKaydet_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(MessageBox.Show("Değişiklikler kaydedilsin mi?", "Değişiklik" , 

MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question )==DialogResult.OK) 

{ 

    cm.EndCurrentEdit(); 

    } 

    else 

    { 

        cm.CancelCurrentEdit(); 

    } 
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} 

 

private void btnGuncelSatiriSil_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    cm.RemoveAt(cm.Position); 

} 

Elbette yaptığımız satır ekleme, güncelleme işlemlerini iptal etmek istersek, prototipi aşağıdaki gibi 

olan CancelCurrentEdit metodunu kullanabiliriz. Bu metod ile o anda yapılan yeni satır ekleme veya 

güncelleme işleminin oluşturduğu değişikliği geri alabiliriz. Tabiki satırdaki değişiklik EndCurrentEdit 

metodu ile yada navigasyon hareketi ile onaylanmadıysa. Bu durum sadece satır silme işlemi için 
geçerli değildir. Dolayısıyla satır silindiğinde, CancelCurrentEdit bu işlemi geri almaz. 

public override void CancelCurrentEdit(); 

CurrencyManager sınıfının işimize yarayacak bir kaç olayıda vardır. Bunlardan birisi 

PositionChanged olayıdır. Bu olay güncel satır pozisyonu değiştiğinde çalışmaktadır. 

Uygulamamızdaki pozisyon bilgisini lblPozisyon kontrolünde göstermek için kullandığımız kod 

satırını bu olay içine yerleştirebiliriz. Elbette öncelikle, CurrencyManager nesnemiz için aşağıdaki 
kod satırı ile, PositionChanged olayını eklememiz gerekmektedir. 

cm.PositionChanged+=new EventHandler(cm_PositionChanged); 

. 

. 

. 

private void cm_PositionChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

    lblPozisyon.Text="Guncel Pozisyon ------> "+Convert.ToString(cm.Position+1); 

} 

Bu makalemiz ile, CurrencyManager sınıfının temel metodlarını ve özelliklerini inceleyerek, veri 

kümeleri üzerinde navigasyon, ekleme, güncelleme ve silme işlemlerinin nasıl yapıldığını 

öğrenmeye çalıştık. Umuyorum ki faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bir sonraki makalemizde 
görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek uygulama için tıklayın 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

NET Remoting' i Kavramak - 3 ( 22.07.2004 ) - 

Remoting 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Currency.zip
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Bu makalemizde, uzak nesneler üzerindeki metodlara asenkron olarak nasıl erişebileceğimizi kısaca 

incelemeye çalışacağız. Remoting ile ilgili bir önceki makalemizde, çok basit haliyle uzak nesnelerin, 

istemciler tarafından nasıl kullanılabildiğini incelemiştik. Geliştirmiş olduğumuz örnekte, uzak nesne 

üzerindeki metoda senkron olarak erişmekteydik. Yani, uzak nesnedeki metodun işleyişi bitene 

kadar, istemci uygulama kısa sürelide olsa duraksıyordu. Ancak bazı zamanlarda, uzak nesneler 

üzerinde işleyecek olan metodlar, belirli bir süre zarfında gerçekleşebilecek uzunlukta işlemlere 

sahip olabilirler. Böyle bir durumda istemci uygulamalar, metodların geri dönüş değerlerini 

beklemek zorunda kalabilirler. Oysaki, uzak nesneye ait metodlar bir yandan çalışırken, diğer 

yandanda istemci uygulamadaki izleyen kod satırlarının eş zamanlı olarak çalışması istenebilir. 
Bunu sağlamak için, uzak nesne metodlarına asenkron olarak erişilir. 

Uzak nesne metodlarına asenkron olarak erişim, istemci uygulamalar için oldukça kullanışlıdır. 

Elbette bazı durumlarda senkron erişim tercih edilir. Öyleki, uzak nesneye ait metodun sonucu veya 

sonuçları, istemci uygulamada izleyen kod satırlarında kullanılıyor olabilir veya uzak nesne 

metodunun sonucu, istemci uygulama içindeki başka metodlara parametre olarak gönderiliyor 

olabilir vb... Elbette böyle bir durumda, uzak nesne üzerindeki metoda asenkron olarak erişmek 

çok mantıklı değildir. Nitekim, uzak nesne metodunun sonucunun veya sonuçlarının etkilediği başka 

işlemler söz konusudur. 

Bu kısa açıklamalardan sonra, asenkron erişim için gerekli olan temel unsurlardanda kısaca 

bahsedelim. Uzak nesne üzerindeki metodların asenkron olarak çağırılması, normal bir 

uygulamadaki metodların asenkron olarak çağırılmasından çok da farklı değildir. Örneğin aşağıdaki 

console uygulamasını ele alalım. Bu uygulamada basit olarak Hesapla isimli metoda asenkron 

erişim gerçekleştirilmiştir. 

using System; 

using System.Threading; 

 

namespace istemciUygulama 

{ 

    public class Sinif 

    { 

        public double Hesapla(double a,double b) 

        { 

            Thread.Sleep(3500); 

            return(a*a+b*b); 

        } 

    } 

 

    public class istemci 

    { 

        private delegate double Temsilci(double d1,double d2); 

 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            Sinif nesne=new Sinif(); 

            Temsilci t=new Temsilci(nesne.Hesapla);  

            IAsyncResult res=t.BeginInvoke(4,5,null,null); 

            Console.WriteLine("Uygulama çalışıyor...");  

            res.AsyncWaitHandle.WaitOne(); 

            if(res.IsCompleted) 

            { 
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                double sonuc=t.EndInvoke(res); 

                Console.WriteLine(sonuc); 

            } 

            Console.ReadLine(); 

        }  

    } 

} 

Bu uygulamayı derleyip çalıştırdığımızda acaba tam olarak neler olmaktadır? Hesapla isimli 

metodumuz double tipinden iki parametre alan ve yine double tipinden değer döndüren bir yapıya 

sahiptir. Bu metod içerisinde, Thread sınıfının sleep metodu kullanılmış ve uygulama yaklaşık 

olarak 3.5 saniye süre ile duraksatılmıştır. Burada amaç uzun süren bir metod işleyişi 

gerçekleştirmektir. Metoda asenkron erişimin sağlanabilmesi için, bir delegate nesnesi 

kullanılmaktadır. Öncelikle delegate nesnemiz tanımlanır. 

private delegate double Temsilci(double d1,double d2); 

Delegate nesnesinin metod imzasının, Hesapla metodu ile aynı olduğuna ve tipininde, Hesapla 

metodunun geri dönüş değeri tipi ile aynı olduğuna dikkat edelim. Gelelim Main metodu içerisindeki 
kodlara. Öncelikle, 

 Temsilci t=new Temsilci(nesne.Hesapla); 

satırları ile delegate nesnemiz oluşturulmaktadır. Artık t isimli temsilcimiz, nesne sınıfına ait 

Hesapla metodunun bellekteki başlangıç adresini temsil etmektedir. İşte bu adımdan sonraki 

işlemler önemlidir ve asenkeron erişim tekniğinin uygulanışını içermektedir. 

 IAsyncResult res=t.BeginInvoke(4,5,null,null); 

Satırı ile, delegate nesnesi için BeginInvoke metodu çağırılmaktadır. Bu metod görüldüğü gibi 4 

parametre almıştır. İlk iki parametre, temsilcinin işaret ettiği metodun kullanacağı iki parametrenin 

değerini belirtmektedir. Sonraki parametreler ise null olarak bırakılmıştır. Burada olan olay şudur. t 

isimli temsilcinin işaret ettiği metod 4 ile 5 değerlerini parametre alarak çalışmaya başlamıştır. 

Lakin, bir metod çağırımından sonra uygulamanın izleyen kod satırlarını devam ettirebilmesi için, 

metodun işleyişini tamamlamış olması gerekir. Ancak burada, BeginInvoke ile Hesapla metodu 

çalıştırılmış ve anında ortama IAsyncResult arayüzü türünden bir nesne döndürülmüştür. Nitekim 

BeginInvoke metodunun geri dönüş değeri IAsyncResult arayüzü tipinden bir nesne örneğidir. 

Dolayısıyla izleyen satırlardaki kodlar işletilebilecektir. Bunun sonucu olarak ekrana "Uygulama 
çalışıyor..." ifadesi yazılır. Bu noktadan sonra uygulamada istenilen işlemler yapılabilir. 

Tabiki temsilcimizin çalıştırdığı metodun sonucunun bir şekilde alınması gerekir. İlk yapılacak işlem, 

IAsyncResult arayüzünden nesne örneğinin IsCompleted özelliğinin değerine bakmak olacaktır. Bu 

değer true ise, asenkron metodun işleyişi tamamlanmış demektir. Bu durumda, asenkron olarak 

çalışan metodun geri dönüş değerini alabilmek için, t temsilcisinin EndInvoke metodu, uygulama 

ortamında o anda var olan IAsyncResult arayüzü nesne örneği res parametresi ile çağırılır. Sonuç 

olarak, asenkron metodun çalışmasının sonucu ürettiği değer elde edilir. Tüm bu işlemler için 

aşağıdaki kod satırları işletilmiştir. 
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res.AsyncWaitHandle.WaitOne(); 

if(res.IsCompleted) 

{ 

      double sonuc=t.EndInvoke(res); 

      Console.WriteLine(sonuc); 

} 

Console.ReadLine(); 

Burada ilk satır ile, IAsyncResult arayüzü nesnesinin, çalışan asenkron metodun işleyişini 

tamamlamasını beklemesi söylenmiştir. Bu kod satırının yazılmasının amacı şudur. Asenkron 

metodun çalıştırılmaya başlamasından sonra, uygulamada izleyen kod satırları bu örnekte olduğu 

gibi çoktan tamamlanmış ancak halen daha asenkron metodun işleyişi bitmemiş olabilir. Bu 

durumda if döngüsü gerçekleşmeyeceği için metodun geri dönüş değeride alınamıyacaktır. Bu satır 

ile, asnekron metodun işleyişinin tamamlanması garanti altına alınmış olur. Uygulamanın bu kısmını 
aşağıdaki gibi daha kısa bir şekildede yazabiliriz. 

double sonuc=t.EndInvoke(res); 

Console.WriteLine(sonuc); 

Console.ReadLine(); 

Burada direkt olarak EndInvoke metodu çağırılmış ve asenkron metodun dönüş değeri alınmıştır. 

Eğer bu noktada, asenkron metod halen daha tamamlanmamış ise, tamamlanıncaya kadar beklenir 
ve uygulama bu cevap gelinceye kadar duraksar. 

Burada kullandığımız basit örnekteki teknik, uzak nesnelerin kullanıldığı Remoting uygulamaları 

içinde geçerlidir. Yine temsilciler, IAsyncResult arayüzü, BeginInvoke ve EndInvoke metodları bizim 

anahtar üyelerimiz olacaklardır. Remoting uygulamalarında, uzak nesneye ait metodların asenkron 

olarak nasıl çağırıldığını incelemeden önce, geçtiğimiz Remoting Makalesindeki UzakNesne.cs 
sınıfımıza aşağıdaki gibi yeni bir metod ekleyelim. 

public double Alan(double yaricap) 

{ 

    Thread.Sleep(1500); 

    return (yaricap*3.14)/2; 

} 

Şimdi UzakNesne.cs dosyamızı yine aşağıdaki komut satırı ile derleyerek dll dosyamızı oluşturalım. 
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Geliştirdiğimiz istemci uygulamanın bulunduğu klasöre UzakNesne.dll dosyamızı kopyalayalım ve 

istemci sınıfımızın kodlarınıda aşağıdaki gibi yazalım. Bu örneğimizde, metodumuza senkron tekniği 

ile erişmekteyiz. Amacımız uzak nesne metoduna senkron olarak yani varsayılan yapısı ile 
eriştiğimizde, uygulamanın çalışma şeklini inceleyebilmek. 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

 

namespace istemciUygulama 

{ 

    public class istemci 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("istemci.config"); 

            UzakNesne.Musteriler m=new UzakNesne.Musteriler(); 

            double alani=m.Alan(3); 

            for(int i=1;i<=200;i++) 

            { 

                Console.Write(i.ToString()+" "); 

            } 

            Console.WriteLine("----"); 

            Console.WriteLine(alani); 

            Console.WriteLine("Metodlarin Isleyisi Bitti"); 

            Console.ReadLine(); 

        }  

    } 

} 
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Remoting uygulamamızı bu haliyle denemek için önce sunucu uygulamamızı çalıştıralım ve 

sunucuya gelecek olan istemci taleplerini dinlemeye başlayalım. Daha sonra ise, istemci 
uygulamamızı çalıştıralım. Bu adımlardan sonra aşağıdakine benzer ekran görüntüsü ile karşılaşırız. 

 

Bu ekran görüntüsünü açıklamadan anlamaya çalışmak bizim için yanıltıcı olacaktır. İstemci 

uygulama çalıştıktan yaklaşık 2 saniye kadar sonra bu ekran görüntüsü komple oluşacaktır. Yani for 

döngüsündeki kod satırları, uzak nesne üzerindeki metodumuzun işleyişi bitmeden ekrana 

yazılmayacaktır. Doğal olarak, uzak nesnedeki Alan metodunun istemci uygulamaya değer 

döndürmesiyle birlikte, for döngüsündeki işleyiş de ekrana yansıyacak ve tüm bu işlemler konsol 
penceresinde aynı zamanda gerçekleşecektir. 

Oysaki uzak nesnemiz üzerindeki Alan metodunu asenkron olarak çağırsaydık, öncelikle döngü 

içindeki kod satırları çalışarak ekrana 1 den 500' e kadar olan sayılar yazılacak ve bu işlemlerin 

ardından uzak nesnedeki metodun sonucu ekrana yazılacaktı. Dolayısıyla uzak nesnedeki Alan 

metodu çalıştırıldıktan sonra, istemcideki izleyen kod satırları eş zamanlı olarak yürütülebilecekti. 

İşte bunu gerçekleştirebilmek için, istemci uygulamamızı aşağıdaki haliyle düzenlememiz ve uzak 

nesne metoduna asenkron olarak erişmemiz gerekmektedir. 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

 

namespace istemciUygulama 

{ 

    public class istemci 

    { 

        private delegate double Temsilci(double d); 

 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("istemci.config"); 

            UzakNesne.Musteriler m=new UzakNesne.Musteriler(); 

            Temsilci t=new Temsilci(m.Alan); 

            IAsyncResult res=t.BeginInvoke(3,null,null);  

            for(int i=1;i<=500;i++) 
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            { 

                Console.Write(i.ToString()+" "); 

            } 

            Console.WriteLine("----"); 

            double alani=t.EndInvoke(res); 

            Console.WriteLine(alani);  

            Console.WriteLine("Metodlarin Isleyisi Bitti"); 

            Console.ReadLine(); 

        }  

    } 

} 

Şimdi sunucuyu çalıştırıp, sonrada istemciyi çalıştırdığımızda sonuç olarak yine aynı ekran 

görüntüsünü elde ettiğimizi görürüz. Ancak bu kez döngü, asenkron metodun işleyişi ile birlikte 

çalışmış ve 1' den 500' e kadar olan sayıların konsol penceresine yazılmasının ardından kısa bir 

süre sonrada asenkron metodun sonucu ekrana yazılmıştır. İşleyiş tekniği ilk başta incelediğimiz 

örnekteki ile aynıdır. Bu kez sadece, temsilcimizi oluştururken, işaret edeceği metod olarak, istemci 

uygulamanın çalıştığı klasördeki dll içinde bulunan uzak nesne sınıf örneğine ait metod belirtilmiştir. 

Tabiki bu metodun uzak nesnedeki örneğinin çalıştırılması, konfigurasyon dosyasındaki kanal 

ayarlamaları sonucu ilgili kanal nesneleri üzerinden gerçekleşmektedir. Böylece, bir Remoting 

uygulamasında, uzak nesneler üzerindeki metodların asenkron olarak nasıl çalıştırılabileceğini en 

temel hatları ile ve yüzeysel olarak incelemiş olduk. Bir sonraki makalemizde görüşünceye dek 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Örnek kodlar için tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Transaction' larda DeadLock Kavramı ( 

07.07.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, eş zamanlı olarak çalışan Transaction' larda meydana gelebilecek DeadLock 

durumunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle DeadLock teriminin ne olduğunu anlamaya çalışalım. 

DeadLock, aynı zamanlı çalışan Transaction' ların, belirlir satır(ları) kilitlemeleri sonucunda ortaya 

çıkabilecek bir durumdur. DeadLock terimini kavrayabilmenin en iyi yolu aşağıdaki gibi 

gelişebilecek bir senaryoyu zihnimizde canlandırmakla mümkündür. Bu senaryoda söz konusu olan 

iki tablomuz mevcuttur. Bu tablolar Sql sunucusunda Northwind veritabanı altında oluşturulmuş 
olup Field(alan) yapıları aşağıdaki gibidir. 

 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/Remoting3.zip
mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Musteriler Tablosu. 

 

Şekil 2. Personel Tablosu. 

Şimdi senaryomuzu tasarlayalarak DeadLock kavramını anlamaya çalışalım. Her iki tabloyu ayrı 

ayrı kullanan ve eş zamanlı olarak çalışan iki Transaction' ımız olduğunu düşünelim. Burada önemli 
olan bu iki Transaction' ın aynı anda çalışıyor olmalarıdır. 

DeadLock Senaryosu 

1nci 

Adım 
Transaction 1 başlatılır. 

2nci 

Adım 
Transaction 2 başlatılır. 

3üncü 

Adım 
Transaction 1 Personel tablosunda PersonelID değeri 78 olan satırı kitler ve günceller. 

4üncü 

Adım 
Transaction 2 Musterilre tablosunda MusteriID değeri 1000 olan satırı kitler ve 

günceller. 

5inci 

Adım 

Transaction 1 Musteriler tablosundaki MusteriID değeri 1000 olan satırı güncellemek 

ister. Ancak, Transaction 2 bu satırı kitlediğinden, varsayılan Lock TimeOut süresi 

kadar bu kilidin açılmasını bekler. Bu süre sonuna kadar Transaction 2' nin işlemlerini 

onaylaması veya geri alması beklenir. 

6ncı 

Adım 

Transaction 2 Personel tablosundaki PersonelID değeri 78 olan satırı güncellemek ister. 

Ancak bu durumda, Transaction 1 bu satırı kitlediğinden yine varsayılan Lock TimeOut 

süresi kadar bu kilidin açılmasını bekler. Bu süre sonuna kadar Transaction 1' in 

işlemlerini onaylaması veya geri alması beklenir. 

Bizim için önemli olan adımlar, 5inci ve 6ncı adımlardır. Nitekim bu adımlar eş zamanlı olarak 

gerçekleştirildiklerinden, iki Transaction da birbirinin kilitlerinin açılmasını beklemek durumundadır. 

İşte bu noktada DeadLock oluşur. Nitekim süreler sona erinceye kadar herhangibir Transaciton 

sahip olduğu işlemleri ne onaylamış (Commit) nede geri almıştır (RollBack).Dolayısıyla Transaction' 

lardan birisi, varsayılan olarakta Sql sunucusuna göre en maliyetli olanı otomatik olarak RollBack 

edilecektir. Bu durumda bu Transaction' a ait kilitler ortadan kalktığından kalan Transaction' a ait 

güncelleme işlemi tamamlanır. Ancak .net ile yazılan uygulamalarda DeadLock oluştuğunda, 

Transaction' lardan birisi geri alınmakla kalmaz aynı zamanda ortama bir istisna fırlatılır. Dolayısıyla 
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DeadLock durumunda bu istisnanında ele alınması gerekirki, DeadLock sonucu çalışmaya devam 

eden Transaction işlemleri onaylanabilsin. 

DeadLock oluşması durumunda, birbirlerini bekleyen Transaction' larda, bekleme sürelerini 

ayarlayabilir ve hangi Transaction' ın daha önce RollBack edilmesi gerektiğine karar verebiliriz. 

Bunun için, T-Sql' in LOCK_TIMEOUT ve DEADLOCK_PRIORITY anahtar sözcükleri kullanılır. Bir 

Transaction' ın başka bir Transaction' da oluşan kilidi ne kadar süre ile beklemesi gerektiğini 

belirtmek için aşağıdaki gibi bir sql cümleciği kullanılır. 

SET LOCK_TIMEOUT 3000 

Burada LOCK_TIMEOUT değeri 3 saniye (3000 milisaniye) olarak belirtilmiştir. Diğer yandan, bir 

Transaction için DeadLock önceliğini aşağıdaki gibi bir sql cümleciği ile belirtebiliriz. 

SET DEADLOCK_PRIORITY LOW 

Bu sql cümleciğini kullanan komutun çalıştığı Transaction, DeadLock oluşması durumunda, ilk 

olarak RollBack edilecek Transaction olacaktır. DEADLOCK_PRIORITY anahtar sözcüğünün 

alabileceği diğer değerde NORMAL dir. Bu durumda, Transaction' lardan en maliyetli olanı RollBack 

edilir. DEADLOCK_PRIORITY için varsayılan değer NORMAL olarak belirlenmiştir. Şimdi dilerseniz 

DeadLock oluşmasını daha iyi izleyebileceğimiz bir örnek geliştirmeye çalışalım. Bu durumu simule 

edebilmek için, aynı anda çalışan Transaction iş parçalarına ihtiyacımız olacak. Yani DeadLock 

senaryosunda belirtmiş olduğumuz güncelleme işlemlerinin aynı zamanda çalışıyor olması gerekli. 

Bunu sağlayabilmek için bu güncelleme işlemlerini birer Thread içinde çalıştıracağız. Uygulamamız 
basit bir Console Application olacak. Şimdi aşağıdaki uygulama kodlarını oluşturalım. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Threading; 

 

namespace DeadLockTest 

{ 

    class Deadlock 

    { 

        /* Iki ayri Transaction için iki ayri SqlConnection nesnesi olusturuyoruz. Bununla birlikte, iki 

Transaction içindeki komutlari icra edecek iki adet SqlCommand nesnesi ve Transactionlar içinde iki 

adet SqlTransaction nesnesi tanimliyoruz.*/ 

        public static SqlConnection conT1 =new 

SqlConnection("server=localhost;database=Northwind;integrated security=SSPI"); 

        public static SqlConnection conT2 =new 

SqlConnection("server=localhost;database=Northwind;uid=sa;integrated security=SSPI"); 

        public static SqlCommand cmdT1; 

        public static SqlCommand cmdT2; 

        public static SqlTransaction T1; 

        public static SqlTransaction T2; 

 

        /* Bu metod, Personel tablosunda güncelleme islemini yapiyor. Komut, conT1 SqlConnection' 

i üzerinden, T1 isimli SqlTransaction' da çalisacak sekilde olusturuluyor. Sonra bu komut 
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yürütülüyor. Metod deadlock senaryomuzun 3ncü adimini gerçeklestiriyor.*/ 

        public static void GuncellePersonelT1() 

        { 

            Console.WriteLine("PersonelID=78 olan satirdaki PersonelAd alaninin degeri DENEME 

yapiliyor..."); 

            cmdT1=new SqlCommand("UPDATE Personel SET PersonelAd = 'DENEME' WHERE 

PersonelID = 78", conT1,T1); 

            int sonuc = cmdT1.ExecuteNonQuery(); 

            Console.WriteLine(sonuc+" guncellendi. PersonelAd = DENEME yapildi."); 

        } 

 

        /* Bu metod ile DeadLock senaryomuzun 4ncü adimi gerçeklestiriliyor.*/ 

        public static void GuncelleMusterilerT2() 

        { 

            Console.WriteLine("MusteriID=1000 olan satirdaki MusteriMail alaninin degeri 

DENEME@DENEME.COM yapiliyor..."); 

            cmdT2=new SqlCommand("UPDATE Musteriler SET MusteriMail = 

'DENEME@DENEME.COM' WHERE MusteriID = 1000",conT2,T2); 

            int sonuc = cmdT2.ExecuteNonQuery(); 

            Console.WriteLine(sonuc+" guncellendi. MusteriMail = DENEME@DENEME.COM yapildi."); 

        } 

 

        /* Bu metod ile DeadLock senaryomuzun 5nci adimi gerçeklestiriliyor.*/ 

        public static void GuncelleMusterilerT1() 

        { 

            Console.WriteLine("MusteriID=1000 olan satirdaki MusteriMail alaninin degeri 

MAIL@MAIL.COM yapiliyor..."); 

            cmdT1 =new SqlCommand("UPDATE Musteriler SET MusteriMail = 'MAIL@MAIL.COM' 

WHERE MusteriID = 1000",conT1,T1); 

            int sonuc = cmdT1.ExecuteNonQuery(); 

            Console.WriteLine(sonuc+" guncellendi. MusteriMail = MAIL@MAIL.COM yapildi."); 

        } 

 

        /* Bu metod ilede DeadLock senaryomuzun 6nci adimi gerçeklestiriliyor.*/ 

        public static void GuncellePersonelT2() 

        { 

            Console.WriteLine("PersonelID=78 olan satirdaki PersonelAd alaninin degeri ISIM 

yapiliyor..."); 

            cmdT2=new SqlCommand("UPDATE Personel SET PersonelAd = 'ISIM' WHERE PersonelID 

= 78", conT2,T2); 

            int sonuc = cmdT2.ExecuteNonQuery(); 

            Console.WriteLine(sonuc+" guncellendi. PersonelAd = ISIM yapildi."); 

        } 

 

        public static void Main() 

        { 

            /* Baglantimiz açiliyor ve ilk transaction baslatiliyor. Ardinan bu Transaction için 

LOCK_TIMEOUT degeri belirlenerek, kilitlerin ne kadar süre ile beklenecegini belirten sql komutu 

çalistiriliyor. Süre olarak 3 saniye veriliyor.*/ 
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            conT1.Open(); 

            T1 = conT1.BeginTransaction(); 

            cmdT1 = conT1.CreateCommand(); 

            cmdT1.Transaction = T1; 

            cmdT1.CommandText = "SET LOCK_TIMEOUT 3000"; 

            cmdT1.ExecuteNonQuery(); 

 

            /* Ikinci transaction için gerekli baglanti açiliyor, transaction baslatiliyor ve 

LOCK_TIMEOUT süresi 3 saniye olarak belirleniyor.*/ 

            conT2.Open(); 

            T2 = conT2.BeginTransaction(); 

            cmdT2 = conT2.CreateCommand(); 

            cmdT2.Transaction = T2; 

            cmdT2.CommandText = "SET LOCK_TIMEOUT 3000"; 

            cmdT2.ExecuteNonQuery(); 

 

            /* Izleyen sql cümlecigi ile, DeadLock_Priority degeri LOW olarak belirleniyor. Yani, bir 

deadLock olusmasi durumunda, cmdT2 nin içinde çalistigi Transaction RollBack edilecektir.*/ 

            cmdT2.CommandText = "SET DEADLOCK_PRIORITY LOW"; 

            cmdT2.ExecuteNonQuery(); 

 

            /*DeadLock senaryomuzdaki update işlemelerini gerçekleştirecek olan metodlarımız için 

Thread nesneleri oluşturuluyor ve daha sonra bu Thread'ler başlatılıyor.*/ 

            Thread Thread1 = new Thread(new ThreadStart(GuncellePersonelT1)); 

            Thread Thread2 = new Thread(new ThreadStart(GuncelleMusterilerT2)); 

            Thread Thread3 = new Thread(new ThreadStart(GuncelleMusterilerT1)); 

            Thread Thread4 = new Thread(new ThreadStart(GuncellePersonelT2)); 

 

            Thread1.Start(); 

            Thread2.Start(); 

            Thread3.Start(); 

            Thread4.Start(); 

 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 
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Şekil 3. Programın Çalışmasının Sonucu. 

Uygulamayı çalıştırdığımızda, ilk Thread ve ikinci Thread' ler içinde yürütülen update işlemlerinin 

gerçekleştirildiğini görürüz. Daha sonra üçüncü Thread için güncelleme işlemi yapılırken, bu Thread' 

in çalıştığı Transaction 3 saniye süreyle diğer Transaction' daki kilidin açılmasını bekleyecektir. Süre 

sonunda kilit halen daha açılmamış olacağından (ki kilidin açılması Commit veya RollBack işlemini 

gerektirir. ) DEADLOCK_PRIORITY değeri LOW olarak belirlenen ikinci Transaction RollBack 

edilecektir. Bununla birlikte SqlException türünden bir istisna da ortama fırlatılır. Bu istisnada bir 

DeadLock oluştuğu ve prosesler içinde çalışan Transaction' lardan birisininde kurban edileceği 

belirtilir. Elbette burada istisnayı kontrol etmediğimiz için her iki Transaction içindeki işlemler 

RollBack edilecektir. Ana amacımız, DeadLock senaryosunun ne zaman gerçekleşeceği ve neler 

olacağıdır. Böylece DeadLock durumunun nasıl oluştuğunu ve nelere yol açtığını çok kısa ve basit 

olarak incelemeye çalıştık. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Örnek Uygulama İçin Tıklayın. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

NET Remoting' i Kavramak - 2 ( 03.07.2004 ) - 

Remoting 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, daha önceden değinmiş olduğumuz .net remoting ile ilgili olarak çok basit bir 

örnek geliştirmeye çalışacağız. Remoting' de amaç, istemcilerin uzak nesnelere ait üyelere 

erişebilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla, remoting sistemi söz konusu 

olduğunda, remote object, server channels ve client channels kavramları önem kazanır. Olaya bu 

açıdan baktığımızda ilk olarak bir remote object (uzak nesne) geliştirmemiz gerektiği ortadadır. 

Daha sonra, bu nesneyi kullanmak isteyecek istemcileri dinleyecek bir server programını yazmamız 

gerekir. Bu server programı aslında, remote object' i barındıran (host) bir hizmet programı 

olacaktır. İstemcilerin tek yapması gereken uzak nesneye ait bir örneği, çalıştıkları sistemde 

kullanarak bir proxy nesnesi oluşturmak ve bu nesne üzerinden server programa istekte bulunarak 

http://www.bsenyurt.com/makale/images/DeadLockTest.zip
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ilgili uzak nesneye ait metodları çalıştırmaktır. İşte bu noktada server ve client uygulamalardaki 

channel nesneleri önem kazanır. 

Biz bugünkü örneğimizde, TCP protokolü üzerinden haberleşen bir remoting uygulaması 

geliştirmeye çalışacağız. Öncelikle işe, remote object (uzak nesne) sınıfını tasarlayarak başlayalım. 

Konuyu daha net anlayabilmek için, uygulamalarımızı editoründe geliştireceğiz. Şimdi aşağıdaki 
kodlardan oluşan, UzakNesne.cs kod dosyasını oluşturalım. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace UzakNesne 

{ 

    public class Musteriler:System.MarshalByRefObject 

    { 

        public string MusteriBul(string CustID) 

        { 

SqlConnection con=new SqlConnection("data source=localhost;initial  

catalog=Northwind;integrated security=SSPI"); 

SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT * FROM Customers WHERE  

CustomerID='"+CustID+"'",con); 

con.Open(); 

SqlDataReader dr=cmd.ExecuteReader(); 

dr.Read(); 

string Bulunan=dr["CompanyName"]+" "+dr["ContactName"]+" "+dr["Phone"]; 

con.Close(); 

return Bulunan; 

        } 

    } 

} 

Burada görüldüğü gibi remote object (uzak nesne) sınıfı için en önemli unsur, bu sınıfın 

System.MarshalByRefObject sınıfından türetilmiş olmasıdır. Normal şartlarda geliştirdiğimiz bu 

nesneye, bulunduğu sistemin application domain' i içerisinden direkt olarak erişebiliri. Ancak, bu 

nesnenin application domain' in dışındaki bir domainden kullanılabilmesini sağlamak yani remoting 

desteğini vermek için MarshalByRefObject sınıfından türetmemiz gerekmektedir. Bu sayede istemci 

uygulama, bu nesneye ait proxy nesnesi üzerinden mesaj gönderebilecek ve alabilecektir. Şimdi 
geliştirdiğimiz bu assembly' ı bir dll olarak aşağıdaki gibi derleyeylim. 

 

Artık uzak nesnemizede sahip olduğumuza göre, bu nesneyi kullanacak istemcileri takip edecek, bir 

başka deyişle dinleyecek (listening) bir server (sunucu) uygulaması yazabiliriz. Bir sunucu 



www.bsenyurt.com Page 2209 
 

uygulaması için en önemli unsurlar, dinleme işlemi için hangi kanalın, hangi ayarlar ile kullanılacağı 

ve remote object (uzak nesne) sınıfına ait bilgilerin ne olduğundan oluşmaktadır. Server (sunucu) 

için gerekli bu bilgileri uygulama içerisinden programatik olarak belirleyeceğimiz gibi, xml tabanlı 

bir konfigurasyon dosyası yardımıylada tanımlayabiliriz. XML tabanlı konfigurasyon dosyasının, 

programatik olan tekniğe göre en büyük avantajı, kanal ve remote object (uzak nesne) ile ilgili 

düzenlemelerde, kodun yeniden derlenmesine gerek kalınmamasıdır. Bir konfigurasyon dosyası, 

config uzantılıdır. Bu makalemizde kullancağımız Server (sunucu) uygulamaya ait konfigurasyon 
dosyası Sunucu.config isminde olup, aşağıdaki satırlardan oluşmaktadır. 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application name="MusteriUygulama"> 

            <service> 

                <wellknown mode="SingleCall" type="UzakNesne.Musteriler,UzakNesne" 

objectUri="UzakNesne"/> 

            </service> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp server" port="1000"/> 

            </channels> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

Şimdi bu xml dosyasının içeriğini kısaca incelemeye çalışalım. Öncelikle ana eleman 

<configuration> dır. Burada server (sunucu) uygulamasına ait remote object (uzak nesne) ve 

channel (kanal) ayarlamaları mutlaka, <system.runtime.remoting> elemanı içinde yapılmalıdır. 

<application> elemanı içinde name özelliği ile server (sunucu) uygulamamızın adını belirtiyoruz. 

Asıl önemli olan iki eleman <application> elemanı altında yer alan <service> ve <channels> 

elemanlarıdır. <service> elemanı altında <wellknown elemanı ile, remote object' e ait bilgiler 

belirtilir. mode niteliğinde, SingleCall ile, sunucu taraflı etkinleştirme tekniği belirtilmektedir. Bu 

anlamda SingleCall ile, istemci tarafından yapılan her metod çağırısına karşılık birer sunucu nesnesi 

örneği oluşturulması sağlanmaktadır. Diğer alternatif ise, Singleton tekniğidir ki bu tekniğe göre 

sunucu nesneyi kullanan kaç istemci olursa olsun, her bir istemcinin metod çağırımları sunucu 
tarafındaki tek bir nesne örneği tarafından yönetilmektedir. 

type niteliğinde remote object (uzak nesne) için, bu tipin hangi isim alanı ve sınıfa ait olduğu 

belirtilir. type niteliğindeki ikinci parametre ise, uzak nesnenin bulunduğu assembly' ın adıdır. 

objectUri ile, istemcilerin uzak nesne için kullanacakları endpoint (son nokta) ismi belirtilmektedir. 

<channel elemanında, hangi protokol üzerinden ve hangi port' tan dinleme yapılacağı belirtilir. 

Burada sistemdeki machine.config dosyasında daha önceden tanımlanmış olan tcp server 

protokolünün, 1000 numaralı portu kullanacağı belirtilmiştir. Machine.config 

dosyasını  D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\vx.x.xxxx\CONFIG klasöründe bulabilirsiniz. Bu 
dosyada <channels> elemanı altında önceden tanımlanmış remoting protokolleri yer almaktadır. 

<channels> 

    <channel id="http" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpChannel, 

System.Runtime.Remoting, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

    <channel id="http client" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpClientChannel, 

System.Runtime.Remoting, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, 
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PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

    <channel id="http server" 

type="System.Runtime.Remoting.Channels.Http.HttpServerChannel,  System.Runtime.Remoting, 

Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

    <channel id="tcp" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpChannel, 

System.Runtime.Remoting, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

    <channel id="tcp client" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientChannel, 

System.Runtime.Remoting, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

    <channel id="tcp server" type="System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpServerChannel, 

System.Runtime.Remoting, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> 

</channels> 

Burada Machine.config içindeki tcp server protokolüne ait tanımlamada, 

System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp. TcpServerChannel tipininde belirtildiğine dikkat edelim. 

Konfigurasyon dosyasının hazırlanması ile birlikte, artık sunucu uygulamamızı yazabiliriz. Sunucu 

uygulama, bu konfigurasyon dosyasını kullanarak, belirtilen protokol ve port üzerinden istemci 

taleplerini (mesajlarını) dinlemeye alacak ve gelen bu talepleri, yine konfigurasyon dosyasında 

belirtilen uzak nesneye ait örneğe yönlendirecektir. Nesneden dönen cevaplarda, yine bu 

konfigurasyon dosyasında belirtilen protokol ve port ile istemcilere gönderilecektir. Gelelim 
server(sunucu) uygulamamızın kodlarına. 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

 

namespace Sunucu 

{ 

    public class SunucuDinler 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("Sunucu.config"); 

            Console.WriteLine("Dinlemeye baslandi...Çikmak için bir tusa basin"); 

            Console.ReadLine();  

        } 

    } 

} 

Burada görüldüğü gibi, sunucu uygulamamız konfigurasyon dosyasındaki bilgilere 

RemotingConfiguration sınıfının Configure metodu ile ulaşmaktadır. İzleyen satırlardaki WriteLine 

ve ReadLine metodları ile, uygulamanın biz son verene kadar 1000 nolu Tcp Server portunu 

dinlemesi sağlanmıştır. Şimdi yazdığımız bu uygulamayı exe olarak derleyelim. 



www.bsenyurt.com Page 2211 
 

 

Bu işlemlerin ardından, sunucu nesnemizin, sunucu uygulamamızın ve konfigurasyon dosyamızın 
aynı klasörde olmalarına dikkat edelim. 

 

Artık sunucu tarafındaki işlemlerimizi bitirmiş olduk. Şimdi sunucu tarafındaki nesneyi kullanacak 

istemci uygulamayı tasarlayalım. Elbetteki, istemci uygulamada, mesajlarını Tcp protokolünü baz 

alarak bir kanal üzerinden göndermek zorundadır. Çünkü sunucu uygulama Tcp protokolünü baz 

alarak dinleme gerçekleştirecektir. Bunu sağlamak için öncelikle, istemci tarafında, client channel 

(istemci kanal) nesnesine ihtiyacımız vardır. İlave olarak, kullanacağımız uzak nesneninde bir 

koypasını, istemci uygulamanın assembly'ının bulunduğu klasöre koymamız gerekiyor. Bir istemci 

uygulama için önemli olan unsurlar, kanal nesnesi ayarları ve uzak nesneye ait ayarlardır. Bu 

ayarlamaları programatik olarak yapabileceğimiz gibi bir konfigurasyon dosyasında da yapabiliriz. 
Bu amaçla öncelikle aşağıdaki istemci.config dosyasını oluşturalım. 

<configuration> 

    <system.runtime.remoting> 

        <application name="Istemci"> 

            <client> 

                <wellknown type="UzakNesne.Musteriler,UzakNesne" 

url="tcp://localhost:1000/UzakNesne"/> 

            </client> 

            <channels> 

                <channel ref="tcp client"/> 

            </channels> 

        </application> 

    </system.runtime.remoting> 

</configuration> 

<wellknown elemanında proxy nesnesi ile iletişim kuracak uzak nesneye ait bilgiler yer almaktadır. 

Özel olarak, uzak nesnenin tam olarak adresi url bilgisinde belirtilmiştir. Bu url bilgisi, istemci 

uygulamadaki proxy nesnesinin mesajlaşmak amacıyla kullanacağı karşı nesne adresini tam olarak 

belirtmektedir. <channels> elemanında ise, client channel nesnesi belirtilmiştir. Bu nesne yine ref 
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niteliği ile, sistemde machine.config dosyasında daha önceden tanımlanmış tcp client niteliğini 

referans etmektedir. Artık istemci uygulamamızıda yazabiliriz. 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

 

namespace istemciUygulama 

{ 

    public class istemci 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            RemotingConfiguration.Configure("istemci.config"); 

            UzakNesne.Musteriler m=new UzakNesne.Musteriler(); 

            string sonuc=m.MusteriBul("ALFKI"); 

            Console.WriteLine(sonuc); 

            Console.ReadLine(); 

        }  

    } 

} 

Görüldüğü gibi istemci uygulamada, konfigurasyon ayarlarını almak için RemotingConfiguration 

sınıfının Configure metodunu kullanır. Bundan sonra tek yapılan uzak nesne örneğini oluşturmak ve 

ilgili metodu çağırmaktır. Yazdığımız bu istemci.cs dosyasını aşağıdaki şekilde derleyeylim. 

 

Burada dikkat edilecek olursa, uzaknesne.dll dosyası assembly'a referans olarak bildirilmiştir. 

Dolayısıyla, uzaknesne.dll' inin bir kopyasının istemci uygulamanın bulunduğu klasörde olması 
gerektiğine dikkat etmeliyiz. 

 

Şimdi remoting sistemimizi bir test edelim. Öncelikle sunucu uygulamamızı, istemcilerden gelecek 
talepleri dinlemek amacıyla başlatmamız gerekiyor. 
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Bu işlemin ardından istemci uygulamamızıda çalıştıralım. Sonuçlar aşağıdaki gibi olacak ve sql 

sunucusunda yer alan Northwind veritabanındaki Customers tablosundaki CustomerID değeri ALFKI 
alan satır bilgileri elde edilecektir. 

 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Transaction' larda Izolasyon Seviyeleri -2 

(IsolationLevel Numaralandırıcısı) ( 28.06.2004 ) 

- Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, Sql izolasyon seviyelerinin, .net uygulamalarında nasıl kullanıldığını incelemeye 

çalışacağız. Bir önceki makalemizde, izolasyon seviyeleri için söz konusu olabilecek 3 problemi ele 

almıştık. Bu olası problemler phantoms, non-repeatable read ve dirty read durumlarıdır. Eş zamanlı 

olarak çalışan Transaction' larda meydana gelebilecek bu problemleri, IsolationLevel 

numaralandırıcısı  yardımıyla kontrol altına alabiliriz. Bu numaralandırıcının alabileceği değerler ve 
bu değerlerin izin verdiği(vermediği) durumlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 Olası Problemler 

mailto:selim@bsenyurt.com
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IsolationLevel 

Numaralandırıcı Değeri 
 

Phantoms 
Non-

Repeatable 

Read 

 

Dirty-Read 

Chaos SqlServer tarafından desteklenmez. 

ReadCommitted 
   

ReadUncommitted 
   

RepeatableRead 
   

Serializable 
   

Unspecified SqlServer tarafından desteklenmez. 

Görüldüğü gibi IsolationLevel numaralandırıcısının alabileceği değerler altı adettir. Chaos ve 

Unspecified numaralandırıcı değerleri sql server tarafından desteklenmemektedir. Bununla birlikte, 

bir Transaction sınıfının IsolationLevel özelliğinin varsayılan değeri ReadCommitted olarak 

belirtilmiştir. Bu tablonun okunuşuna gelince. Örneğin, RepeatableRead değerini ele alalım. Bir 

uygulamada, Transaction nesnesine izolasyon seviyesi olarak bu değer atandığı takdirde, eş 

zamanlı olarak çalışan Transaction' lar arasında sadece Phantoms durumuna izin verilir. Dolayısıyla, 

Non-repeatable Read ve Dirty-Read durumlarına izin verilmez. Burada tüm olası problemlere izin 

veren IsolationLevel numaralandırıcı değeri ReadUncommitted değeridir. Aksine, Serializable değeri 
Transaction' lar arasında doğabilecek bu problemlerin hiç birisinin olmasına izin vermez. 

Şimdi dilerseniz, bu değerlerin aynı zamanda çalışan Transaction' lar üzerindeki etkilerini örnek 

uygulamamız üzerinde incelemeye çalışalım. Bu makalemizde yine bir önceki makalemizde 

geliştirdiğimiz uygulamayı örnek olarak kullanabiliriz. Bu kez formumuza izolasyon seviyelerini 

çalışma zamanında belirlememize yarayacak 4 adet RadioButton kontrolü yerleştirdik. Formumuzun 
görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Elbette, gerçek uygulamalarda burada olduğu gibi izolasyon seviyelerinin çalışma zamanında bu 

şekilde belirlenmesi pek doğru olmayabilir. Ancak şu an için amacımız, bu izolasyon seviyelerinde 

aynı anda çalışan Transaction' larda nelerin olup nelerin olmadığını kontrol edebilmektir. Uygulama 
kodlarımız ise, aşağıda olduğu gibidir. 

SqlConnection con; 

SqlTransaction trans; 

SqlDataAdapter da; 

 

private void btnBegin_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(con.State==ConnectionState.Closed) 

    { 

        con.Open(); 

    }  

    if(this.rdbReadCommited.Checked==true) 

    { 

        trans=con.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted); 

    } 

    else if(this.rdbReadUncommited.Checked==true) 

    { 

        trans=con.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadUncommitted); 

    } 

    else if(this.rdbRepeatableRead.Checked==true) 

    { 

        trans=con.BeginTransaction(IsolationLevel.RepeatableRead); 

    } 

    else if(this.rdbSerializable.Checked==true) 

    {     
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        trans=con.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable); 

    } 

 

    lblDurum.Text=trans.IsolationLevel.ToString(); 

} 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;database=Northwind;integrated 

security=SSPI");  

} 

 

private void btnCommit_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    trans.Commit(); 

} 

 

private void btnRollBack_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    trans.Rollback(); 

} 

 

private void btnBak_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        SqlCommand cmdBak=new SqlCommand("SELECT * FROM Personel",con); 

        cmdBak.Transaction=trans; 

        da=new SqlDataAdapter(cmdBak); 

        DataTable dt=new DataTable(); 

        da.Fill(dt); 

        dataGrid1.DataSource=dt; 

    } 

    catch(SqlException hata) 

    { 

        MessageBox.Show(hata.Message.ToString()); 

    }     

} 

 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    SqlCommand cmdGir=new SqlCommand("INSERT INTO Personel (ISIM,SOYISIM) VALUES 

('"+txtIsim.Text+"','"+txtSoyisim.Text+"')",con); 

    cmdGir.Transaction=trans; 

    int sonuc=cmdGir.ExecuteNonQuery(); 

    MessageBox.Show(sonuc+" SATIR GIRILDI"); 

} 

 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 

    SqlCommand cmdGuncelle=new SqlCommand("UPDATE Personel 

SET     ISIM='"+txtIsim.Text+"', SOYISIM='"+txtSoyisim.Text+"' WHERE ID="+txtID.Text,con); 

    cmdGuncelle.Transaction=trans; 

    int sonuc=cmdGuncelle.ExecuteNonQuery(); 

    MessageBox.Show(sonuc+" SATIR GUNCELLENDI"); 

} 

 

private void btnBakID_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT ISIM,SOYISIM FROM Personel WHERE 

ID="+txtID.Text,con); 

        cmd.Transaction=trans; 

        da=new SqlDataAdapter(cmd); 

        DataTable dt=new DataTable(); 

        da.Fill(dt); 

        dataGrid1.DataSource=dt; 

    } 

    catch(SqlException hata) 

    { 

        MessageBox.Show(hata.Message.ToString()); 

    } 

} 

Kodumuzdaki en önemli nokta, başlatılacak Transaction' lar için IsolationLevel değerlerinin 

belirlenmesidir. Bu amaçla, SqlConnection sınıfının, BeginTransaction metodunun aşağıdaki 

prototipi kullanılmaktadır. Bu prototipte BeginTransaction metodu, parametre olarak IsolationLevel 

numaralandırıcısı türünden bir değer alır. Böylece belirtilen bağlantı için açılacak Transaction, bu 

parametrede belirtilen izolasyon seviyesini kullanarak çalışacaktır. 

public SqlTransaction BeginTransaction(IsolationLevel iso); 

Şimdi ilk olarak IsolationLevel özelliğinin varsayılan değeri olan ReadCommitted değerinden işe 

başlayalım. ReadCommitted değeri, Phantoms ve Non-Repeatable Read durumlarına izin verirken, 

Dirty-Read durumuna izin vermez. Şimdi örnek uygumamamızdan iki adet çalıştıralım ve aşağıdaki 

tabloda yer alan hareketleri sırasıyla uygulayalım. Elbette tüm örneklerimizde ilk olarak Başlat 
başlıklı butona basarak Transaction' ların başlamasını sağlamalıyız. 

IsolationLevel.ReadCommitted 

Phantoms 

Transaction 1 Transaction 2 

Veri Çeker. (Bak başlıklı button)   
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  Veri Çeker. (Bak başlıklı button) 

  Yeni satır ekler. (Ekle başlıklı button) 

  
Transaction onaylanır. Commit (Onayla 

başlıklı button) 

Tekrardan Veri Çeker. Phantoms 

durumu oluşur. 
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Şimdide, Non-Repeatable Read durumunu inceleyelim. Bunun içinde, yine aynı uygulamadan iki 

tane başlatabilir yada halen çalışan uygulamalarda açık kalan Transaction' ları onaylayarak yeni 
baştan oluşturabilirsiniz. Bu kez aşağıdaki tabloda izleyen adımları gerçekleştireceğiz. 

IsolationLevel.ReadCommitted 

Non-
Transaction 1 Transaction 2 
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Repeatable 

Read 
Belirli bir satır veri çekilir. (Örneğin 

ID=58) 
  

  Aynı satır çekilir. (ID=58) 

  Bu satırdaki verilerde değişiklikler yapılır. 

  Transaction onaylanır. Commit. 

Aynı satıra tekrar bakılır. Non-

Repeatable Read durumu oluşur. 
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ReadCommitted seviyesi ile ilgili olarak son durum ise Dirty Read durumudur. Bu izolasyon 

seviyesi, Dirty Read durumlarının oluşmasına izin vermez. Hatırlayacağınız gibi bu durumda, eş 

zamanlı olarak çalışan Transaction' larda herhangibir Commit işlemi olmadan söz konusu olan 

problemler yer almaktadır. Şimdi bu durumu incelemek için aşağıdaki tabloda yer alan işlemleri 
gerçekleştirelim. 

IsolationLevel.ReadCommitted 

Dirty 
Transaction 1 Transaction 2 



www.bsenyurt.com Page 2222 
 

Read Belirli bir satır veri çekilir. (Örneğin 

ID=73) 
  

  Aynı satır çekilir. (ID=73) 

  
Bu satırdaki verilerde değişiklikler yapılır. 

Ancak Transaction Commit edilmez. 

Aynı satıra tekrar bakılmak istenir. Hata 

Oluşur. 
  

    

Görüldüğü gibi, aşağıdaki hata bildirisi çalışma zamanında oluşur. 

 

Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. ReadCommitted değerine sahip Transaction' lardan herhangibiri 

içerisinde yapılan güncelleme, silme veya ekleme gibi işlemlerin, diğer Transaction tarafından 

görülebilmesi için, bu değişiklikleri içeren Transaction' ın Commit edilmesi veya RollBack edilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, ReadCommitted değeri, Dirty Read durumuna izin vermez. 

Gelelim, ReadUncommitted değerine. Bu değerin ReadCommitted değerinden tek farkı Dirty Read 

durumuna izin vermesidir. Bu durumu analiz etmek için, aşağıdaki tablodaki işlemleri sırasıyla 

uygulayalım. (Transaction' ları Başlat başlıklı Button ile başlatmadan önce, ReadUncommitted 
RadioButton kontrolünün seçili olmasına dikkat edelim.) 

IsolationLevel.ReadUncommitted 

Dirty 

Read 

Transaction 1 Transaction 2 

Belirli bir satır veri çekilir. (Örneğin 

ID=70) 
  

  Aynı satır çekilir. (ID=70) 

  
Bu satırdaki verilerde değişiklikler yapılır. 

Ancak Transaction Commit edilmez. 
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Aynı satıra tekrar bakılmak istenir. 

(ID=70) Meydana gelen yeni 

değişiklikler görülür. 
  

  Yapılan işlemler geri alınır. RollBack. 

Bu Transaction' da gerçekleşmemiş 

değişiklikler görünmeye devam eder. 

Dirty Read durumu. 
  

Dolayısıyla ReadUncommitted değerinin en önemli özelliği, Dirty Read durumuna neden olacak 

işlemlere izin vermesidir. Başka bir deyişle, çalışan iki Transaction' dan herhangibirinde yapılan 

değişikliklerin diğer Transaction tarafından görülmesi için, işlemlerin mutlaka Commit edilmesi veya 
RollBack edilmesi gerekmez. 

Sırada, RepeatableRead değeri var. Bu değeride ReadCommitted ile kıyaslayarak anlamaya 

çalışmak daha mantıklıdır. RepeatableRead değeri, sadece phantoms durumlarına izin verir. Diğer 

durumların oluşması halinde, yine zaman aşımı nedeniyle bir SqlException istisnası firlatılır. 

IsolationLevel' ların belirlenmesi ile ilgili önemli olan bir diğer değerde Serializable değeridir. Bu 

değer, Phantoms, Non-Repeatable Read ve Dirty Read durumlarından herhangibirisinin oluşmasına 

izin vermez. Örneğin aşağıdaki tabloda yer alan işlemleri yapmaya çalıştığımızı düşünelim. 

IsolationLevel.Serializable 

Phantoms 

Transaction 1 Transaction 2 

Tablodan veriler çekilir.   

  Tablodan veriler çekilir. 

  

Yeni bir satır eklenmeye çalışılır. Ancak buna 

izin verilmez. Çünkü satırlar, Serializable 

değeri nedeniyle diğer Transaction tarafından 

kilitlenmiştir. 

Dolayısıyla Serializable değerinin eş zamanlı Transaction' lar için sadece veri bakmaya izin verdiğini 

söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, aynı anda çalışan iki Transaction' dan herhangibiri, Transaction' 

lardan diğeri açık olduğu sürece veri girişi, düzenlemesi veya silme işlemlerini yapamaz. Böylece 

Sql Server üzerinde çalışan eş zamanlı Transaction' lar için var olabilecek sorunları değerlendiren 

izolasyon seviyelerini kısaca görmüş olduk. İlerleyen makalelerimizde, Sql Server kilitlerinin 
Ado.Net içindeki yerini incelemeye çalışacağız. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Transaction' larda Izolasyon Seviyeleri (Isolation 

Level) - 1 ( 19.06.2004 ) - Ado.Net 

"Felakete maruz kalmadan önce, olasılıkları iyi bilmek gerekir." 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, Transaction' larda kullanılan izolasyon seviyelerini incelemeye başlayacağız. 

Izolasyon seviyeleri, eşzamanlı olarak çalışan Transaction' ların birbirlerini nasıl etkilemesi 

gerektiğini belirtmekte kullanılır. Yani bir başka deyişle, bir Transaction içinde meydana gelen 

değişikliklerin, başka eş zamanlı Transactionlar tarafından nasıl ele alınması gerektiğini 

belirlememize olanak sağlar. Izolasyon seviylerini anlamanın en iyi yolu, eş zamanlı olarak çalışan 
Transaction' larda meydana gelebilecek sorunları iyi anlamaktan geçer. 

Eşzamanlı olarak çalışan iki Transaction göz önüne alındığında, oluşabilecek durumlar üç tanedir. 

Phantoms, Non-Repeatable Read, Dirty Read. Her bir durumun, çalışan Transaction' lara etkisi 

farklıdır. Şimdi bu problemleri incelemeye çalışalım. Bu amaçla basit bir windows uygulaması 

geliştireceğiz. Uygulamamız, Sql sunucusu üzerinde çalışan veritabanı üzerinde ekleme, 

güncelleme, veri çekme gibi işlemler yapacak. Tüm bu işlemleri birer Transaction içerisinde 

gerçekleştireceğiz. Sonuç olarak, aynı anda bu uygulamalardan iki proses çalıştırıp, bahsettiğimiz 

problemleri simüle etmeyi deneyeceğiz. Öncelikle, Visual Studio.Net ortamında bir windows 
uygulamasını aşağıdakine benzer forma sahip olacak şekilde oluşturalım. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Sıra geldi uygulama kodlarımızı yazmaya. 
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SqlConnection con; 

SqlTransaction trans; 

SqlDataAdapter da; 

 

private void btnBegin_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(con.State==ConnectionState.Closed) 

    { 

        con.Open(); 

    }  

    trans=con.BeginTransaction(); 

} 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;database=Northwind;integrated 

security=SSPI");  

} 

 

private void btnCommit_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    trans.Commit(); 

} 

 

private void btnRollBack_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    trans.Rollback(); 

} 

 

private void btnBak_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    SqlCommand cmdBak=new SqlCommand("SELECT * FROM Personel",con); 

    cmdBak.Transaction=trans; 

    da=new SqlDataAdapter(cmdBak); 

    DataTable dt=new DataTable(); 

    da.Fill(dt); 

    dataGrid1.DataSource=dt; 

} 

 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    SqlCommand cmdGir=new SqlCommand("INSERT INTO Personel (ISIM,SOYISIM) VALUES 

('"+txtIsim.Text+"','"+txtSoyisim.Text+"')",con); 

    cmdGir.Transaction=trans; 

    int sonuc=cmdGir.ExecuteNonQuery(); 

    MessageBox.Show(sonuc+" SATIR GIRILDI"); 

} 

 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 

    SqlCommand cmdGuncelle=new SqlCommand("UPDATE Personel SET 

ISIM='"+txtIsim.Text+"',     SOYISIM='"+txtSoyisim.Text+"' WHERE ID="+txtID.Text,con); 

    cmdGuncelle.Transaction=trans; 

    int sonuc=cmdGuncelle.ExecuteNonQuery(); 

    MessageBox.Show(sonuc+" SATIR GUNCELLENDI"); 

} 

 

private void btnBakID_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand("SELECT ISIM,SOYISIM FROM Personel WHERE 

ID="+txtID.Text,con); 

    cmd.Transaction=trans; 

    da=new SqlDataAdapter(cmd);     

    DataTable dt=new DataTable(); 

    da.Fill(dt); 

    dataGrid1.DataSource=dt; 

} 

Kodlarımızda özel olarak yaptığımız bir şey yok. Ado.Net'i kullanarak, bizim için gerekli satırları 

oluşturduk. Şu an için odaklanmamız gereken, eş zamanlı Transaction' lar arasındaki problemlerin 
irdelenmesi. 

Phantoms; 

İki Transaction olduğunu ve bunların eş zamanlı olarak çalıştığını düşünelim. Transaction1, veri 

tabanından herhangibir tabloya ait belirli bir veri kümesini çekmiş olsun. Aynı veri kümesine 

Transaction2' ninde baktığını düşünelim. Transaction2, tabloya yeni satırlar girsin ve Transaction' ı 

onaylansın(Commit). Bu noktadan sonra, halen daha çalışan Transaction1, aynı veri kümesini 

tekrardan Transaction içerisinde talep ettiğinde, yeni eklenmiş satırlar olduğunu görecektir. Bu 

satırlar, hayalet olarak düşünülür ve bu nedele Phantom olarak adlandırılır. Çünkü, Transaction1 

işlemini sonlandırmadan veri kümesinin yeni bir şekline sahip olmuştur. Yeni eklenen satırlar onun 

için bir anda ortaya çıkan hayalet satırlar gibidir. Şimdi dilerseniz, bu olayı simüle etmeye çalışalım. 

Öncelikle, geliştirdiğimiz uygulamadan iki adet çalıştırmamız gerekiyor. Sonra  bu uygulamalardan 

Başlat başlıklı butonlara tıklayarak Transaction' larımızı çalıştırmalıyız. Artık elimizde çalışan iki eş 

zamanlı Transaction var. Şimdi, yukarıda bahsettiğimiz senaryoyu uygulayalım. Önce Transaction' 
lardan birisi ile veri çekelim. 
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Şekil 2. Transaction1 veri çekiyor. 

Ardından diğer uygulamada çalışan Transaction üzerinden yeni bir kaç kayıt girelim ve bu 
Transaction' ı Commit edelim. 
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Şekil 3. Eşzamanlı çalışan Transaction2 yeni satır girdi ve işlem onaylandı (Commit). 

Şimdi çalışmaya devam eden yani açık olan Transaction'ın olduğu uygulamaya geçelim ve veri 

kümesini yeniden Bak isimli butona tıklayarak isteyelim. 

 

Şekil 4. Transaction1 için, Phantom Satırlar Oluştu. 

İşte burada oluşan Ahmet Nacaroğlu satırı hayalet satırdır. Bu durumun meydana gelmesi için, giriş 

işlemlerini yapan Transaction' ın onaylanmış olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Aksi takdirde, 

diğer Transaction ile veriler çekilmek istendiğinde, belirli bir süre diğer Transaction'ın bu işlemleri 

tamamlayıp(Commit) tamamlamıyacağı(Rollback) beklenir ve bu süre sonunda bekelenen olmassa 

uygulama bir istisna fırlatır. (Bu nedenle, Transaction2' de girdiğimiz satırlardan sonra, Onayla 

başlıklı butona basmayı unutmayalım.) 

Non-Repeatable Reads; 

Yine iki eş zamanlı çalışan Transaction' ımız olduğunu düşünelim. Transaction' lardan birisi yine veri 

çekmiş olsun. Özellikle çektiği belirli bir satır olabilir. Diğer Transaction' da bu belirli satırı veya 

başkalarını güncellesin ve işlemi onaylansın (Commit). İşte bu noktadan sonra, diğer çalışmakta 

olan Transaction aynı satırlara yeniden baktığında verilerin değişmiş olduğunu görecektir. İşte bu 

satırlardaki ani ve bilinmeyen değişiklikler nedeni ile, bu durum Non-Repeatable Read olarak 

adlandırılmıştır. Şimdi bu durumu simüle edebilmek için, yine uygulamamızdan iki tane çalıştıralım 

ve Transaction' larımızı başlatalım. İlk Transaction ile okuduğumuz verilerden belirli bir satır 
üzerinde, ikinci Transaction'da değişiklik yapalım ve bu Transaction' ı onaylayalım(Commit). 
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Şekil 5. Transaction2' de Transaction1' de aynen görünen satırlardan birisinde güncelleme yapıldı. 

Şimdi bu Transaction' ı onaylayalım ve diğer Transaction' da verileri tekrardan çekelim. Bu 

durumda, ID değeri 58 olan satırın verilerinin değişmiş olduğunu görülür. 
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Şekil 6. Transaction1 için NonRepeatable-Read durumu. 

Dirty Reads; 

Bu durum Phantoms ve Non-Repeatable Read durumlarına göre biraz daha farklıdır. Eş zamanlı 

olarak çalışan Transaction' lardan birisi, diğerinin okuduğu aynı veriler üzerinde değişiklik yapar. 

Aynen Non-Repeatable Read' e neden olan durumda olduğu gibi. Ancak önemli bir fark vardır. 

Değişiklik yapan Transaction Commit edilmeden, diğer Transaction aynı satırıları tekrar okur ve 

değişiklikleri görür. Bu andan sonra, değişiklikleri yapan Transaction yaptığı güncellemeleri 

RollBack ile geri alır. İşte bu noktada, verileri okuyan Transaction' da geri alınmış (RollBack) yani 

veri tabanına yansıtılmamış değişiklikler halen daha var olacaktır ki aslında bu değişiklikler mevcut 

değildir. İşte bu durum Dirty-Reads olarak adlandırılır. Şimdi bu durumu simüle etmeye çalışalım. 

Ancak burada söz konusu olan Transaction' lar eş zamanlı çalışmakla birlikte, birisi Commit veya 

RollBack edilmeden diğerininde veri çekme gibi işlemleri yapabilmesine izin veren yapıdadırlar. O 

nedenle bir sonraki makalede üzerinde duracağımız IsolationLevel numaralandırıcısı türünden bir 
değer ile Transaction' ları çalıştırmamız lazım. Bu amaçla aşağıdaki satırı; 

trans=con.BeginTransaction(); 

aşağıdaki ile değiştirelim. 

trans=con.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadUncommitted); 

Şu aşamada bunun ne anlama geldiğinin çok önemi yok. Bunu ve diğer numaralandırıcı değerlerinin 

etkilerini bir sonraki makalemizde incelemeye çalışacağız. Şimdi yine iki uygulamamızı aynı anda 

çalıştıralım ve Transaction' larımızı başlatalım. Önce Transaction1 için verileri çekelim. 
Transaction2' de belli bir satır üzerinde değişikliklik yapalım. 
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Şekil 7. Eşzamanlı çalışan Transaction2' de belirli bir satır üzerinde güncelleme yapıldı. 

Şimdi Transaction1 içinde, verileri tekrardan çekelim. Bu durumda Transaction2 ile, ID değeri 70 

olan satır üzerinde yapılmış olan değişikliği görürüz. 

 

Şekil 8. Transaction1 verileri tekrardan çekiyor ve değişiklikleri görüyor. 

Şimdi Transaction2' de yaptığımız güncelleme işlemini geri alalım. İşte bu durumda, Transaction1 

içinde, Transaction2 tarafından satırın güncellenmiş fakat onaylanmamış, daha da önemlisi geri 

alınmış hali kalır. İşte bu durum Dirty Reads olarak adlandırılmaktadır. Bu üç durum ile ilgili olarak 

alınabilecek tedbirler, IsolationLevel numaralandırıcısı ile belirlenir. Bu numaralandırıcıyı ve 
kullanım şekillerini bir sonraki makalemizde incelemeye çalışacağız. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Transaction' larda SavePoint Kullanımı ( 

15.06.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, Ado.Net ile gerçekleştirilen transaction işlemlerinde, sql' de yer alan SavePoint' 

lerin nasıl uygulandığını incelemeye çalışacağız. Sql' de transaction işlemlerinde, her bir iş 

parçasından sonra gelinen noktanın birer SavePoint olarak kaydedilmesi sık rastlanan bir tekniktir. 

Bir transaction birden fazla iş parçasına sahiptir. Her bir iş parçasının başarılı olması halinde, tüm 

bu işlemler onaylanarak (commit) kesin olarak veritabanına yansıtılır. Diğer yandan, iş parçalarının 

mailto:selim@bsenyurt.com
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herhangibirisinde meydana gelebilecek bir aksaklık sonucu transaction RollBack işlemini uygular ve 

tüm işlemler yapılmamış sayılarak veritabanı, transaction başlamadan hemen önceki haline getirilir. 

Ancak çoğu zaman transaction blokları içerisine aldığımız iş parçaları, çok fazla sayıda olup, 

herhangibir noktada meydana gelebilecek RollBack işlemi sonucu o ana kadar yapılan tüm 

işlemlerin geçersiz sayılması istenen bir durum olmayabilir. İşte böyle bir durumda, başarılı bir 

şekilde gerçekleşen işlerden sonraki kod satırlarına dönmek daha mantıklı bir yaklaşımdır. Elbette 

bu durum havale, eft gibi bankacılık işlerini kapsayan transaction' larda tercih edilmemelidir. 

SavePoint' lerin çalışma mantığında, transaction içindeki belirli noktaların işaretlenmesi 

yatmaktadır. Bu durumda, RollBack işlemi söz konusu olduğunda, bu işaretlenmiş noktalardan 

birisine dönülebilme imkanına sahip olunur. İşte Sql transaction' larındaki bu tekniği, .net ile 

geliştirdiğimiz uygulamalarda da simule edebilmek için, Transaction sınıflarının aşağıda 
SqlTransaction sınıfı için prototipi verilen Save metodu kullanılır. 

public void Save(string savePointName); 

Bu metod parametre olarak, SavePoint' in ismini belirten string türde bir değer alır. SavePoint 

olarak kaydedilmiş bir noktaya RollBack işlemi ile geri dönebilmek için, RollBack metodunun 
aşağıdaki prototipi kullanılır. 

public void Rollback(string transactionName); 

Burada, RollBack metoduna, parametre olarak string türden SavePoint' in adı verilir. Burada önemli 

olan, RollBack ile herhangibir SavePoint' e dönülmesinden sonra eğer Commit işlemi uygulanırsa, 

SavePoint' e kadar yapılan iş parçalarının kesin olarak veritabanına yansıtılacağıdır. Şimdi 

SavePoint kullanımına ilişkin olarak basit bir örnek geliştirelim. Örnek windows uygulmasında, 3 iş 

parçası içeren bir transaction kullanacağız. Bu transaction işleminde, SavePoint' lere yer verecek ve 

bu noktaların veritabanına olan etkisini basitçe incelemeye çalışacağız. Bu amaçla aşağıdaki form 
görünümüne benzer bir windows uygulması tasarlayarak işe başlayalım. 
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Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Şimdi uygulama kodlarımızı geliştirelim. 

/* SqlConnection ve SqlTransaction nesnelerimizi tanımlıyoruz.*/ 

SqlConnection con;  

SqlTransaction trans; 

 

private void frmMain_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /* Uygulamamız yüklenirken, SqlConnection nesnemizi oluşturuyoruz. Yerel sql sunucusunda yer 

alan, Northwind veritabanına bağlantı sağlayacağız.*/ 

    con = new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Northwind;integrated 

security=SSPI"); 

} 

 

private void btnBegin_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /* Kullanıcı transaction'ı başlatıyor. Önce bağlantımız açılır daha sonra SqlConnection 

nesnemizin BeginTransaction metod ile, transaction' ımız bu bağlantı için başlatılır. Ardından açılış 

işlemi listBox kontrolüne yazılır.*/ 

    con.Open(); 

    trans=con.BeginTransaction(); 

    listBox1.Items.Add("Transaction basladi..."); 
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}  

 

private void btnEkle1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /*Burada transaction' ımız içinde çalıştırılacak bir iş parçası uygulanıyor. Bu iş parçasında, 

Personel isimli tabloya veri girişi yapılmakta.*/ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand("INSERT INTO Personel (ISIM,SOYISIM) VALUES 

('BURAK','SENYURT')",con); 

    cmd.Transaction=trans; /* SqlCommand için transaction nesnesi belirtilir.*/ 

    try 

    { 

        int sonuc=cmd.ExecuteNonQuery(); /* Komutumuz çalıştırılır.*/ 

        trans.Save("Insert_1"); /*Transaction' ımız içinde bu noktada bir SavePoint oluşturulur.*/ 

        listBox1.Items.Add(sonuc+" Kayit eklendi. SavePoint=Insert_1"); /* Durum listBox'a 

yazılır.*/ 

    } 

    catch 

    { 

        listBox1.Items.Add("HATA..."); 

        trans.Rollback(); /* Bir hata oluşursa ilk hale dönülür.*/ 

    } 

} 

 

private void btnEkle2_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /*Burada transaction' ımız içinde çalıştırılacak bir iş parçası uygulanıyor. Bu iş parçasında, Per 

isimli tabloya veri girişi yapılmakta. Ancak tablomuzun ismi Personel olmalı ve Per isimli bir 

tablomuzda yok. Bu nedenle burada bir hata oluşacaktır. İşte bu hata sonucu transaction'ımız 

RollBack işlemi ile Insert_1 isimli SavePoint noktasına döner.*/ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand("INSERT INTO Per (ISIM,SOYISIM) VALUES 

('SEFER','ALGAN')",con); 

    cmd.Transaction=trans; 

    try 

    { 

        int sonuc=cmd.ExecuteNonQuery(); 

        trans.Save("Insert_2");/* Insert_2 isminde bir SavePoint oluşturulur.*/ 

        listBox1.Items.Add(sonuc+" Kayit eklendi. SavePoint=Insert_2"); 

    } 

    catch 

    { 

        listBox1.Items.Add("HATA...DONUS-->Insert_1"); 

        trans.Rollback("Insert_1"); /* Insert_1 isimli SavePoint noktasına dönülür.*/  

    } 

} 

 

private void btnSil_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /*Personel tablosundan ID alanının değeri 1 olan satırı silecek komutu içeren bir iş parçası 

uygulanıyor. Ancak ID=1 olan bir satır yok ise bir istisna oluşacaktır. Bu durumda RollBack işlemi 
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ile, Insert_2 isimli SavePoint noktasına dönülür. */ 

    SqlCommand cmd=new SqlCommand("DELETE FROM Personel WHERE ID=1",con); 

    cmd.Transaction=trans; 

    try 

    { 

        int sonuc=cmd.ExecuteNonQuery(); 

        listBox1.Items.Add(sonuc+" Kayit silindi."); 

    } 

    catch 

    { 

        listBox1.Items.Add("HATA...DONUS-->Insert_2"); 

        trans.Rollback("Insert_2"); /* Insert_2 SavePoint noktasına dönülür.*/  

    } 

} 

 

private void btnCommit_Click_1(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /* Transaction onaylanır. Eğer transaction herhangibir SavePoint' te ise, o noktaya kadar olan 

tüm işlemler onaylanır. */ 

    trans.Commit(); 

    listBox1.Items.Add("Islemler Onaylandi..."); 

    if(con.State==ConnectionState.Open) 

    { 

        con.Close(); 

    } 

} 

Burada dikkat edilecek olursa, ikinci Insert işleminde yanlış bir tablo ismi verilmiştir. Ayrıca silme 

işlemi için kullandığımız sql cümleciğinde, ID alanının değerinin 1 olması garanti değildir. İşte 

buralarda, istisnalar fırlayacaktır. Ancak catch bloklarında bu istisnalar yakandıktan sonra RollBack 

işlemi ile daha önceden kaydedilen belirli bir SavePoint' e dönülmektedir. İşte bu noktalardan sonra 

Commit işlemini uygularsak, bu SavePoint' lere kadar olan tüm iş parçaları onaynalacak ve 

veritabanına yansıtılacaktır. Bu durumu aşağıdaki şekil ile daha kolay anlayabiliriz. 
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Şekil 2. SavePoint Kullanımı 

Şimdi bu durumu analiz etmek için uygulamamızı çalıştıralım. 

 

Şekil 3. Ekle 2 işleminde hata. 
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Önce Ekle 1 başlıklı butona basarak ilk Insert işlemimizi çalıştıralım. Daha sonra Ekle 2 başlıklı 

butona tıklayarak ikinci insert işlemini çalıştıralım. Burada Per isimli tablo olmadığı için bir istisna 

oluşacaktır. Bu durumda Catch bloğundaki RollBack metodu ile transaction Insert_1 isimli 

SavePoint'e döner. Eğer bu anda Onayla başlıklı butona tıklar ve transaction'ı onaylarsak (Commit) 

tablomuzun görünümünün aşağıdaki gibi olduğunu farkederiz. (Tablonun ilk hali hiç bir kayıt 
içermemektedir.) 

 

Şekil 4. Insert_1 SavePoint'inden Sonra Commit Sonucu Tablonun Durumu. 

Görüldüğü gibi, Insert_1 SavePoint' ine kadar olan işlemler (ki burada sadece ilk Insert komutu 

oluyor) veritabanına yansıtılmıştır. Şimdi kodumuzdaki ikinci insert ifadesinde yer alan Per isimli 

tablo adını düzeltelim ve bunu Personel yapalım. Bu durumda ikinci Insert işlemimizde geçerli 

olacaktır. Ancak halen Delete işleminde problem çıkması olasıdır. Nitekim, tablomuzda yeni 

girdiğimiz ilk satırın ID değeri 51' dir. Identity olarak tanımlanan bu alanın 1 değerine sahip olması 

şu anki şartlarda imkansızdır. Dolayısıyla Delete işleminde yine bir istisna fırlayacak ve bu kez, 

Insert_2 isimli SavePoint' e dönülecektir. Şimdi bu son durumu analiz etmek için uygulamızı 
düzenleyelim ve tekrar çalıştıralım. 

 

Şekil 5. Delete işleminde meydana gelen istisna sonrası Commit işlemi uygulanırsa. 

Önce, Baslat başlıklı butona tıklayarak Transaction' ımızı başlatalım. Ardından sırasıyla Ekle 1, Ekle 

2 ve Sil başlıklı butonlara tıklayalım. Bu işlemler sonucunda Delete işleminde ID'si 1 olan satır 

olmadığından bir istisna oluşacak ve transaction'ımız RollBack metodu ile, Insert_2 olarak 
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isimlendirdiğimiz SavePoint' e dönecektir. Bu noktada Onayla başlıklı butona tıklarsak, Commit 

işlemi sonucu Insert_2 noktasına kadar olan iki Insert işlemimizde onaylanacak ve veri tablosuna 
yansıtılacaktır. 

 

Şekil 6. Delete işlemindeki istisna sonrası Commit uygulandığında, tablonun son hali. 

Bu makalemizde, Sql SavePoint' lerinin Ado.Net içindeki transaction' larda nasıl kullanıldığını 

incelemeye çalıştık. Geliştirdiğimiz örnek, sadece SavePoint' lerin kullanımını inceleme amacında 

olduğundan, farklı türden hatalara açıktır. Ancak önemli olan, SavePoint'lerin bir transaction 

nesnesi için nasıl kayıt edildikleri ve RollBack işlemleri sonucu bu noktalara nasıl dönülebildiğidir. 

Ayrıca, bu tip RollBack işlmeleri sonrasında verilen Commit emirlerinin verileri gerçek anlamda nasıl 

etkilediğinede dikkat etmek gerekir. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

XML Rapor Web Servisleri ( 10.06.2004 ) - Web 

Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, Crystal Report'ların birer web servisi olarak nasıl yayınlanacaklarını ve istemciler 

tarafından kullanılacaklarını kısaca incelemeye çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi Web Servislerinin 

günümüz teknolojilerine getirdiği en büyük yenilik, merkezileştirilmiş metodların, herhangibir 

platformda yer alan sayısız istemci tarafından, hiç bir engele yada kısıtlamaya takılmadan kolayca 

çağırılabilmeleri ve sonuçların aynı yollar ile kolayca sorunsuz elde edilebilmeleridir. Öyleki, web 

servislerinin XML tabanlı olarak, SOAP protokolünün belirlediği kriterlerde HTTP gibi basit iletişim 

protokolleri üzerinden anlaşmayı desteklemesi, onların esnek, genişleyebilir, kolay erişilebilir ve 
popüler olmalarını sağlamıştır. 

İşte web servislerinin sunmuş olduğu bu imkanlardan, geliştirmiş olduğumuz Crsytal Report'larında 

faydalanmalarını sağlayabiliriz. Çoğunlukla, müşterilerimizin yada firmamız ile birlikte çalışan 

tedarikçilerimizin, ortak bir noktadan, Crystal Report olarak hazırladığımız esnek ve güçlü 
raporlara, her platformdan sorunsuz ulaşılabilmeleri amacıyla web servisi tabanlı raporlar geliştirilir. 

XML Rapor Web Servislerinin geliştirilmesi iki aşamalı bir işlemden ibarettir. İlk olarak, rapor 

dosyamızı baz alıcak bir web servisinin geliştirilemesi gerekir. Bu raporu kullanmak için ise, 

standart bir web servisinin kullanılmasında uygulanan prosedürler işletilir. Yani, web servisine ait 

referans, uygulamaya eklenir. Sonrasında ise, eğer uygulamayı Visual Studio.Net ile geliştirdiysek, 

web servisimiz için uygulamamızda bir proxy nesnesi, bu servisin istemci uygulamaya indirilen wsdl 

dökümanı vasıtasıyla otomatik olarak oluşturulur. Sonrasında, istemci uygulamamız ile web 

servisimiz arasındaki mesajlaşmalar SOAP protokolünün belirlediği tipte bu proxy nesnesi 

yardımıyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla, geliştireceğimiz istemci uygulamada, bu proxy sınıfına ait 
nesne örneğini kullanmamız gerekecektir. 
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Lafı fazla uzatmadan XML Rapor Web Servislerinin geliştirilmesi ile işe başlıyalım. Bu amaçla ilk 

olarak Visual Studio.Net ortamında bir Asp.Net Web Uygulaması açalım. Bu noktada 

uygulamamıza, Solution Explorer'dan sağ tıklayarak açtığımız menüden Add Exsiting Item ile daha 

önceden geliştirmiş olduğumuz herhangibir rpt uzantılı rapor dosyasını ilave edelim. (Bu noktada 

asıl amacımız rapor dosyasının nasıl oluşturulduğu olmadığı için, bu konunun üstünde fazla 
durmayacağım.) 

Ben uygulamamda örnek olarak, daha önceden geliştirdiğim çok basit bir rapor dosyasını 

kullandım. Bu rapor, Sql Server sunucusunda yer alan Northwind veritabanındaki Customers 

tablosuna ait bir kaç veriden oluşmakta. Bizim için asıl önemli olan kısım, bu raporun, bir web 

servisi olarak yayınlanmak istenmesidir. İşte bu amaçla raporumuza sağ tıklıyor ve çıkan menüden 
Publish As Web Service seçeneğini işaretliyoruz. 

 

Şekil 1: Raporun Web Servisi Olarak Yayınlanması. 

Bu işlemin ardından raporumuz için, asmx uzantılı web servisi dosyamızın oluşturulduğunu görürüz. 
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Şekil 2: Raporumuzun Web Servisi Haline Getirilmesi. 

Dilersek bu sayfayı web browser'dan çalıştırarak raporumuz ile ilgili olarak neler yapabileceğimi 

görebiliriz. Artık elimizde, raporumuzu kullanmak isteyen istemcilere sunabileceğimiz bir web 

servisimiz var. Son adım olarak uygulamamızı derleyelim. Şimdi bu XML Rapor Web Servisini 

kullanmak isteyen istemcileri nasıl geliştireceğimize bakalım. Bunun için örnek olarak bir Asp.Net 

web uygulaması açalım. Bu uygulamaya web servisinden elde edeceğimiz raporu gösterecek olan 

bir Cyrstal Report Viewer nesnesini ekleyelim. Sayfamız aşağıdakine benzer bir yapıda olabilir. 

 

Şekil 3: İstemci Asp.Net sayfasının tasarım görünümü. 

Tanımlanmış olan bir web servisini, bir istemciye eklemek için, Add Web Reference seçeneğini 
kullanırız. Bu durum, elbetteki XML Rapor Web Servisleri içinde geçerlidir. 

 

Şekil 4. XML Rapor Web Servisinin İstemci Uygulamaya Refernas Edilmesi. 

Buradab karşımıza aşağıdaki pencere gelicektir. Biz yerel makinede çalıştığımız ve web 

servisimizide localhost'umuzda geliştirdiğimiz için, kullanılabilir web servislerini öğrenmek amacıyla 
getirilen listeden, Web services on the local machine linkini seçebiliriz. 
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Şekil 5. Kullanılabilir web servislerinin öğrenilmesi. 

Bu linki seçtiğimiz takdirde sistemde kullanabileceğimiz web servisleri ekrana gelicektir. Bu 

servislerden bir taneside, geliştirmiş olduğumuz XML Rapor Web Servisidir. Bu raporu seçerek, web 

servisine ait referansı uygulamamıza ekleyelim. 

 

Şekil 6. XML Rapor Web Servisimizin Seçilmesi 

XML Rapor Web Servisimizin seçilip, istemci uygulamamıza eklenmesi ile birlikte, vs.net bu web 

servisine ait wsdl dosyasını talep eder. Wsdl dökümanı web servisinin public arayüzünün bir 

görüntüsünü xml formatında istemci uygulamada kullanabilmemizi sağlar. Bu işlemin ardından, 

istemci uygulamada XML Rapor Web Servisimize ait Wsdl dökümanıda otomatik olarak oluşturulur. 

Bu döküman yardımıyla da, web servisimiz ile aramızdaki ilişkiyi nesnesel bazda 

gerçekleştirebilmemizi sağlayan proxy sınıfımız oluşturulacaktır. Bu durumda Solution Explorer' da 

projemizin son halinin aşağıdaki gibi olduğunu görürüz. 
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Şekil 7. Proxy Sınıfımız Oluşturulur. 

Artık tek yapmamız gereken, XML Rapor Web Servisimizden elde edeceğimiz raporun içeriğini, 

Crystal Report Viewer nesnemizde göstermek. Bunun için aşağıdaki basit kod satırlarını 
uygulamamıza eklememiz yeterli olucaktır. 

private void btnRaporla_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /* Öncelikle proxy sınıfımıza ait bir nesne örneğini oluşturuyoruz. */ 

    localhost.MusteriRaporlariService rapor=new RaporIstemci.localhost.MusteriRaporlariService();  

    this.CrystalReportViewer1.ReportSource=rapor; // Web sayfamızdaki CrystalReportViewer 

nesnemize rapor kaynağı olarak, proxy nesnemizi atıyoruz. */ 

    this.CrystalReportViewer1.DataBind(); /* Nesnemizi gelen rapor verilerine bağlıyoruz.*/ 

} 

Burada olanları kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle XML Rapor Web Servisimizin istemci 

uygulama için oluşturulan proxy sınıfından bir nesne örnekledik. Böylece, istemcimizdeki Crystal 

Rapor nesnemiz, bu proxy sınıfından elde edilen verileri gösterecek. Elbetteki proxy nesnemizde bu 

verileri, XML Rapor Web Servisimizden almakta. Web sayfamızı çalıştırıp, buton kontrolümüze 

tıkladığımızda aşağıdakine benzer bir sayfa ile karşılaşırız. 
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Şekil 8. Raporun Elde Edilmesi. 

Bu makalemizde en basit haliyle, XML Rapor Web Servislerinin nasıl oluşturulduğunu ve 

kullanıldığını incelemeye çalıştık. Görüldüğü gibi kilit nokta, raporun web servisi olarak 

yayınlanmasıdır. (Publish As Web Service) Diğer taraftan geri kalan bütün işlemler web servislerinin 

istemcilerde kullanılmasındaki teknikler ile aynıdır. İlerleyen makalelerimizde görüşmek dileğiyle 

hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

.NET Remoting'i Kavramak ( 22.05.2004 ) - 

Remoting 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, .net remoting sistemini anlamaya çalışacak ve .net remoting sistemini oluşturan 

temel yapılar üzerinde duracağız. Öncelikle .net remoting' in ne olduğunu ve ne işe yaradığını 

tanımlamakla işe başlılayım. Remoting sistemi, kısaca, farklı platformlarda çalışan uygulamalar 

arasında veri alışverişine imkan sağlayan bir sistemdir. Bu tanımda söz konusu olan platformlar 

farklı işletim sistemlerinin yer aldığı farklı ve birbirlerinden habersiz proseslerde çalışan 

uygulamaları içerebilir. Olayın en kilit noktasıda, farklı sistemlerin veri alışverişinde 
bulunabilmelerinin sağlanmasıdır. 

Konuyu daha iyi irdeleyebilmek amacıyla, Microsoft tarafından belirtilen şu örneği göz önüne 

alabiliriz. Bir pocket pc aygıtında, Windows CE işletim sistem üzerinde, C# dili ile yazılmış bir 

uygulamamız olduğunu düşünelim. Bu uygulama herhangibir parçası olmadığı bir ağda yer alan bir 

uygulamanın ilgili metodlarını çağırıyor olsun. Uzak network üzerinde kurulu olan bu uygulama, 
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Windows 2000 işletim sisteminde çalışan VB ile yazılmış ve başka bir sql sunucusunda yer alan bir 

takım bilgileri tedarik eden bir yapıya sahip olabilir. İşte .net remoting ile bu iki farklı uzak nesne 
arasında kolayca iletişim kurabilir ve veri alışverişini sağlayabiliriz. 

Remoting sisteminin bize vadettiği aslında, herhangibir zamanda, yerde ve aygıt üzerinden bilgi 

erişimine izin verilebilmesidir. Bu aşağıdaki şekilde daha anlaşılır bir biçimde ifade edilmeye 
çalışılmıştır. 

 

Şekil 1. NET Remoting Sisteminde Temel Amaç 

Gelelim .net remoting sisteminin temel olarak nasıl çalıştığına ve nelere ihtiyaç duyduğuna. 

Öncelikli olarak sistemde uzak sınırlarda yer alan nesnelerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu nesneler 

arasında meydana getirilecek iletişim, .net remoting alt yapısında yer alan bir takım üyeler ile 

sağlanacak. Herşeyden önce, uzak nesneler arasında hareket edicek mesajların taşınması işlemi ile, 

iletişim kanallarının (Communication Channels) ilgilendiğini söyleyebiliriz. Uzak nesneler arasındaki 

tüm mesajlar bu kanal nesneleri yardımıyla taşınacak, kodlanacak (encoding) ve çözülecektir 

(decoding) . Kodlamaktan kastımız, uzak nesneler arasında taşınacak mesajların, kullanılan iletişim 

protokolünün tipine göre belli bir formatta serileştirilmesi (serialization)dir. Diğer yandan kodlanan 

bu mesajın aynı kurallar çevrçesinde diğer uzak nesne tarafından çözümlenmesi (decoding) 

gerekecektir. Zaten aradaki mesajların yaygın iletişim protokolleri üzerinden gerçekleştirilmesi, 
remoting'in en temel özelliklerinden birisidir. 

Bir iletişim kanalı nesnesi yardımıyla taşınan mesajlar, doğal .net serleştirici formatları (binary, 

soap) kullanılarak, kodlanır ve çözülürler. Bir uzak nesne, başka bir uzak nesneye mesaj 

gönderdiğinde, bu mesaj, kullanılan kanal nesnelerinin esas aldığı protokoller çerçevesinde 

serileştirilerek binary yada xml formatına dönüştürülür. Mesajı alan uzak nesne ise, serileştirilmiş 

bu mesajı uygun protokol tabanlı .net serileştirme formatlarını kullanarak açar ve kullanır. 
Serileştirme amacıyla kullanılan iki kodlama çeşidi vardır. 
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Şekil 2. Serileştirme Seçenekleri 

Gelelim diğer önemli bir konuya. Uzak nesneler nasıl kullanılacak. Özellikle server (Sunucu) nitelikli 

merkezi nesnelere, client (istemci) uygulamalardan nasıl erişilebilecek. Bunun için uzak nesnelere 

ait referanslara ihtiyacımız olucaktır. Ancak burada karşımıza adresleme sorunu çıkacaktır. Nitekim, 

herhangibir proses içinde çalışan bir nesne için, uzak nesnelerin çalıştığı prosesler anlamlı değildir. 

Bu sorunun aşılmasında kullanılabilecek ilk yol sunucu nesnesinin, istemcilere kopyalanmasıdır. Bu 

durumda istemci uygulama, sunucu nesnesinin bir örneğine ihtiyaç duyduğunda bunu local olarak 
kullanabilecektir. 

Ancak kopylama yönteminin bir takım dezavantajları vardır. Herşeyden önce çok sayıda metod 

içeren büyük boyutlu nesnelerin kopylanması verimlilik ve performans açısından negatif bir etki 

yaratacaktır. Bununla birlikte, istemci uygulamalar, server nesnelerinin sadece belirli metodlarını 

kullanıyor olabilirler. Buda nesnenin tamamımın kopyalanmasının anlamsız olmasına neden olan bir 

diğer durumdur. Bir diğer dezavantaj ise, server nesnesinin bulunduğu sistemdeki fiziki adreslere 

referanslar içerebiliecek olmasıdır. Örneğin dosya sistemine başvuruda bulunan nesneleri 

barındıran server nesneleri söz konusu olabilir. Böyle bir durumda elbetteki kopyalama sonucu bu 

referanslar yitirilecek ve istemci tarafından kullanılamıyacaktır. Son olarak, server nesnesinin 
kopyalanmasının, istemci kaynaklarını harcadığını söyleyebiliriz. 

Bu dezavantajlar göz önüne alındığında bize başka bir yöntem gerekmektedir. Bu teknikte, server 

nesnelerini kullanmak için, bu nesnelere referansta bulunan proxy nesneleri kullanılır. İstemci 

uygulama, bir uzak nesneye ihtiyaç duyduğunda, bu talebini proxy nesnesine iletecektir. Proxy 

nesnesi ise, .net remoting'in sağlamış olduğu imkanlar dahilinde, ilgili uzak nesnesin ilgili üyesinin 

referansına başvuracak, bu metodu çalıştıracak ve dönen sonuçları yine proxy nesnesi aracılığıyla, 

istemci uygulamaya ulaştıracaktır. Bu konuyu aşağıdaki şekil ile daha net bir biçimde zihnimizde 
canlandırabiliriz. 

 

Şekil 3. Proxy Nesnesinin Kullanılması 

Remoting sisteminde kullanılan nesnelerin kopyalanabilmesi veya refarans olarak değerlendirilmesi, 

remoting nesnelerinin iki temel kategoriye ayrılmalarına neden olmuştur. Remotable nesneler ve 

NonRemotable nesneler. Remotable nesneler, Başka uygulamalarca kopyalanma veya referans 

tekniği ile erişilebilen nesnelerdir. NonRemotable nesneler ise, diğer uygulamalar tarafından 

erişilemiyen nesnelerdir. Çoğunlukla büyük boyutlu, çok sayıda metod içeren veya local olarak fiziki 

adres referanslarına ihtiyaç duyan uzak nesnelerin, nonRemotable olarak belirtilmesi sık görülen bir 

tekniktir. Peki bu durumda bu nesneleri kullanmak isteyen uzak uygulamalar nasıl bir yol izleyebilir 

? İşte bu noktada, nonRemotable nesnelerin, istemcilere açılabilecek olan bölümleri için remotable 
nesneler kullanılır. 
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Diğer yandan remotable nesneler, kopylama veya referans taşımaya imkan veren uzak nesnelerdir. 

Burada ise karşımıza iki çeşit remotable nesne oluşumu çıkar. Marshall By Value tipi remotable 

nesneler ve Marshall by Reference tipi remotable nesneler. Bu kategorilendirme şekilsel olarak 
aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 4. Uzak Nesnelerin Temel Kategorilendirilmesi. 

Özellikle remotable nesneler için yapılan ayrım kullanım açısından çok önemlidir. Marshall By Value 

olarak belirlenmiş remotable nesneler, bir istemci tarafından talep edildiklerinde, özellikle bu 

nesnenin herhangibir metodu istemci tarafından çağırıldığında, .net remoting sistemi bu nesnenin 

bir kopyasını oluşturur ve bu kopyayı iletşim kanal nesneleri yardımıyla serileştirerek, çağrıyı yapan 

istemciye gönderir. İstemci tarafında yer alan, .net remoting sistemi ise bu kopyayı çözümler ve bir 

nesnenin bir kopyasını istemci makinede oluşturur. Nesnenin, istemciye kopyalanabilmesi için 

serileştirme işlemi uygulanır. Burada önemli olan nokta, serileştirmenin otomatik olarak 

gerçekleştirilebilmesi için, nesneye ISerializable arayüzünün uygulanmasıdır. Nesnelerin, 

istemcilere bu yolla taşınması özellikle istemciler açısından işlem zamanını kısaltıcı bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nitekim istemcinin talep ettiği metodlara, artık istemcideki uzak nesnenin 

kopyası üzerinden erişilmektedir. 

Marshall By Reference nesneleri ise, istemci uygulamalar için bu sistemlerde birer proxy nesnesi 

şeklinde oluşturulur. Bu proxy nesnesi, asıl uzak nesneye ilişkin referansları içeren metadata 

bilgilerine sahiptir. Uzak nesnenin herhangibir metodu çağırıldığında, proxy nesnesi ilgili metodun 

referansı ile hareket eder ve bir takım bilgileri sunucuya gönderir. Sunucu gelen bilgi paketini 

çözümledikten sonra ilgili parametreleri değerlendirerek talep edilen metodu çalıştırır ve bunun 

sonucu olarak geri dönüş değerlerini istemci makinedeki proxy nesnesine gönderir. Sonuçlar 
istemciye bu proxy nesnesi yardımıyla gönderilecektir. 

Bir uzak nesnenin herhangibir metodunun çağırılmasında veya uzak nesneye ait bir örneğin 

istemcide new anahtar sözcüğü ile oluşturulmaya çalışılmasında, uzak nesnenin davranış biçimi ve 

aktifleştirilmesi önem kazanır. Nitekim uzak nesnenin aktif hale gelmesi iki teknik ile 
gerçekleştirilebilmektedir. 
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Şekil 5. Nesne Etkinleştirme. 

Öncelikle sunucu taraflı etkinleştirmeden bahsedelim. Bu etkinleştirme tekniğinde, istemci 

tarafından sunucu nesnesinin bir metodu çağrıldığında, sunucu tarafından bu nesneye ait bir örnek 

oluşturulur. Daha sonrada bu nesne örneğinin proxy nesnesi, istemci tarafında oluşturulur. Burada 

dikkat çekici nokta nesne örneğinin, new anahtar sözcüğü ile değil, sunucu nesneye ait bir metod 
çağırıldığında oluşturuluyor olmasıdır. 

Bu etkinleştirme tekniğine örnek olarak şunu gösterebiliriz. Devlet dairelerindeki sunuculara bağlı 

bürolar olduğunu düşünelim. Sunucu nesnemiz, bu bürolara, vergi numarasına göre kontrol ve 

kimlik bilgisi değerlerini gönderiyor olsun. Bu örnekte büro istemcilerinin, sunucuya sürekli bağlı 

olduklarını düşünelim. İstemci, bir vergi numarasını kontrol etmek istediğinde, sunucu nesnesindeki 

ilgili metodu çağıracaktır. İşte bu noktada sunucu taraflı etkinleştirme devereye girerek, metod 
çağırımına karşılık sunucu nesnesinin örneğini oluşturur. 

Diğer yandan sunucu taraflı etkinleştirmede, Singleton ve SingleCall teknikleri kullanımaktadır. 

Singleton tekniğine göre etkinleştirmede, sunucu nesneyi kullanan kaç istemci olursa olsun, her bir 

istemcinin metod çağırımları sunucu tarafındaki tek bir nesne örneği tarafından yönetilmektedir. 

SingleCall tekniğinde ise, istemci tarafından yapılan her metod çağırısına karşılık birer sunucu 

nesnesi örneği oluşturulacaktır. 

İstemci taraflı etkinleştirmeye gelince. Bu kez sunucu taraflı etkinleştirmenin aksine, new anahtar 

sözcüğü ile bir sunucu nesne örneği istemci uygulamada oluşturulduğunda, sunucu üzerinde 

sunucu nesnesinin örneği oluşturulacaktır. Bu tip kullanıma örnek olarak chat uygulamalarını 
gösterebiliriz. 

Remoting sisteminde uzak nesneler dışında en önemli unsur mesajları taşıyan kanal nesneleridir. 

(Channels) Kanal nesneleri uzak bilgisayarlarda yer alan uzak nesneler arasındaki haberleşmede rol 

oynayan kilit nesnelerdir. Aradaki iletişimi sağlamak için kullanılan kanal nesneleri, bu iletişim 

üzerinden mesajların gönderilmesi, taşınması ve alınması gibi işlemlerden sorumludurlar. Bildiğiniz 

gibi kanal nesnelerinin taşıdığı mesajlar HTTP veya TCP protokolleri çerçevesinde hareket ederler. 

Bir kanal nesnesi yardımıyla, uzak kanallara mesaj gönderebilir yada uzak kanallardan gelen 
çağrıları dinleyebiliriz. 

Bir uzak nesne, başka bir uzak nesneye mesaj gönderdiğinde, kanal nesneleri devreye girerek bu 

mesajı binary veya xml formatında serileştirir. Mesajı yani çağrıyı alan uzak nesne ise, bu mesajın 

içeriğini, buradaki kanalın mesajı binary veya xml formattan çözümlemesi ile okuyabilir. Remoting 

sisteminde kullanılan kanallara ilişkin sınıflar ve arayüzler System.Runtime.Remoting.Channels isim 
alanında yer almaktadır. 
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Temelde bütün kanal nesneleri IChannels arayüzünü uygulamaktadır. Kanal nesneleri iletişimde 

oynayacakları role göre kategorilendirilirler. Eğer kanal nesnesi çağrıları dinlemek amacıyla 

kullanılacaksa, alıcı (receiver) veya server (sunucu) olarak adlandırılırlar. Bununla birlikte, mesaj 
göndericek olan kanal nesneleri sender (gönderici) veya client (istemci) olarak adlandırılırlar. 

 

Şekil 6. Kanallar. 

Receiver kanallar, IChannelSender arayüzünü uygulayan kanallardır. Kullandıkları protokollere göre 

HttpClientChannel ve TcpClientChannel sınıflarından oluşturulurlar. Diğer yandan Sender kanallar, 

IChannelReceiver arayüzünü uygulayan TcpServerChannel ve HttpServerChannel nesneleridir. 
Diğer önemli iki kanal nesnesi ise HttpChannel ve TcpChannel nesneleridir. 

Şimdi dilerseniz bu kanalların .net remoting sisteminde oynadıkları rolleri kısaca incelemeye 

çalışalım. Burada önemli olan, mesajlaşmanın gerçekleştirileceği protokoldür. Nitekim HTTP 

protokolünü kullanacaksak buna uygun kanal nesnelerini kullanmalı, TCP protokolünü 

kullanacaksakta buna uygun kanal nesnelerini kullanmalıyız. Eğer HTTP protokolü kullanılacaksa, 
System.Runtime.Remoting.Channels.Http isim alanında yer alan kanal sınıflarını kullanırız. 

 

Şekil 7. Http Kanalları. 

İstemciden, uzak nesnelere mesaj göndermek için HttpClientChannel sınıfına ait nesne örnekleri 

kullanılır. Diğer taraftan, istemcilerden gelicek çağrıları dinleyecek kanal nesneleri ise, 

HttpServerChannel sınıfından örneklenir. HttpClient sınıfına ait nesne örnekleri ise mesaj almak ve 

mesaj göndermek için kullanılırlar. HttpClientChannel nesne örnekleri oluşturulurken, bu kanalın 

kullanacağı bir port numarasını özellikle belirtmemiz gerekmez. Remoting sistemi o an için 

kullanılabilen serbest portlardan birisini bu kanal nesnesi için tahsis edecektir. Diğer yandan 

çağrıları dinlemek amacıyla tanımlanan bir HttpServerChannel kanal nesnesinin belirli bir port 

numarası üzerinden oluşturulması gerekmektedir. Şayet o an için kullanımda olan bir port 

belirlenirse çalışma zamanında istisna alırız. Bununla birlikte HttpServerChannel nesnesinin yapıcı 

metoduna 0 değerini göndererek, port seçme insiyatifini otomatik olarak .net remoting sistemine 
bırakabiliriz. 

Http kanalları SoapFormatter sınıfını kullanarak, mesajları xml formatında serileştirirler. Bununka 

birlikte, TCP protokolünü kullanan kanal nesneleri ise, serileştirme işlemini binary olarak yapar ve 

bunun içinde BinaryFormatter sınıfını kullanırlar. TCP protokolünü taban alan kanal nesneleri, 
System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp isim alanında yer alan sınıflardan örneklenirler. 
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Şekil 8. Tcp Kanalları. 

Tcp isim alanında yer alan sınıflar, Http'dekiler ile aynı işlevlere sahiptirler. Tek fark, kullanılan 

serileştirme işleminin farklı oluşudur. Her iki isim alanı içinde, oluşturulan kanal nesne örneklerinin 

ChannelServices sınıfında yer alan static RegisterChannel metodu ile sisteme kayıt edilmeleri 
gerekmektedir.(Registiration) 

Kanallaların kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, uzak nesnelerin aynı protokolü 

destekleyen kanalları kullanmalarının gerekli olduğudur. Örneğin, istemcilerden gelen çağrıları 

dinlemek amacıyla Http protokolünü taban alan kanal nesneleri kullanılıyorsa, istemcilerdede mesaj 

göndermek için Http protokolünü taban alan kanal nesneleri kullanılmalıdır. Nitekim farklı protokol 

tabanlı kanalların kullanılmasında istisnalar alırız. Bunun sebebi, farklı protokol kullanımının sonucu 

olarak kodlama ve çözümleme işlemlerinin farklı serileştirme teknikleri içerisinde yapılıyor 
olmasıdır. Http ve Tcp kanalları arasındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz. 

1 Http kanal nesneleri Http protokolünü, Tcp kanal nesneleri ise Tcp protokolünü kullanır. 

2 
Serileştirme işleminde, Http kanal nesneleri SoapFormatter sınıfını kullanırken, Tcp kanal 

nesneleri BinaryFormatter sınıfını kullanır. 

3 
Http kanal nesneleri için serileştirme xml tabanlı yapılırken, Tcp kanal nesneleri için 

serileştirme binary formatta yapılır. 

Bu makalemiz ile .net remoting sisteminin temel yapıtaşlarını tanımaya çalıştık. Bir sonraki 

makalemizde, en basit anlamda bir remoting uygulamasının nasıl yapıldığını incelemeye çalışacak 

ve teoride anlattıklarımızın programatik olarak nasıl yazılacağını göreceğiz. Bir sonraki 

makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  
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Bu makalemizde, sistemde yer alan windows servislerini bir windows uygulamasından nasıl elde 

edebileceğimizi ve nasıl kontrol edebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Önceki makalelerimizden 

hatırlayacağınız gibi, sistemde yer alan servislerimiz, System.ServiceProcess isim alanında yer alan 

ServiceController sınıf nesneleri ile temsil edilmektedir. Eğer sistemde yer alan servisleri elde 

etmek istersek, aşağıda aşırı yüklenmiş iki prototipi olan, GetServices metodunu kullanabiliriz. 

GetServices Metodu Prototipleri Açıklaması 

public static ServiceController[] GetServices(); 
Bu prototip ile, local makinede yer alan 

servisler elde edilir. 

public static ServiceController[] 

GetServices(string); 
Bu prototipte, parametre olarak verilen makine 

bilgisine ait servisler elde edilir. 

Burada görüldüğü gibi, GetServices metodu ServiceController sınıfı türünden bir diziyi geri 

döndürür. Ayrıca bu metod static bir metod oluduğundan, doğrudan ServiceController sınıfı 

üzerinden herhangibir nesne örneğine gerek duymadan çağırılabilir. Aşağıda örnek olarak 
sistemdeki servislerin elde ediliş tekniği gösterilmektedir. 

ServiceController[] svc; 

svc=ServiceController.GetServices(); 

Elde edilen servislerin herbiri birer ServiceController nesnesi olarak, ele alınır. Elde ettiğimiz 

servislerin üzerinde bildiğiniz gibi, bir servisin temel davranışları olan 

Start,Stop,Pause,Contiune,ExecuteCommand vb.larını aşağıda prototipi verilen metodlar yardımıyla 
gerçekleştirebilmekteyiz. 

Metod Prototip Açıklama 

Start 
public void Start(); 

public void Start(string[]); 
Servisi çalıştırır. 

Stop public void Stop(); Servisi durdurur. 

Pause public void Pause(); 
Çalışan servisi 

duraklatır. 

Contiune public void Continue(); 

Duraklatılmış 

servisin çalışmasına 

devam etmesini 

sağlar. 

ExecuteCommand public void ExecuteCommand(int command); 
Servisin 

OnCustomCommand 

metodunu çalıştırır. 
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Birazdan geliştireceğimiz örnek uygulamada, sistedemki servisler üzerinde yukarıda bahsettiğimiz 

metodları kullanarak, servislerin kontrolünü gerçekleştirmeye çalışacağız. Burada dikkat edilmesi 

gereken bir kaç nokta vardır. Öncelikle bir servis başlatılacaksa, bu servisin o an çalışmıyor olması 

başka bir deyişle Stopped konumunda olması gerekmektedir. Aynı durum bir servisi durdururkende 

geçerlidir. Böyle bir durumdada, Stop edilecek servisin, Running konumunda olması gerekmektedir. 

İşte bu nedenlerden dolayı, sistemdeki servislerin çalışmaya başlaması veya çalışanların 

durdurulması gibi hallerde, servisin o anki durumunu kontrol etmemiz gerekmektedir. Bu amaçla 
ServiceController sınıfının aşağıda prototipi verilen Status özelliğini kullanırız. 

public ServiceControllerStatus Status {get;} 

Burada görüldüğü gibi Status özelliği ServiceControllerStatus numaralandırıcısı türünden değerler 

alabilmektedir. Bu numaralandırıcının alacağı değerler servisin o anki durumu hakkında bilgi 

vermektedir. Status özelliği sadece get bloğuna sahip olduğundan, yanlızca servisin o anki durumu 

hakkında bilgi vermektedir. ServiceControllerStatus numaralandırıcısının alabileceği değerler 
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

ServiceControllerStatus Değeri Açıklama 

ContinuePending Duraksatılan servis devam ettirilmeyi 

beklerken. 

Paused Servis duraksatıldığında. 

PausePending Servis duraksatılmayı beklerken. 

Running Servis çalışırken. 

StartPending Servis çalıştırılmayı beklerken. 

Stopped Servis durdurulduğunda. 

StopPending Servis durdurulmayı beklerken. 

Burada en çok kafa karıştırıcı haller Pending halleridir. Bunu daha iyi anlamak için örnek olarak 

StopPending durumunu aşağıdaki şekil üzerinden incelemeye çalışalım. 
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Şekil 1. Pending Durumları. 

Burada görüldüğü gibi çalışan bir servise, Stop emri verildiğinde, bu servisin durumu Stopped 

oluncaya kadar geçen sürede, servis StopPending durumundadır. Aynı mantık, StartPending, 

PausePending ve ContinuePending durumları içinde geçerlidir. Pending durumlarını daha çok, bu 

zaman sürelerinin tamamlanıp verilen emrin başarılı bir şekilde uygulandığının izlenmesinde 

kullanbiliriz. Bu amaçla, ServiceController sınıfı bize, aşağıda prototipleri verilen WaitForStatus 

metodunu sunmaktadır. Bu metod, parametre olarak aldığı ServiceControllerStatus değeri 
sağlanıncaya kadar uygulamayı duraksatmaktadır. 

Prototipler Açıklama 

public voidWaitForStatus(ServiceControllerStatusdesiredStatus); 

Servisin 

ServiceControllerStatus 

numaralandırıcısı ile belirtilen 

duruma geçmesi için, 

uygulamayı bekletir. 

public void WaitForStatus( 

   ServiceControllerStatus desiredStatus, 

   TimeSpan timeout 

); 

Servisin 

ServiceControllerStatus 

numaralandırıcısı ile belirtilen 

duruma geçmesi için, 

TimeSpan ile belirtilen süre 

kadar uygulamanın 

beklemesini sağlar. 

Biz uygulamamızda WaitForStatus metodunu, bir servise Start,Stop,Pause ve Continue emirlerini 

verdiğimizde, pending işlemlerinin sona ermesi ile birlikte servisin başarılı bir şekilde istenen 

konuma geçtiğini anlamak amacıyla kullancağız. Bu aslında SCM yardımıyla bir servisin 
durdurulması veya başlatılmasında oluşan bekleme işlemi ile alakalı bir durumdur. Örneğin, 
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Şekil 2. Servisin çalıştırılması sırasındaki bekleme işlemi. 

SCM yardımıyla bir servisi çalıştırdığımızda (Start) yukarıdaki gibi bir pencere ile karşılaşırız. 

Burada servis, StartPending konumundadır. Servis çalışmaya başladığında yani Running konumuna 

geldiğinde, artık StartPending konumundan çıkar. Lakin bu süre zarfında SCM uygulamasının bir 

süre duraksadığını görürüz. Bu duraksama servis Running halini alıncaya kadar sürer. İşte bunu 

sağlayan aslında WaitForStatus mekanizmasından başka bir şey değildir. Bu sayede servis Running 

moduna geçtiğinde, güncelenen listede servisin durumu Running olarak yazacaktır. Eğer 

WaitForStatus tekniği kullanılmamış olsaydı, bu durumda servis Start edildiğinde ve liste 

güncellendiğinde ilk aşamada Servisin durumu StartPending olucak ve ancak sonraki liste 

güncellemesinde Running yazacaktı. Bizde uygulamamızda WaitForStatus metodunu bu amaçla 

kullanacağız. Yani servis kesin olarak istediğimiz duruma ulaştığında, listemizi güncelliyeceğiz. 

ServiceController sınıfı için kullanılacak diğer önemli bir özellikte CanPauseAndContinue özelliğidir. 

Bazı servislerin bu özellik değeri false olduğu için, bu servislerin Pause ve Continue emirlerine 

cevap vermesi olanaksızdır. İşte uygulamamızda bizde bir servisin bu durumunu kontrol edicek ve 

ona göre Pause ve Continue emirlerine izin vereceğiz. CanPauseAndContinue özelliğinin prototipi 

aşağıdaki gibidir. 

public bool CanPauseAndContinue {get;} 

ServiceController sınıfı için kullanabilceğimiz diğer önemli bir özellik ise, bir servisin bağlı olduğu 

diğer servislerin listesini elde etmemizi sağlıyan, ServicesDependOn özelliğidir. Prototipi aşağıdaki 

gibi olan bu özellik ile, bir servisin çalışması için gerekli olan diğer servislerin listesini elde 
edebiliriz. 

public ServiceController[] ServicesDependedOn {get;} 

Prototipten de görüldüğü gibi bu özellik, ServiceController sınıfı türünden bir dizi geriye 

döndürmektedir. Dolayısıyla bu özellik yardımıyla sistemdeki servislerin bağlı oldukları servisleride 
elde etme imkanına sahibiz. 

Şimdi dilerseniz buraya kadar işlediğimiz yanları ile, ServiceController sınıfını kullandığımız bir 

örnek geliştirmeye çalışalım. Bu örneğimizde, sistemimizdeki servislerin listesini elde edeceğiz. 

Seçtiğimiz bir servis üzerinde Start, Stop, Pause, Continue gibi emirleri yerine getireceğiz ve bir 

servise bağlı olan servislerin listesine bakabileceğiz. Bu amaçla öncelikle aşağıdakine benzer bir 
windows uygulama formu oluşturarak işe başlayalım. 
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Şekil 3. Uygulamamızın Form Görüntüsü. 

Şimdide program kodlarımızı oluşturalım. 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data; 

using System.ServiceProcess; /* ServiceController sınıfını kullanabilmek için bu isim alanını 

ekliyoruz.*/ 

 

namespace ServisBakim 

{ 

    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form 

    { 

    . 

    . 

    . 

         /* Sistemde yüklü olan servislerin listesini elde edeceğimiz bir metod geliştiriyoruz. Bu 

metodu hem servis listesini alırken hemde bir servis ile ilgili Start,Stop,Pause,Continue emirleri 

verildikten sonra, ListView kontrolündeki listeyi güncel tutmak amacıyla kullanacağız.*/ 

        private void ServisListeGuncelle() 

        { 

            ServiceController[] svc; /*ServiceController sınıfından bir dizi tanımlıyoruz.*/ 

            svc=ServiceController.GetServices(); /* Bu diziye ServiceController sınıfının static 

GetServices metodu yardımıyla sistemde yüklü olan servisleri birer ServiceController nesnesi olarak 

aktarıyoruz.*/ 
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            lvServisler.Items.Clear(); /* ListView kontrolümüzün içeriğini temizliyoruz.*/ 

            /* Elde ettiğimiz servisler arasında gezinmek için, Servis sayısı kadar ötelenecek bir for 

döngüsü oluşturuyoruz. Servis sayısını ise, svc isimli ServiceController tipinden dizimizin Length 

özelliği ile elde ediyoruz.*/ 

            for(int i=0;i<svc.Length;i++)  

            { 

                lvServisler.Items.Add(svc[i].ServiceName.ToString()); /* ListView kontrolündeki ilk 

öğeye yani ServisAdı kısmına i indisli ServiceController tipinden svc nesnesinin ismini ekliyoruz. 

Bunun için ServiceName özelliğini kullanıyoruz.*/ 

                lvServisler.Items[i].SubItems.Add(svc[i].Status.ToString()); /*ListView kontrolündeki 

alt öğeye, servisimizin durumunu Status özelliği yardımıyla ekliyoruz.*/ 

            } 

        } 

 

        private void btnServisAl_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            ServisListeGuncelle(); 

        } 

 

        private void btnStart_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        {  

            /* Öncelikle başlatmak istediğimiz servis bilgisini ListView kontrolünden almalıyız. Bunun 

için ListView kontrolünün FocusedItem özelliğini kullanıyoruz. Böylece kullanıcının ListView'da 

seçtiği servisin adını elde edebiliriz.*/ 

            string servis; 

            servis=lvServisler.FocusedItem.Text; 

            /*Seçilen servis adını ele alarak bir ServiceController nesnesi oluşturuyoruz.*/ 

            ServiceController curSer=new ServiceController(servis); 

            /* Servis başlatma işlemini eğer seçilen servisin durumu Stopped ise 

gerçekleştirebilmeliyiz. Bu amaçla, önce seçilen servise ait ServiceController nesnesinin Status 

özelliğine bakıyoruz. Değerin Stopped olup olmadığını denetlerken ServiceControllerStatus 

numaralandırıcısını kullanıyoruz.*/ 

            if(curSer.Status==ServiceControllerStatus.Stopped) 

            { 

                curSer.Start(); /* Servisi çalıştırıyoruz.*/ 

                curSer.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running); /* Servisimiz Running 

konumunu alıncaya dek bir süre uygulamayı bekletiyoruz ve bu işlemin ardından servislerin listesini 

güncelliyoruz. Eğer WaitForStatus metodunu kullanmassak, servis listesini güncellediğimizde, ilgili 

servis için StartPending konumu yazılıcaktır.*/ 

                ServisListeGuncelle(); 

            } 

            else /* Servis zaten çalışıyorsa yani durumu(Status) Running ise bunu kullanıcıya 

belirtiyoruz.*/ 

            { 

                MessageBox.Show(curSer.ServiceName.ToString()+" ZATEN CALISIYOR"); 

            } 

        } 

 

        private void btnStop_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            /* Bir servisi durdurmak için yapacağımız işlemler, başlatmak için yapacaklarımız ile aynı. 

Sadece bu kez, servisin Running konumunda olup olmadığını denetliyor ve öyleyse, Stop komutunu 

veriyoruz.*/ 

            string servis; 

            servis=lvServisler.FocusedItem.Text; 
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            ServiceController curSer=new ServiceController(servis); 

            if(curSer.Status==ServiceControllerStatus.Running) 

            { 

                curSer.Stop(); /* Servis durduruluyor. */ 

                curSer.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Stopped); 

                ServisListeGuncelle(); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show(curSer.ServiceName.ToString()+" ZATEN CALISMIYOR"); 

            } 

        } 

 

        private void btnPause_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            /* Bir servisi duraksatacağımız zaman, bu servisin, CanPauseAndContinue özelliğinin 

değeri önem kazanır. Eğer bu değer false ise, servis üzerinde Pause veya Continue emirlerini 

uygulayamayız. Bu nedenle burada ilgili servise ati CanPauseAndContinue özelliğinin değeri kontrol 

edilir ve ona göre Pause emri verilir.*/ 

            string servis; 

            servis=lvServisler.FocusedItem.Text; 

            ServiceController curSer=new ServiceController(servis); 

            if(curSer.CanPauseAndContinue==true) /* CanPauseAndContinue true ise, Pause işlemini 

uygulama hakkına sahibiz.*/ 

            { 

                if(curSer.Status!=ServiceControllerStatus.Paused) /* Servis eğer Paused konumunda 

değilse Pause emri uygulanır. Bir başka deyişle servis çalışır durumdaysa.*/ 

                { 

                    curSer.Pause(); /* Servis duraksatılıyor.*/ 

                    curSer.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Paused); /* Servisin Paused konumuna 

geçmesi için bekleniyor. */ 

                    ServisListeGuncelle(); 

                } 

            }  

            else 

            { 

                MessageBox.Show("SERVISIN PAUSE&CONTINUE YETKISI YOK"); 

            }  

        } 

 

        private void btnContinue_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        { 

            string servis; 

            servis=lvServisler.FocusedItem.Text; 

            ServiceController curSer=new ServiceController(servis); 

            if(curSer.CanPauseAndContinue==true) /* CanPauseAndContinue true ise, Continue 

işlemini uygulama hakkına sahibiz.*/ 

            { 

                if(curSer.Status==ServiceControllerStatus.Paused) /* ServiceControllerStatus eğer 

Paused konumunda ise Continue işlemi uygulanır.*/ 

                { 

                    curSer.Continue(); /* Duraksatılan servis çalışmasına devam ediyor. */ 

                    curSer.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running); /* Servisin Running 

konumuna geçmesi için bekleniyor. */ 

                    ServisListeGuncelle(); 

                } 
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            }  

            else 

            { 

                MessageBox.Show("SERVISIN PAUSE&CONTINUE YETKISI YOK"); 

            }  

        } 

 

        private void btnBagliServisler_Click(object sender, System.EventArgs e) 

        {  

            string servis; 

            servis=lvServisler.FocusedItem.Text; 

            ServiceController curSer=new ServiceController(servis); 

            ServiceController[] bagliServisler=curSer.ServicesDependedOn; /* Bir servise bağlı 

servislerin listesini elde etmek için, güncel ServiceController nesnesinin, ServiceDependedOn 

özelliği kullanılır. */ 

 

            lbBagliServisler.Items.Clear(); 

            /* Bağlı servisler arasında gezinmek için foreach döngüsünü kullanıyoruz.*/ 

            foreach(ServiceController sc in bagliServisler) 

            { 

                lbBagliServisler.Items.Add(sc.ServiceName.ToString()); 

            } 

        } 

   } 

} 

Uygulamamızı çalıştıralım , sistemdeki servisleri elde edelim ve örneğin Stopped konumunda olan 

servislerden Alerter servisini çalıştırıp, bu servise bağlı servis(ler) varsa bunların listesini tedarik 
edelim. 

 

Şekil 4. Alerter Servisi Stopped konumunda. 
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Şekil 5. Alerter servisi çalıştırıldı ve bağlı olan servis elde edildi. 

Geliştirmiş olduğumuz uygulamada olaşabilecek pek çok hata var. Örneğin listede hiç bir servis 

seçili değilken oluşabilecek istisnalar gibi. Bu tarz istisnaların ele alınmasını siz değerli okurlarıma 

bırakıyorum. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerleyen makalelerimizde görüşmek 
dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Windows Servislerinin Kontrolü -1 ( 05.05.2004 ) 

- Win Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, windows servislerinin, bir windows uygulamasından nasıl kontrol edilebileceğini 

incelemeye çalışacağız. Bir önceki makalemizde, windows servislerinin nasıl oluşturulduğunu ve 

sisteme nasıl yüklendiklerini incelemiştik. Oluşturduğumuz windows servislerini(sistemdeki 

windows servislerini), SCM yardımıyla yönetibilmekteyiz. Ancak dilersek, bu yönetimi 

programlarımız içindende gerçekleştirebiliriz. Bunu sağlayabilmek için, System.ServiceProcess isim 
alanında yer alan ServiceController sınıfını ve üyelerini kullanmaktayız. 

ServiceController sınıfı ile windows servislerine bağlanabilir ve onları kontrol edebiliriz. Örneğin 

servisleri başlatabilir, durdurabilir veya sistemdeki servisleri elde edebiliriz. Bu ve benzeri olanaklar 

dışında SCM ile yapamıyacağımız bir olayıda gerçekleştirebiliriz. Bu olay windows servislerinin 

OnCustomCommand metodu üzerinde işlemektedir. Bir windows servisinin OnCustomCommand 

metodu sayesinde servisimize standart işlevselliklerinin haricinde yeni işlevsellikler kazandırabiliriz. 

Prototipi aşağıdaki gibi olan OnCustomCommand metodu integer tipinden bir parametre 

almaktadır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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protected virtual void OnCustomCommand(int command); 

OnCustomCommand metodunu herhangibir windows uygulamasından çağırabilmek için, 

ServiceController sınıfının ExecuteMethod metodu kullanılır. Integer tipindeki parametre 128 ile 256 

arasında sayısal değerler alır. Metoda gönderilen parametre değerine göre, OnCustomCommand 

metodunun farklı işlevsellikleri yerine getirmesini sağlayabiliriz. ServiceController sınıfı ile 
yapabileceklerimiz aşağıdaki şekilde kısaca özetlenmiştir. 

 

Şekil 1. ServiceController Sınıfı İle Yapabileceklerimiz. 

Servislerimizi programatik olarak nasıl kontrol edebileceğimize geçmeden önce, konumuz ile ilgili 

basit bir windows servisi yazarak işe başlayalım. Bu servisimizde, kendi oluşturacağımız bir Event 

Log içerisinde, sistemdeki sürücülerinin boş alan kapasitelerine ait bilgileri tutacağız. Bu amaçlada, 

servisimize bir Performance Counter ekleyeceğiz. Ayrıca servisimize bir timer kontrolü koyacak ve 

bu kontrol ile belirli periyotlarda servisin, boş alan bilgilerini kontrol etmesini ve belli bir serviyenin 
altına inilirse Event Log'umuza bunu bir uyarı simgesi ile birlikte yazmasını sağlayacağız. 

Bununla birlikte, OnCustomCommand metodunu uygulamamızdan çalıştıracak ve gönderdiğimiz 

parametre değerine göre servisin değişik işlevleri yerine getirmesini sağayacağız. Örneğin 

kullanıcının boş alan kontrol süresini ve alt sınır değerlerini programatik olarak belirleyebilmesini ve 

servisteki ilgili değerleri buna göre değiştirebilmesini sağlayacağız. Elbette bu değişiklikler servisin 
çalışma süresi boyunca geçerli olucaktır. 

Şimdi dilerseniz servisimi oluşturalım. Öncelikle vs.net ortamında, yeni bir windows service projesi 

açıyoruz. Projemizin adı, BosAlanTakip olsun. Ardından servisimizin özelliklerinden adını ve servise 

ait kodlarda yer alan Service1'i , BosAlanTakipServis olarak değiştirelim. Bununla birlikte Soluiton 

Explorer'da Service1.cs kod dosyamızın adınıda BosAlanTakipServis.cs olarak değiştirelim. Sonraki 

adımımız ise, servisin özelliklerinden AutoLog özelliğine false değerini atamak. Nitekim biz bu 

servisimizde kendi yazacağımız Event Log'u kullanmak istiyoruz. 
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Şekil 2. Servisimizin özelliklerinin belirlenmesi. 

Servisimizin kodlarını yazmadan önce,  Custom Event Log'umuzu ekleyeceğiz. Bunun için, 
Components sekmesinden EventLog nesnesini servisimizin tasarım ekranına sürüklüyoruz. 

 

Şekil 3. EventLog nesnesi. 

Şimdi EventLog nesnemizin özelliklerini belirleyelim. 
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Şekil 4. EventLog nesnemizin özellikleri. 

Artık log bilgilerini, servisimize eklediğimiz eventLog1 nesnesini kullanararak oluşturacağız. Sırada 

servisimize bir Performance Counter nesnesi eklemek var. Servislerimizde kullanabileceğimiz 

Performance Counter öğelerini, Solution Explorer pencersinde yer alan Performance Counter 

sekmesinden izleyebiliriz. Sistemde yüklü olan pek çok Performance Counter vardır. 

 

Şekil 5. Sistemdeki Performance Counter'lardan bazıları. 

Biz bu örneğimizde, LogicalDisk sekmesinde yer alan Free MegaBytes öğesini kullancağız. Bu sayaç 

yardımıyla, servisimizden, sistemdeki bir hardisk'in boş alan bilgilerini elde edebileceğiz. Bu amaçla 
buradaki C: sürücüsünü servisimiz üzerine sürüklüyoruz. 
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Şekil 6. Kullancağımız Performance Counter öğesi. 

Diğer ihtiyacımız olan nesne bir Timer. Bunun için yine Components sekmesinden Timer nesnesini , 

servisimizin tasarım ekranına sürüklememiz yeterli. Daha sonra Timer nesnesinin interval 

özelliğinin değerini 600000 olarak değiştirelim. Bu yaklaşık olarak 10 dakikada (1000 milisaniye * 

10 dakika * 60 saniye) bir, Timer nesnesinin Elapsed olayının çalıştırılılacağını belirtmektedir. Biz 

bu olay içerisinden C sürücüsündeki boş alan miktarını kontrol etmeyi planlıyoruz. Elbette süreyi 

başlangıçta 10 dakika olarak belirlememize rağmen geliştireceğimiz windows uygulamasında bu 

sürenin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesini sağlıyacağız. Bu ayarlamaların ardından servisimiz 
için gerekli kodları yazmaya geçebiliriz. 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.ServiceProcess; 

 

namespace BosAlanTakip 

{ 

    public class BosAlanTakipServis : System.ServiceProcess.ServiceBase 

    { 

        ...    

        private long BosMiktar; 

        private long Sinir; 
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        /* Servisimiz çalıştırıldığında(start),durdurulduğunda(stop), duraksatıldığında(pause) ve 

yeniden çalıştırıldığında(continue) , zaman bilgisini ve performanceCounter1 nesnesinin RawValue 

özelliğini kullanarak C sürücüsündeki boş alan miktarını, oluşturduğumuz Event Log'a WriteEntry 

metodu ile yazıyoruz. Servisin durum bilgisini ise metoda gönderdiğimiz string türünden parametre 

ile elde ediyoruz.*/ 

        private void Bilgilendir(string durum) 

        { 

            eventLog1.WriteEntry(durum+" "+DateTime.Now.ToShortDateString()+ " 

C:"+performanceCounter1.RawValue.ToString()+" mb"); 

        } 

        protected override void OnStart(string[] args) 

        { 

            Bilgilendir("START"); 

            BosMiktar=performanceCounter1.RawValue; /* Servis çalıştırıldığında, C sürücüsündeki 

boş alan miktarını, BosMiktar isimli long türünden değişkenimize aktarıyoruz. 

performanceCounter'ımızın RawValue özelliği burada seçtiğimiz sayaç kriteri gereği sonucu 

megabyte cinsinden döndürmektedir.*/ 

            Sinir=3300; // Yaklaşık olarak 3.3 GB. 

            timer1.Enabled=true;  // Timer nesnemizi çalıştırıyoruz. 

        }     

        protected override void OnStop()  

        { 

            Bilgilendir("STOP"); 

        } 

        protected override void OnPause() 

        { 

            Bilgilendir("PAUSE"); 

        } 

        protected override void OnContinue() 

        { 

            Bilgilendir("CONTINUE"); 

        } 

        /* Özel komutumuzu yazıyoruz. */ 

        protected override void OnCustomCommand(int command) 

        { 

            /* if koşullarında OnCustomCommand'a gönderilecek parametre değerine göre, boş alan 

uyarısı için gerekli alt sınır değeri belirleniyor. Ayrıca, timer nesnemizin interval değeride gelen 

parametre değerine göre belirleniyor ve böylece timer nesnesinin Elapsed olayının çalışma aralığı 

belirlenmiş oluyor.*/ 

            if(command==200) 

            { 

                Sinir=3000; // Yaklaşık olarak 3gb. 

            } 

            else if(command==201) 

            { 

                Sinir=2000; // Yaklaşık olarak 2gb. 

            } 

            else if(command==202) 
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            { 

                Sinir=4000; // Yaklaşık olarak 4gb. 

            } 

            else if(command==203) 

            { 

                timer1.Enabled=false; 

                timer1.Interval=1800000; // 30 dakikada bir. 

                timer1.Enabled=true; 

            } 

            else if(command==204) 

            { 

                timer1.Enabled=false; 

                timer1.Interval=3600000; // Saatte bir. 

                timer1.Enabled=true; 

            } 

            else if(command==205) 

            { 

                timer1.Enabled=false; 

                timer1.Interval=3000; // 3 Saniyede bir. 

                timer1.Enabled=true; 

            } 

        }      

        private void timer1_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e) 

        { 

            if(BosMiktar<=Sinir) 

            { 

                /* Eğer C sürücüsündeki boş alan mikarı Sinir değişkeninin sahip olduğu değerin altına 

düşerse, bu bilgi Event Log'umuza bir warning singesi ile birlikte eklenecek. */ 

                string bilgi=DateTime.Now.ToShortDateString()+ " C: Surucusu Bos Alan : 

"+performanceCounter1.RawValue.ToString(); 

            eventLog1.WriteEntry(bilgi,EventLogEntryType.Warning); 

            } 

            else 

            { 

                Bilgilendir(""); 

            } 

        } 

    } 

} 

Servisimizin kodlarınıda böylece hazırlamış olduk. Şimdi servisimiz için gerekli olan installer'larımızı 

servisimizin tasarım ekranında sağ tuşla açtığımız menüden, Add Installer öğesini seçerek 

ekleyelim. Önce ServiceInstaller1'in özelliklerinden Display Name özelliğinin değerini, Bos Alan 

Takip olarak değiştirelim. Böylece servisimizin, services sekmesinde görünen ismini belirlemiş 

oluruz. Ardından ServiceProcessInstaller1 nesnemizin, Account özelliğinin değerini, LocalSystem 

olarak değiştirelim. Böylece sistemi açan herkes bu servisi kullanabilecek. 

Diğer yandan oluşturduğumuz Custom Event Log içinde bir installer oluşturmamız gerekiyor ki 

installUtil tool'u ile servisimizi sisteme kurduğumuzda, sistedeki Event Log'lar içerisine, 

oluşturduğumuz Custom Event Log'da kurulabilsin. Bu amaçla, eventLog1 nesnemiz üzerinde sağ 
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tuşa basıp çıkan menüden Add Installer'ı seçiyoruz. Bu sayede, Event Log'umuz için, bir adet 

eventLogInstaller'ın oluşturulduğunu görürüz. Bu işemlerin ardından windows servis uygulamamızı 

derleyelim ve servisimizi sisteme yükleyebilmek için installUtil, vs.net tool'unu aşağıdaki gibi 
kullanalım. 

installUtil BosAlanTakip.exe 

Bu işlemlerin ardından servisimiz başarı ile yüklendiyse, server explorer'daki services sekmesinde 

görünecektir. Servisimizi bu aşamada denemek amacı ile, başlatıp durdurmayı deneyelim. Ancak 

bu noktada servisimizin pause ve continue olaylarının geçersiz olduğunu görürüz. Bunun sebebi, 

servisimizin OnPauseContinue özelliğinin değerinin false olmasıdır. Şimdi bu değeri true yapalım. 

Servis uygulamamızı tekrar derleyelim. Ardından servisimizi sisteme yeniden yükleyelim. Şimdi 

server explorer'dan servisimizi çalıştırıp deneyelim. 

 

Şekil 7. Servisin Çalışan Hali. 

Ben servisi test etmek için, C sürücüsündeki boş alanı biraz daha düşürdüm. Görüldüğü gibi servis 

başarılı bir şekilde çalışıyor. Şu an için her 10 dakikada bir timer nesnesinin Elapsed olayı devreye 

giriyor ve C sürücüsündeki boş alan miktarının 3.3 gb'ın altına düşüp düşmediği kontrol ediliyor. 

Servisimiz bunu tespit ettiği anlarda Event Log'umuza bir uyarı işareti ekleyecektir. 

Şimdi yazmış olduğumuz bu servisi başka bir windows uygulaması içerisinden nasıl 

yönetebileceğimizi incelemeye başlayalım. Burada bizim için anahtar nokta, windows 

uygulamamızda, System.ServiceProcess isim alanını kullanmak. Oluşturmuş olduğumuz servise ait 

OnCustomCommand metodunu çalıştırmak için, bu isim alanında yer alan ServiceController sınıfının 

ExecuteCommand metodunu kullanacağız. Öncelikle aşağıdaki gibi bir form tasarlayarak işe 
başlayalım. 
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Şekil 8. Form Tasarımımız. 

Şimdi ServiceProcess isim alanını kullanabilmek için Add Referance kısmından uygulamamıza 
eklememiz gerekiyor. 

 

Şekil 9. System.ServiceProcess isim alanının uygulamaya eklenmesi. 

Öncelikle servisimizi temsil edicek ServiceController sınıfı türünden bir nesne oluşturacağız. 

ServiceController sınıfından nesnemizi oluştururken aşağıda prototipi verilen yapıcı metodu 
kullanıyoruz. Bu yapıcı, servisin tam adını parametre olarak string türünden almaktadır. 



www.bsenyurt.com Page 2267 
 

public ServiceController(string serviceName); 

ServiceController sınıfına ait nesne örneğini kullanarak servisimize ilişkin pek çok bilgiyi elde 

edebiliriz. Örneğin, servisin görünen adını DisplayName özelliği ile , servisin çalıştığı makine adını 

MachineName özelliği ile elde edebiliriz. ServiceController sınıfının üyeleri yardımıyla sistemimizde 

kurulu olan servislere ait pek çok bilgiyi temin edebiliriz. Bu konuyu bir sonraki makalemizde 

incelemeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz servisimizi kontrol ediceğimiz kısa windows uygulamamızın 

kodlarını yazalım. 

ServiceController sc; /* Servisimizi kontrol edicek olan ServiceController sınıf nesnemiz 

tanımlanıyor.*/ 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    sc=new ServiceController("BosAlanTakipServis"); /* ServiceController nesnemiz, kullanmak 

istediğimiz servisin adını parametre olarak almak suretiyle oluşturuluyor.*/ 

    lblServisAdi.Text=sc.DisplayName.ToString()+"/"+sc.MachineName.ToString(); /* Servisimizin , 

sistemdeki services kısmında görünen ismi ve üzerinde çalıştığı makine adı elde ediliyor ve label 

kontrolümüze ekleniyor.*/ 

} 

 

private void btnPeriyod_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(lbPeriyod.SelectedIndex==0) 

    { 

        sc.ExecuteCommand(203); /* Servisimizdeki OnCustomCommand metodu çalıştırılıyor ve bu 

metoda parametre değeri olarak 203 gönderiliyor. Artık servisimiz, 203 parametre değerine göre 

bir takım işlevler gerçekleştirecek. 203 değeri karşılığında servisimizdeki OnCustomCommand 

metodu, log tutma süresini yarım saat olarak belirleyecektir.*/ 

    } 

    else if(lbPeriyod.SelectedIndex==1) 

    { 

        sc.ExecuteCommand(204); 

    } 

    else if(lbPeriyod.SelectedIndex==2) 

    { 

        sc.ExecuteCommand(205); 

    }  

} 

 

private void btnAltSinirAyarla_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    if(lbAltSinir.SelectedIndex==0)  

    { 

        sc.ExecuteCommand(201); 

    } 

    else if(lbAltSinir.SelectedIndex==1) 

    { 

        sc.ExecuteCommand(200); 
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    } 

    else if(lbAltSinir.SelectedIndex==2) 

    { 

        sc.ExecuteCommand(202); 

    } 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve ilk olarak süreyi 3 saniyede 1 seçerek Event Log'ların tutuluşunu 

izleyelim. Windows uygulamamızı başlatmadan önce servisimizi manuel olarak başlatmayı 

unutmayalım. Diğer yandan bunu dilersek SCM yardımıyla otomatik hale getirebilir ve sistem 

açıldığında servisin otomatik olarak başlatılmasını sağlayabiliriz. Event Log süresini 3 saniye olarak 

belirleyip Ayarla başlıklı butona tıkladığımızda, servisimizi temsil eden ServiceController nesnesinin 

ExecuteCommand metodu devreye girerek, ListBox'tan seçilen öğenin indeksine göre bir değeri, 

temsil ettiği servis içindeki OnCustomCommand metoduna parametre olarak gönderir. Bunun 

sonucu olarak Event Log'umuzda 3 saniyede bir durum bilgisinin yazılıyor olması gerekir. 

 

Şekil 10. Servisin Event Log tutma süresinin ayarlanması. 

Görüldüğü gibi servisimiz bu yeni ayarlamadan sonra, kendi oluşturduğumuz Event Log'a 3 

saniyede 1 bilgi yazmaktadır. Servisimizde, C sürücüsü için belli bir miktar kapasitenin altına 

düşüldüğünde, Event Log'a yazılan mesaj bir uyarı simgesi ile birlikte yazılıyor. Şu an için, belirtilen 

kapasitenin altında olduğumuzdan warning simgesi , servisin timer nesnesinin elapsed olayında 

değerlendiriliyor ve Event Log'umuza yazılıyor. Şimdi bu kapasiteyi 2 GB yapalım ve durumu 
gözlemleyelim. 

 

Şekil 11. Alt Sinir değerinin değiştirilmesi. 

Görüldüğü gibi, servisimizin alt sınıra göre Event Log'ların simgesini belirleyen davranışını 

değiştirmeyi başardık. Bu işlemi ExecuteCommand metodu ile servisimizdeki OnCustomCommand'a 
gönderdiğimiz parametrenin değerini ele alarak gerçekleştirdik. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde sistemimizde yer alan 

servisleri, ServiceController sınıfındaki metod ve özellikler ile nasıl kontrol edebileceğimizi 
incelemeye çalışacağız. Bu makalede görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Windows Servislerine Giriş ( 29.04.2004 ) - Win 

Servis 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde windows servislerine kısa bir giriş yapıcak ve en basit haliye bir windows 

servisinin, .net ortamında nasıl oluşturulacağını incelemeye çalışacağız. Öncelikle Windows Service 

nedir, ne amaçlarla kullanılır bunu irdelemeye çalışak daha sonra windows servislerinin mimarisini 
kısaca inceleyeceğiz. 

Windows servisleri, işletim sisteminde arka planda çalışan, kullanıcı ile etkilişimde bulunduğu 

herhangibir arayüze sahip olmayan, kaynakların izlenmesi, system olaylarının log olarak tutulması, 

network erişimlerinin izlenmesi, veritabanları üzerindeki transaction'ların izlenmesi, sistem 

performansına ati bilgilerin toplanması, sistem hatalarının (system exceptions) , başarısız program 

denemelerin (failure) vb. gibi geri plan işlemlerinin takip edilmesinde kullanılan, sisteme kayıt 
edilmiş (register), çalıştırılabilir nesnelerdir. 

Aslında, windows NT,2000,XP yada 2003 kullanıcısı iseniz, windows servisleri ile mutlaka 

ilgilenmişsinizdir. Sistemlerimizde çalışan pek çok servis vardır. Bu servislerin neler olduğuna, 

Administrative Tool bölümünde Services kısmından bakabiliriz. Örneğin aşağıda XP Professional 
sisteminde yüklü olan örnek servisler yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Win XP için Örnek Windows Servisleri 
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İşte biz, .net sınıflarını kullanarak, burada yer alacak windows servisleri yazma imkanına sahibiz. 

Windows Servislerinin mimari yapısı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 2. Windows Servis Mimarisi 

Mimariden kısaca bahsetmek gerekirse; Service Application (Servis Uygulaması) , istenilen 

fonksiyonelliklere sahip bir veya daha fazla windows servisini içeren bir uygulamadır. Servis Kontrol 

Uygulaması (Service Controller Application) ise, servislerin davranışlarını kontrol eden bir 

uygulamadır. Son olarak, SCM, sistemde yüklü olan servislerin kontrol edilmesini sağlayan bir 

windows aracıdır. Dolayısıyla biz, bir windows servis uygulaması yazarken, bunun içerisine birden 

fazla servis koyabiliriz. Bu servis uygulaması ve başka servis uygulamalarının davranışlarını servis 

kontrol uygulamaları yardımı ile kontrol edebiliriz. Diğer yandan, yazmış olduğumuz tüm servis 

uygulamaları ile birlikte sistemdeki servisleri, SCM aracılığıyla yönetebiliriz. 

.Net Framework, windows servislerini oluşturabilmemiz için gerekli sınıfları içeren 

System.ServiceProcess isim alanına (namespace) sahiptir. Bu isim alanındaki sınıfları kullanarak, 

bir servisi oluşturabilir, sisteme yükleyebilir, yürütebilir ve kontrol edebiliriz. Aşağıdaki şekil, basit 
olarak, ServiceProcess isim alanındaki sınıflar ile yapabileceklerimizi temsil etmektedir. 

 

Şekil 3. System.ServiceProcess isim alanındaki sınıflar ile yapabileceklerimiz. 

Buradaki sınıflar yardımı ile bir windows servisi oluşturmak istediğimizde izlememiz gereken bir yol 

vardır. Öncelikle, servisi oluşturmamız gerekir (Create) . Bunun için ServiceBase sınıfını kullanırız. 

ServiceBase sınıfında yer alan metodlar yardımıyla, bir windows servisini oluşturabiliriz. Oluşturulan 

bu servisin daha sonra, kullanılabilmesi için sisteme install edilmesi ve register olması 

gerekmektedir. Bu noktada devreye ServiceInstaller ve ServiceProcessInstaller sınıfları girer. Bir 

windows servis uygulamasını install etmeden önce, bu servis için bir iş parçacığı(process) 

oluşturulmalı ve yüklenmelidir. İşte bu noktada devreye ServiceProcessInstaller girer. 

ServiceInstaller ve ServiceProcessInstaller sınıfları aslında bir servisin sisteme yüklenebilmesi için 
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gerekli metodları otomatik olarak sağlarlar. Ancak bu sınıfların uygulandığı bir windows servis 

uygulamasının tam olarak sisteme yüklenmesi ve Services kısmında görülebilmesi için, InstallUtil 
isimli .net aracı kullanılır ve oluşturulan windows servis uygulaması sisteme yüklenir. 

Sisteme yüklenmiş olan servislerin kontrol edilebilmesi amacıyla, ServiceController sınıfındaki 

metodları kullanabiliriz. Yani, bir servisin Start, Stop, Pause, Continue gibi dabranışlarını kontrol 

edebiliriz. Bu amaçla SCM aracını kullanabileceğimiz gibi, ServiceController sınıfındaki metodlarıda 

kullanabilir ve böylece herhangibir uygulamdan bir servisi başlatabilir, durdurabilir vb. işlemlerini 
gerçekleştirebiliriz. 

Bir windows servisinin oluşturulması, sisteme yüklenmesi , yürütülmesi ve kontrol edilmesi her 

nekadar karışık görünsede, vs.net burada gereksinimin duyduğumuz işlemlerin çoğunu bizim için 

otomatik olarak yapmaktadır. Windows servislerinin oluşturulmasında kullanılan 

System.ServiceProcess isim alanının yanında, servislerin durumunun izlenebilmesi, çeşitli 

performans kriterlerinin servis içerisinden kontrol edilebilmesi, sisteme ait logların servis içerisinde 

kullanılabilmesi gibi işlemleri gerçekleştirebileceğimiz sınıfları içeren System.Diagnostics isim 

alanıda vardır. 

 

Şekil 4. System.Diagnostics isim alanı sınıfları. 

Bir windows servis uygulaması ile normal bir vs.net uygulaması arasında belirgin farklılıklar vardır. 

Herşeyden önce bir windows servis uygulamasının kullanılabilmesi için, sisteme install edilmesi ve 

register olması gereklidir. Diğer önemli bir farkta, bir windows servis uygulaması arka planda 

çalışırken, bu servisin çalışması ile ilgili oluşabilecek hatalardır. Normal bir windows uygulamasında 

hatalar sistem tarafından kullanıcıya bir mesaj kutusu ile gösterilebilir yada program içerisindeki 

hata kontrol mekanizmaları sayesinde görsel olarak izlenebilir. Oysa bir windows servis uygulaması 
çalışırken meydana gelen hatalar, event log olarak sistemde tutulurlar. 

Windows servisleri ile ilgili bu kısa bilgilerin ardından, dilerseniz birlikte basit bir windows servis 

uygulaması geliştirelim. Bunun için ilk yapmamız gereken vs.net ortamında, bir windows service 
applicaiton projesi açmaktır. 
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Şekil 5. Windows Servis Uygulaması Açmak. 

Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde, vs.net herhangibir kullanıcı arayüzü olmayan bir proje 
oluşturacaktır. 

 

Şekil 6 . Windows Servis Uygulaması ilk oluşturulduğunda ekranın görnümü. 

Servis uygulamasını geliştirmek için yazacağımız kodlara geçmek için, to switch to code windows 

linkine tıklamamız gerekiyor. Bu durumda vs.net tarafından otomatik olarak oluşturulmuş kodları 
görürüz. İlk dikkat çekici nokta, Service1 isimli sınıfın ServiceBase sınıfından türetilmiş olmasıdır. 

public class Service1 : System.ServiceProcess.ServiceBase 



www.bsenyurt.com Page 2273 
 

ServiceBase sınıfı OnStart, OnStop, OnPause, OnContinue gibi bir takım metodlar içeren bir sınıftır. 

Bir windows servisi oluşturulurken bu servis sınıfının, ServiceBase sınıfından türetilmesinin sebebi, 

bahsetmiş olduğumuz metodların, servis sınıfı içerisinde override edilmeleridir. Bir servis SCM 

tarafından yada windows içinden başlatıldığında, servisin başlatıldığında dair start mesajı gelir. İşte 

bu noktada servisin OnStart metodundaki kodlar devreye girer. Aynı durum benzer şekilde, OnStop 

olayı içinde geçerlidir. Tüm bu metodlar ve başka üyeler temel sınıf olan ServiceBase sınıfı 

içerisinde toplanmıştır. Bunun sonucu olarak, bir sınıfı servis olarak tanımlamışsak, ServiceBase 

sınıfından türetir böylece servis başlatıldığında, durdurulduğunda vb. olaylarda yapılmasını 

istediğimiz işlemleri, türeyen sınıfta bu davranışların tetiklediği, OnStart, OnStop gibi metodları 
override ederek gerçekleştirebiliriz. 

Sonuç itibariyle vs.net, bir servis uygulaması oluşturduğumuzda, buradaki varsayılan servisi, 

ServiceBase sınıfından türetir ve otomatik olarak OnStart ve OnStop metodlarını aşağıdaki şekilde 
ekler. 

protected override void OnStart(string[] args) 

{ 

 

} 

 

protected override void OnStop() 

{ 

 

} 

Peki bu metodlar ne zaman ve ne şekilde çalışır. Bir windows servisinin, normal windows 

uygulamalarında olduğu gibi desteklediği olaylar vardır. Windows servisleri 4 olayı destekler. Bir 

windows servisinde meydana gelen olayların çalışma şekli aşağıdaki şekildeki gibidir. 
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Şekil 7. Servis Olaylarının Ele Alınış Mekanizması. 

Buradan görüldüğü gibi, sistemde, yazmış olduğumuz windows servisi ile ilgili olarak 4 olay 

meydana gelebilir. Bunlar Start, Stop, Pause ve Continue olaylarıdır. Bir servis SCM tarafından 

başlatıldığında bu servis için Start olayı meydana gelir. Daha sonra SCM, servisin içinde bulunduğu 

Servis Uygulamasına Start komutunu gönderir. Buna karşılık servis uygulaması içindeki ilgili servis 

bu Start komutunu alır ve karşılığında, OnStart metodunda yazan kodları çalıştırır. 

Diğer yandan bir servis durdurulduğunda, Stop olayı meydana gelir. Ancak bu noktada SCM Start 

tekniğinden farklı olarak hareket eder. SCM önce oluşan olayın sonucunda ilgili servis uygulaması 

içindeki servisin, CanStop özelliğine bakar. CanStop özelliği true veya false değer alabilen bir 

özelliktir ve servisin durdurulup durdurulamıyacağını dolayısıyla, bir Stop olayı meydana geldiğinde, 

servise ati OnStop metodunun çalıştırılıp çalıştırılamıyacağını belirtir. SCM bu nedenle Stop olayı 

meydana geldiğinde ilk olarak bu özelliği kontrol eder. Eğer özellik değeri true ise, servise Stop 
komutunu gönderir ve sonuç olarak OnStop metodundaki kodlar çalıştırılır. 

Stop tekniğinde gerçekleşen özellik kontrol işlemi, Pause ve Continue olayları içinde geçerlidir. Bu 

kez SCM, servisin CanPauseAndContinue özelliğinin boolean değerine bakar. Eğer bu değer true 

ise, servise Pause komutunu veya Continue komutunu gönderir ve bunlara bağlı olan OnPause ve 

OnContinue metodlarındaki kodların çalıştırılmasını sağlar. Pause olayı bir servis duraklatıldığında 

oluşur. Continue olayı ise, pause konumunda olan bir servis tekrar çalışmasına devam etmeye 

başladığında oluşur. 

Bir diğer önemli nokta oluşturulan service1 isimli sınıfın main metodundaki kodlardır. 

static void Main() 
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{ 

    System.ServiceProcess.ServiceBase[] ServicesToRun; 

    ServicesToRun = new System.ServiceProcess.ServiceBase[] { new Service1() }; 

    System.ServiceProcess.ServiceBase.Run(ServicesToRun); 

} 

Burada görüldüğü gibi ServiceBase sınıfı tipinden bir nesne dizisi tanımlanmış ve varsayılan olarak 

bu nesne dizisinin ilk elemanı Service1 ismi ile oluşturulmuştur. Bu aslında bir servis uygulamasının 

birden fazla windows servisini içerebileceğinide göstermektedir. Burada ServiceBase sınıfı tipinden 

bir nesne dizisinin tanımlanmasının nedenide budur. Zaten oluşturduğumuz Service1 sınıfı, 

ServiceBase sınıfından türetildiği için ve sahip olduğu temel sınıf metodlarıda bu türeyen sınıf 

içerisinde override edildiği için, polimorfizmin bir gereği olarak, servis nesnelerini bir ServiceBase 
tipinden dizide tutmak son derece mantıklı ve kullanışlıdır. 

Son satıra gelince. ServiceBase sınıfının Run metodu, parametre olarak aldığı serviseleri, SCM 

tarafından başlatılmış iseler, belleğe yüklemekle görevli bir metoddur. Elbette servislerin belleğe 

Run metodu ile yüklenebilmesi için, öncelikle Start komutu ile başlatılmaları gerekmektedir. 

ServiceBase.Run metodu aslında normal bir windows uygulamasındaki Application.Run metodu ile 
aynı işlevselliği gösterir. 

Şu ana kadar oluşturduklarımız ile bir servisin omurgasını meydana çıkardık. Ancak halen 

servisimiz herhangibir işlem yapmamakta. Oysaki bir servis ile, örneğin, sistemdeki aygıt 

sürücülerine ait olay log'larını, düşük bellek kullanımı sonucu yazılım veya donanım ekipmanlarında 

meydana gelebilecek hata (error), istisna(exception), warning(uyarı) gibi bilgilere ait log'ları 
izleyebiliriz. 

Şimdi dilerseniz ilk yazdığımız servis ile Uygulama Log'larının (Application Log) nasıl tutulduğunu 

incelemeye çalışalım. Aslında bizim izleyebileceğimiz üç tip log vardır. Bunlar, System Log'ları, 

Application Log'ları ve Security Log'larıdır. 

 

Şekil 8. Olay Log'larının Türleri. 

Normal şartlar altında, vs.net ortamında bir windows servis ilk kez oluşturulduğunda, servise ait 

AutoLog özelliği değeri true olarak gelir. Bu durumda Start,Stop,Pause ve Continue olayları 

meydana geldiğinde, servis sisteme kurulduğunda veya sistemden kaldırıldığında, servis 

uygulamasına ait loglar, Application Log'a otomatik olarak yazılırlar. Biz bu uygulamamızda kendi 

özel loglarımızı tutmak istediğimizden bu özelliğin değerini false olarak belirliyoruz. 
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Kendi olay loglarımızı yazabilmemiz için, EventLog nesnelerine ihtiyacımız vardır. EventLog 

nesneleri System.Diagnostics isim alanında yer alan EventLog sınıfı ile temsil edilirler. Bu nedenle 
uygulamızda öncelikle bir EventLog nesne örneği oluşturmalıyız. 

private System.Diagnostics.EventLog OlayLog; 

Bir EventLog nesnesi oluşturduktan sonra, bu nesne üzerinden CreateEventSource metodunu 

kullanarak servisimiz için bir event log oluşturabiliriz. Buna ilişkin kodları OnStart metodu içine 

yazarsak, servis başlatıldığında oluşturduğumuz log bilgilerininde otomatik olarak yazılmasını 

sağlamış oluruz. 

protected override void OnStart(string[] args) 

{ 

    OlayLog=new EventLog(); /* EventLog nesnemizi olusturuyoruz.*/ 

 

    if(!System.Diagnostics.EventLog.SourceExists("Kaynak"))  

    { 

        System.Diagnostics.EventLog.CreateEventSource("Kaynak","Log Deneme"); /* Ilk parametre 

ile, Log Deneme ismi altinda tutulacak Log bilgilerinin kaynak ismi belirleniyor. Daha sonra bu 

kaynak ismi OlayLog isimli nesnemizin Source özelligine ataniyor.*/ 

    } 

    OlayLog.Source="Kaynak"; 

    OlayLog.WriteEntry("Servisimiz baslatildi...",EventLogEntryType.Information); /* Log olarak ilk 

parametrede belirtilen mesaj yazilir. Log'un tipi ise ikinci parametrede görüldügü gibi 

Information'dir.*/ 

} 

Bu işlemlerin ardından servisimiz için basit bir görevide eklemiş olduk. Şimdi sırada bu servisin 

sisteme yüklenmesi var. Bunun için, daha önceden bahsettiğimiz gibi, 

ServiceProcess.ServiceInstaller ve ServiceProcess.ServiceProcessInstaller sınıflarını kullanmamız 

gerekiyor. Servis uygulamamız için bir tane ServiceProcessInstaller sınıfı nesne örneğine ve 

servis  uygulaması içindeki her bir servis içinde ayrı ayrı olamak üzere birer ServiceInstaller nesne 

örneğine ihtiyacımız var. Bu nesne örneklerini yazmış olduğumuz servis uygulamasına kolayca 

ekleyebiliriz. Bunun için, servisimizin tasarım penceresinde sağ tuşa basıyor ve Add Installer 
seçeneğini tıklıyoruz. 
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Şekil 9. Add Installer. 

Bunun sonucu olarak vs.net, uygulamamıza gerekli installer sınıflarını yükler. 

 

Şekil 10. Installer nesne örneklerinin yüklenmesi. 

Bunun sonucu olarak aşağıda görülen sınıf uygulamamıza otomatik olarak eklenir. Bu aşamada 
buradaki kodlar ile fazla ilgilenmiyeceğiz. 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Configuration.Install; 

 

namespace OrnekServis 

{ 

    [RunInstaller(true)] 

    public class ProjectInstaller : System.Configuration.Install.Installer 

    { 

        private System.ServiceProcess.ServiceProcessInstaller serviceProcessInstaller1; 

        private System.ServiceProcess.ServiceInstaller serviceInstaller1; 

        private System.ComponentModel.Container components = null; 

 

        public ProjectInstaller() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        protected override void Dispose( bool disposing ) 

        { 
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            if( disposing ) 

            { 

                if(components != null) 

                { 

                    components.Dispose(); 

                } 

            } 

            base.Dispose( disposing ); 

        } 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            this.serviceProcessInstaller1 = new System.ServiceProcess.ServiceProcessInstaller(); 

            this.serviceInstaller1 = new System.ServiceProcess.ServiceInstaller(); 

            this.serviceProcessInstaller1.Password = null; 

            this.serviceProcessInstaller1.Username = null; 

            this.serviceInstaller1.ServiceName = "Service1"; 

            this.Installers.AddRange(new System.Configuration.Install.Installer[] 

{this.serviceProcessInstaller1,this.serviceInstaller1}); 

 

        } 

    } 

} 

Ancak servisimizin, Sistemdeki service listesinde nasıl görüneceğini belirlemek için, ServiceInstaller 

nesne örneğinin, Display Name özelliğini değiştirebiliriz. 

 

Şekil 11. Servisimizin görünen adını değiştiriyoruz. 

Diğer taraftan yapmamız gereken bir işlem daha var. ServiceProcessInstaller nesne örneğinin 

Account özelliğinin değerini belirlemeliyiz. Bu özellik aşağıdaki şekilde görülen değerlerden birisini 
alır. 
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Şekil 12. Account Özelliğinin Alabileceği Değerler. 

Biz bu uygulama için LocalSystem değerini veriyoruz. Bu, Servis Uygulamamızın sisteme 

yüklenirken, sistemdeki kullanıcıların özel haklara sahip olmasını gerektirmez. Dolayısıyla sisteme 

giren her kullanıcının servisi yükleme hakkı vardır. Eğer User seçeneğini kullanırsak, servisin 
sisteme yüklenebilmesi için geçerli bir kullanıcı adı ve parolanın girilmesi gerekmektedir. 

Artık yazmış olduğumuz servis uygulamsı için installer'larıda oluşturduğumuza göre uygulamamız 

derleyip, sisteme InstallUtil aracı ile yükleyebilir ve register edebiliriz. Bunun için, servis 
uygulamamızın exe dosyası ile, InstallUtil aracını aşağıdaki gibi kullanırız. 
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Şekil 13. InstallUtil aracı yardımıyla bir servisin sisteme yüklenmesi. 

İşte InstallUtil aracı servisimizi sisteme yüklerken, servis uygulamamıza eklediğimiz 

ServiceProcessInstaller ve ServiceInstaller sınıflarını kullanır. Bu işlemin ardından vs.net ortamında, 

Server Explorer'dan servislere baktığımızda, AServis isimli servisimizin yüklendiğini ancak henüz 
çalıştırılmadığını görürüz. 

 

Şekil 14. Servis sisteme yüklendi. 

Eğer servisin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsak, ServiceInstaller nesnesinin StartType 
özelliğini Automatic olarak ayarlamamız yeterli olucaktır. 
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Şekil 15. Servisin Başlatılma Şeklinin Belirlenmesi. 

İstersek servisimizi, yine Server Explorer'dan servis adına sağ tıklayıp açılan menüden start 

komutuna basarak çalıştırabiliriz. Servisimizi çalıştırdıktan sonra, yine Server Explorer 

pencersinden Event Logs sekmesine bakarsak, bahsetmiş olduğumuz olay logları haricinde kendi 
yapmış olduğumuz olay logununda eklendiğini görürüz. 

 

Şekil 16. Servisin çalışmasının sonucu. 

Burada görüldüğü gibi Log Deneme ismi ile belirttiğimiz Event Log oluşturulmuş, Source olarak 

belirttiğimiz Kaynak nesnesi oluşturulmuş ve OnStart metoduna yazdığımız kodlar yardımıyla, 

mesaj bilgimiz information(bilgi) olarak yazılmıştır. Buraya kadar anlattıklarımız ile bir windows 

servisinin nasıl yazıldığını ve sisteme yüklendiğini en temek hatları ile görmüş olduk. İlerleyen 

makalelerimizde, windows servisleri ile ilgili daha farklı uygulamlar geliştirmeye çalışacağız. 
Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Single File Assembly ve Multiple-File Assembly 

Kavramları ( 27.04.2004 ) - Framework 
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Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bir önceki makalemizde, assembly'ları erişilebilirliklerine göre özel (private) ve paylaştırılmış 

(shared) olmak üzere iki kategoriye ayırabileceğimizi incelemiştik. Assembly'ları ayrıca, tek dosya 

(single file) ve çoklu dosya (multiple-file) olmak üzere iki farklı kategoriye daha ayırabiliriz. Bu 
makelemizde assembly'ların bu tiplerini incelemeye çalışacağız. 

Çoğunlukla .net ile uygulama geliştirirken, gerçekleştirmiş olduğumuz uygulamalar tek bir 

assembly' dan oluşurlar. Bu varsayılan olarakta böyledir. İşte bu assembly' lar single file (tek 

dosya) assembly olarak adlandırılır. Bir multiple-file assembly uygulaması ise, birden fazla 

assembly'dan oluşabilir. Öyleki tüm bu assembly'lar farklı .net dillerince yazılmış uygulama 

parçaları olabilir. Tüm bunların bir araya getirilerek PE(portable executable) olarak kullanılacak teki 

bir assembly altında birleştirilmesi ile, multiple-file assembly mimarisi elde edilmiş olur. 

Örneğin, vb.net module'lerinden, J# kütüphanelerinden oluşan bir uygulamada, giriş noktasına 

sahip olan uygulamanın (yani Main metodunu içeren uygulamanın) C# ile yazılmış olduğunu ve bu 

dosyadan diğer module ve kütüphanelere ait elemanların kullanıldığını düşünelim. Burada 

PE(portable executable)'a ati manifesto bilgisi, giriş noktasına sahip olan assembly için 

oluşturulacaktır. Bir assembly manifesto' su, uygulamanın başvurduğu diğer assembly'lara ait 

bilgileri, assembly'da kullanılan tür bilgilerini, assembly'a ait dosyalara ait bilgileri, izin bilgilerini 

vb. içerir. Dolayısıyla mutliple-file assmebly' a ait manifesto içerisinde, multiple-file assembly' ı 

oluşturan diğer module'lere, kütüphanelere ait bilgilerde yer alıcaktır. Böylece yalın bir tabirle 

elimizde, bir kaç .net dili ile yazılmış parçalardan oluşan ve tek bir assembly altında birleştirilen bir 

uygulama olucaktır. Bu bizim, farklı .net dilleri ile yazılmış uygulama parçalarını tek bir assembly 
altında birleştirerek kullanabilmemizi ve uygulamamızı yapılandırabilmemizi sağlar. 

Örnekler üzerinden gittiğimizde bu konuyu daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. İlk olarak çok 

basit bir single-file assembly oluşturacak ve yapısını, .net araçlarından ildasm (Intermediate 

Language DisAssembly) ile inceleyeceğiz. Aşağıda C# dili ile yazılmış basit bir assembly 
görüyorsunuz. 

using System; 

 

public class Giris 

{ 

    public static void Main(string[] args) 

    { 

        int a,b; 

        a=5; 

        b=6; 

        int sonuc=Topla(a,b); 

 

        Console.WriteLine("Single File Assembly"); 

        Console.WriteLine("Toplam {0}",sonuc.ToString()); 

    } 

 

    public static int Topla(int birinci,int ikinci) 

    { 

        return birinci+ikinci; 

    } 

} 
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Bu kodu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi derlediğimizde, Merhaba.exe assembly'ının 

oluşturulduğunu görürüz. Bu assembly'ımız bir Main metodu içerdiğinden ve biz bu assembly'ı exe 

olarak derleyip ortaya bir PE çıkarttığımızdan,bu assemble'a ait manifesto bilgileride buna göre 
olucaktır. 

 

Şekil 1. Single Assembly 

Şimdi ildasm aracını kullanarak, oluşturmuş olduğumuz bu assembly'ın içeriğine bakalım. 

 

Şekil 2. Giris.exe assembly'ının içeriği. 
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Burada görüldüğü gibi, assembly'ımıza ait manifesto bilgisinde PE olduğuna dair en büyük işareti 

gösteren entry point bilgisinin yer aldığı Main metodu görülmektedir. Daha önceden belirtiğimiz gibi 

bu manifesto içerisinde, Merhaba.exe assembly'ının kullanıdığı başka assembly'lara ait referans 

bilgileri, assembly'a ait module bilgisi, hashcode bilgiler vb. bulunur. Tüm bu manifesto bilgileri 

metadata verisi olarak Merhaba.exe assembly'ı içerisinde tutulmaktadır. Bu assembly bir 

PE(portable executable) olduğu için single assembly olarak değerlendirilir. Merhaba.exe 
assembly'ımızın manifesto bilgileri aşağıdaki gibidir. 

.assembly extern mscorlib 

{ 

.publickeytoken = (B7 7A 5C 56 19 34 E0 89 ) // .z\V.4.. 

.ver 1:0:3300:0 

} 

.assembly Merhaba 

{ 

// --- The following custom attribute is added automatically, do not uncomment ------- 

// .custom instance void [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggableAttribute::.ctor(bool, 

// bool) = ( 01 00 00 01 00 00 )  

.hash algorithm 0x00008004 

.ver 0:0:0:0 

} 

.module Merhaba.exe 

// MVID: {C9BE521B-50BF-49DE-A9F9-F6EDB3D31941} 

.imagebase 0x00400000 

.subsystem 0x00000003 

.file alignment 512 

.corflags 0x00000001 

// Image base: 0x07000000 

Ancak bu assembly'ın bir single-file assembly olduğunun en büyük kanıtı Main metoduna ait IL 

kodlarında yazmaktadır. 
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Şekil 3. Single-File Assembly Kanıtı. 

Her .net assembly'ında olduğu gibi burada da manifestomuz, standart olarak, mscorelib 

kütüphanesine bir başvuru ile başlamaktadır. Daha sonra assembly'a ait bilgiler başlar. Bir single 

assembly bu manifesto bilgileri dışında elbette uygulama kodlarının MSIL karşılıklarınıda 
içermektedir. Bir single file assembly'ın temel yapısı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 4. Single-File Assembly'ların genel yapısı. 
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Gelelim, multiple-file assembly'lara. Bu assembly türünün anlamanın en iyi yolu konuyu bir senaryo 

üzerinde düşünmektir. Uygulamamızın, vb.net ile yazılmış bir module'ü, J# ile yazılmış bir 

kütüphanesi olduğunu farzedelim. Biz bu kaynaklardaki sınıfları asıl uygulamamızda yani PE olucak 

assembly'ımızda kullanmaya çalışacağız. Öncelikle işe, vb.net module'ünü oluşturmak ile 

başlayalım. 

namespace vbdotnet 

    public class vbselam 

        public shared sub Selam() 

            System.Console.WriteLine("Selam, burası VB.NET module") 

        end sub 

    end class 

end namespace 

Şimdi bu vb.net kod dosyasını bir netmodule dosyası olarak derleyeceğiz. Bunun için aşağıdaki 

tekniği uygulayacağız. 

 

Şekil 5. vb.net module 

Lütfen, net module dosyasını vbc derleyici aracı ile nasıl oluşturduğumuza dikkat edelim. Bu 

module, vb.net kodları ile yazılmış olup herhangibir giriş noktası içermemektedir. Bu nedenle bu 

assembly aslında bir PE değildir. Tamamıyle başka bir PE assembly'ının kullanabilmesi için 

geliştirilmiştir. Bunu yazılım ekibinizin vb.net programcılarının geliştirmiş olduğu bir module olarak 

düşünebilirsiniz. Bizim amacımızda, bu module'ü asıl PE assembly'ımız içerisinde kullanmak ve bir 
multiple-assembly meydana getirmektir. Şimdide J# kodlarından oluşan bir kütüphane geliştirelim. 

import System; 

 

package Araclar 
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{ 

    public class jsharpselam 

    { 

        public static function Selam() 

        { 

            System.Console.WriteLine("Selam, burasi JSharp ekibi"); 

        } 

    } 

} 

 

Şekil 6. J# ile yazılmış kütüphanemiz. 

Sıra geldi tüm bu assembly'ları kullancak olan assembly'ımızı yazmaya. Bu , C# ile yazılmış bir 

assembly olucak ve aynı zamanda, yukarıda yazmış olduğumuz vb.net module'ünü ve j# 
kütüphanesini kullanacak. 

using System; 

using Araclar; 

 

public class Temel 

{ 

    public static void Main(string[] args) 

    { 

        System.Console.WriteLine("Ana uygulama"); 

        jsharpselam.Selam(); 

        vbdotnet.vbselam.Selam();  

    } 
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} 

Kodumuzda, vb.net module'ü içindeki Selam ve j# ile yazılmış kütüphane içindeki Selam 

metodlarına erişiyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem bu assembly'ı bir netmodule olarak 

derlemek ve ardından tüm assembly'lar tek bir assembly altında birleştirmek. PE olucak olan 
assembly'ımızı netmodule haline getirmek için aşağıdaki kod satırını kullanacağız. 

 

Şekil 7. PE uygulamamızın netmodule olarak oluşturulması. 

Bu komut satırında, PE olucak assembly'ımızı netmodule haline getirirken, kullandığımız j# 

kütüphanesini nasıl referans ettiğimize ayrıca vb.net module'ünü nasıl eklediğimize dikkat edelim. 

Sıra, tüm bu assembly'ları tek bir çatı altında toplayıp multiple-assembly'ımızı oluşturmaya geldi. 

Bu işi gerçekleştirmek amacıyla, AL (assembly linker) aracını kullanacağız. Bu araç yardımıyla, 

yazmış olduğumuz üç assembly'ıda tek bir assembly içinde toplayacak ve multiple-assembly 

yapımızı gerçekleştirmiş olucağız. 
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Şekil 8. al (assembly linker) yardımıyla multiple-assembly çatısının oluşturulması. 

Burada dikkat etmemiz gereken nokta main parametresi ile bildirdiğimiz yerdir. Burada, PE'ımızın 

çalışmaya başlıyacağı yerin, Temel isimli assembly'ımız içindeki Main yordamı olduğunu belirtmiş 

oluyoruz. Elbette main parametresi, herhangibir assembly içindeki Main yordamını belirtmek 

zorundadır. PE dosyamıza ayrıca, diğer kullanacağı assembly'larıda bağlamış olduk. Şimdi 

Uygulama.exe assembly'ımızın yapısını ildasm ile yakından inceleyelim. 

Öncelikle ilk dikkati çeken nokta, entry point'in eklenmiş olmasıdır. Yazmış olduğumuz diğer 

assembly'lardan ne vb.net module assembly'ımız ne j# kodlu kütüphane assembly'ımızı nede PE' 

ımızı oluşturan C# netmodule assembly'ımız (Main metodunu içermesine rağmen) herhangibir 

entry point içermemekteydi. Ancak al (assembly linker) aracı ile tüm bu assembly'ları tek bir 

assembly altında birleştirirken, entry point'imizde Temel.netmodule assembly'ı içindeki Main 
yordamı olarak işaretlemiş olduk. 
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Şekil 9. PE olan assembly'ımızın içeriği. 

Gelelim içeriğe. İlk dikkat çeken nokta diğer assembly'ların başvuru bilgilerinin eklenmiş olmasıdır. 

Başvuruların olduğu assembly'lar extern anahtar kelimesini içeren satırlardır. Extern anahtar 

kelimesi, bu assembly'ların PE tarafından erişilen ve kullanılan assembly'lar olduğunu gösterir. 

Bunun dışındaki tüm satırları ve bilgileri ile birlikte bu assembly aslında bir single-file assembly'dan 

farksızdır. Ancak kullandığı diğer assembly'lar düşünüldüğünde ortaya bir multiple-file assembly 
çıkmıştır. 

.module extern Temel.netmodule 

.assembly extern mscorlib 

{ 

.publickeytoken = (B7 7A 5C 56 19 34 E0 89 ) // .z\V.4.. 

.hash = (4E FE C2 93 5B 46 10 72 20 30 9A 9C 31 21 D0 2F // N...[F.r 0..1!./ 

9B 84 AF 0E )  

.ver 1:0:3300:0 

} 

.assembly extern Microsoft.VisualBasic 

{ 

.publickeytoken = (B0 3F 5F 7F 11 D5 0A 3A ) // .?_....: 

.ver 7:0:3300:0 

} 

.assembly extern jsharpselam 

{ 

.hash = (FA 10 B8 EE 98 5A F7 81 4F 0D 91 80 38 9D FB 78 // .....Z..O...8..x 

04 14 A0 83 )  

.ver 0:0:0:0 

} 

.assembly Uygulama 

{ 
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// --- The following custom attribute is added automatically, do not uncomment ------- 

// .custom instance void [mscorlib]System.Diagnostics.DebuggableAttribute::.ctor(bool, 

// bool) = ( 01 00 00 01 00 00 )  

.hash algorithm 0x00008004 

.ver 0:0:0:0 

} 

.file vbselam.netmodule 

.hash = (85 65 08 DF 98 6C 95 7F 61 47 8F 6C 02 DA 04 64 // .e...l..aG.l...d 

B6 AC A2 F9 )  

.file Temel.netmodule 

.hash = (89 B4 FA 26 C6 7C 59 23 DB 92 6F 3A 29 5E 31 C7 // ...&.|Y#..o:)^1. 

E7 37 35 AF ) // .75. 

.class extern public vbdotnet.vbselam 

{ 

.file vbselam.netmodule 

.class 0x02000002 

} 

.class extern public Temel 

{ 

.file Temel.netmodule 

.class 0x02000002 

} 

.module Uygulama.exe 

// MVID: {2F568429-2D83-4AA8-9558-46FB59574BBB} 

.imagebase 0x00400000 

.subsystem 0x00000003 

.file alignment 512 

.corflags 0x00000001 

// Image base: 0x07000000 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 10. Uygulamanın çalışmasının sonucu. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Umuyorum ki assembly'ları bu yönleri ile incelemek 

siz değerli okurlarımızın işine yarıyordur. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
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selim@bsenyurt.com  

Private Assembly ve Shared Assembly Kavramı ( 

22.04.2004 ) - Framework 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, .NET'in temellerinden olan Assembly kavramının önemli bir bölümü olan Global 

Assembly Cache'i incelemeye çalışacağız. Net dilinde, assembly'ları private (özel) ve shared 

(paylaşımlı) olmak üzere iki kategoriye ayırabiliriz. Private assembly'lar oluşturulduklarında, 

çalıştırılabilmeleri için, uygulama ile aynı klasör altında yer almalıdırlar. Söz gelimi aşağıdaki gibi bir 
assembly'a sahip olduğumuzu düşünelim. 

using System; 

 

namespace PriAsm 

{ 

    public class Hesap 

    { 

        public double Topla(double a,double b) 

        {     

            return a+b; 

        } 

    } 

} 

Visual Studio.Net ortamında bir class library olarak oluşturduğumuz bu assembly derlendiğinde, 

PriAsm.dll dosyasının oluşturulduğunu görürüz. 

 

Şekil 1. Assembly dosyamız. 

Şimdi, oluşturulan bu assembly içindeki Hesap isimli sınıfımızı, başka bir klasörde yer alan bir 

uygulama içerisinde kullanmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda, PriAsm.dll dosyamızı, 

kullanmak istediğimiz uygulamanın klasörüne kopyalamamız yeterli olucaktır. Örneğin aşağıdaki 
uygulamayı göz önüne alalım. 

using System; 

using PriAsm; 

 

namespace Ornek 

{ 

    class Class1 

    { 
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        static void Main(string[] args) 

        { 

 

        } 

    } 

} 

Bu Console uygulamasını derlemeye çalıştığımızda, "The type or namespace name 'PriAsm' 

could not be found (are you missing a using directive or an assembly 

reference?)"  hatasını alırız. Bu hatayı almamız son derece doğaldır. Çünkü PriAsm.dll 

assembly'ımız private bir assembly'dır. Bunun doğal sonucu uygulamamızın bu assembly hakkında 

hiç bir bilgiye sahip olmamasıdır. Uygulamamıza, PriAsm.dll assembly'ının referans edilmesi 

gerekmektedir. Öncelikle, PriAsm.dll dosyasını, uygulamamızın assembly'ının bulunduğu klasöre 
kopylamamız gerekir. 

 

Şekil 2. PriAsm.dll ile uygulama assemble'ı aynı yerde olmalı. 

Daha sonra ise uygulamamıza PriAsm.dll assembly'ını referans etmemiz gerekir. Bu amaçla 
solution explorer'da assembly ismine sağ tıklanır ve Add Reference seçilir. 
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Şekil 3. Add Reference. 

Karşımıza gelen Add Reference penceresinden, Projects kısmına geçilir. 

 

Şekil 4. Projects 

Burada Browse seçeneği ile, PriAsm.dll assembly'ının bulunduğu klasöre gidilir ve bu dll dosyası 

seçilerek referans ekleme işlemi tamamlanmış olur. 
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Şekil 5. Referansın eklenmesi. 

Bu noktadan sonra Solution Explorer penceresine baktığımızda, PriAsm isim alanının eklenmiş 
olduğunu görürüz. 

 

Şekil 6. PriAsm eklenmiş durumda. 

Artık uygulamamızda bu assembly içindeki sınıfları kolayca kullanabiliriz. Aşağıdaki basit örnekte 

bunu görebiliriz. 

using System; 

using PriAsm; 
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namespace Ornek 

{  

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Hesap h=new Hesap(); 

            double sonuc=h.Topla(4,5); 

            Console.WriteLine(sonuc.ToString()); 

        } 

    } 

} 

Private assembly'ları bu şekilde kullanmak her zaman tercih edilen bir yol değildir. Nitekim, 

PriAsm.dll assembly'ının erişebilmek bu dll'in, uygulamanın assembly'ı ile aynı klasörde olması 

gerekmektedir. (Nitekim, PriAsm.dll assembly'ının uygulamanın debug klasöründen başka bir yere 

taşınması, uygulamanın derleme zamanında hata vermesine yol açar. Çünkü belirtilen adresteki 

referans dosyası yerinde değildir. ) Buna karşılık olarak bazen, oluşturduğumuz assembly'a birden 

fazla uygulamanın aynı yerden erişmesini isteyebiliriz. İşte bu durumda devreye Global Assembly 

Cahce girmektedir. GAC .NET uygulamaları tarafından paylaşılan bileşenlerin yer aldığı bir veri 

deposudur. Birden fazla uygulamanın ortak olarak kullanacağı assembly'lar sistemdeki Global 

Assembly Cache 'e yüklenerek paylaşılmış(shared) assembly'lar oluşturabiliriz. GAC 'da tutulan 

assembly'ların görüntüsüne,  bir Win XP sisteminde C:\WINDOWS\assembly klasöründen 

ulaşabiliriz. Burada yer alan assembly'lar, C# kodu ilk olarak yürütüldüğünde anında derlenir ve 

GAC önbelleğinde tutulurlar. 

 

Şekil 7. GAC Assembly'ları. 

Burada dikkat edicek olursanız örneğin, System.Data Assembly'ından iki adet bulunmaktadır. Bu iki 

assembly'ın sistemde sorunsuz bir şekilde çalışması, assembly'ların kimliklerinin farklılığı sayesinde 

mümkün olmaktadır. Bu farklılığı yaratan GAC içine kurulan her bir assembly'ın farklı strong 

name'lere sahip olmasıdır. Bir strong name, bir assembly'ın adı, versiyon numarası, dil bilgileri, 

dijital imzaları ve public anahtar değeri bilgilerinden oluşur. Örneğin System.Data assembly'ının iki 

versiyonu arasındaki farklar aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 
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Şekil 8. Farklılıklar. 

Bir assembly'ın yukarıda bahsedilen bilgileri AssemblyInfo isimli dosyada tutulmaktadır.Şimdi 

dilerseniz geliştirmiş olduğumuz PriAsm.dll assembly'ını GAC'e nasıl kayıt edeceğimizi incelemeye 

çalışalım. İlk olarak bize bu assembly'ı sistem için benzersiz (unique) yapacak bir strong name 

gerekli. Bir strong name üretmek için, .Net FrameWork'un sn.exe tool'unu kullanabiliriz. 
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Şekil 9. Strong Name'in oluşturulması. 

Bu işlemin ardından oluşan Anahtar.sif isimli dosyayı, assembly'ımıza bildirmemiz gerekiyor. Bunun 

için AssemblyInfo dosyasındaki AssemblyKeyFile niteliğini kullanacağız. (Burada dosya uzantısının 

sif olmasının özel bir nedeni yok. Ben sifre'nin sif'ini kullandım. Sonuç olarak dosya binary 
yazılacağı için herhangibir format verilebilir.) 

[assembly: AssemblyKeyFile("D:\\vssamples\\PriAsm\\bin\\debug\\Anahtar.sif")] 

Artık assembly'ımız bir strong name'e sahip. Dolayısıyla GAC içindeki assembly'lardan ve sonradan 

gelibilecek olan assembly'lardan tamamıyle farklı bir yapıya büründü. Artık oluşturduğumuz bu 

assembly'ı GAC'e alabiliriz. Bunu iki yolla gerçekleştirebiliriz. İlk olarak, .Net Framework'ün 

GACUtil.exe tool'unu bu iş için kullanabiliriz. 

 

Şekil 10. Assembly'ın GAC'e kurulması. 

Bu işlemin ardından GAC klasörüne baktığımızda, PriAsm assembly'ımızın eklenmiş olduğunu 
görürüz. 

 

Şekil 11. Assembly'ın GAC'e eklenmesi. 

Diğer yandan aynı işlemi, PriAsm.dll dosyasını bu klasöre sürükleyerekte gerçekleştirebiliriz. Artık 

bu noktadan itibaren, PriAsm assembly'ına ve içindeki sınıflara, herhangibir .net uygulamasından 

kolayca erişebiliriz. Örneğin, herhangibir .net uygulamasından PriAsm assembly'ına ulaşmak için 

tek yapmamız gereken assembly'ı uygulamamıza aynı private assembly'larda olduğu gibi referans 

etmektir. Fakat bu sefer, PriAsm.dll assembly'ını uygulamamızın PE(Portable Executable) 

dosyasının bulunduğu debug klasörüne almak gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Çünkü, programın ilk 

derlenişinde, PriAsm.dll, GAC'e alınır ve burada tutulur. Dolayısıyla aşağıdaki örnek kodların yer 
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aldığı Console Uygulamasının bulunduğu debug klasörüne PriAsm.dll dosyasının yüklenmesi 

gerekmez. 

using System; 

using PriAsm; 

namespace ConsoleApplication3 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Hesap h=new Hesap(); 

            double sonuc=h.Topla(1,2); 

        } 

    } 

} 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

İlişkiler ve Hesaplanmış Alanların Bir Arada 

Kulllanılması ( 08.04.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde aralarında bire-çok (one-to-many) ilişki olan tablolar için hesaplanmış alanların, 

(yani DataColumn sınıfının Expression özelliği ile oluşturduğumuz sütunların) tablolar arasındaki 

ilişkiler ile nasıl bir arada kullanılabileceğini incelemeye çalışacağız. Burada bir arada kullanımdan 

kastım, örnek olarak; ebevyn (parent) tabloda fiziki olarak var olmayan ancak uygulamanın 

çalışması sırasında oluşturulacak bir sütundan, detay tablosundaki ilişkili alanlar üzerinden toplam, 

ortalama, miktar gibi Aggregate ifadelerinin çalıştırılmasından ve sonuçların yine parent tabloya 

yansıtılmasından bahsediyorum. 

Konumuzun ana problemini daha iyi anlamak için şu örneği göz önünde bulunduralım. Internet 

üzerinden ticaret yapan sitemizde kullanıcıların temel bilgileri ile, vermiş oldukları sipariş bilgilerinin 

ayrı iki tabloda tutulduğunu ve bu tablolar arasında bire-çok ilişki olduğunu varsayalım. Kendimize 

ait yönetici ekranlarında, her bir üye için, bu güne kadar vermiş olduğu siparişlerin toplam sayısını 

ve bu siparişlerin hepsine ödemiş olduğu toplam tutarları anlık olarak görmek istediğimizi 

varsayalım. Burada bize, ebevyn tabloda bir hesaplanmış alan gerekmektedir. Ancak hesaplanmış 

alan değerleri, detay tablosundaki veriler üzerinden gerçekleştirilmek zorundadır. İşte bu noktada 
devreye iki tablo arasında tanımlamış olduğumuz bire-çok ilişki girer. 

Problemi ve ne yapmak istediğimizi kısaca anlattıktan sonra dilerseniz bunu gerçek bir uygulama 

üzerinde incelemeye başlayalım. Bu uygulamada, web sitesi üyeleri için tasarlanmış olan Uyeler 

tablosu ve bu üyelerin satın alım bilgilerini tutan Siparisler isimli tablolara bir windows uygulaması 
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üzerinden erişmek istediğimizi varsayalım. Tablolarımızın sahip olacağı alanlar ve aralarındaki ilişki 

aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Tablolarımızın Yapısı ve Aralarındaki Bire-Çok İlişki. 

Bu iki tabloyu göz önüne aldığımızda, bir üyeye ait birden fazla siparişin olabileceğini görürüz. 

Uygulamamız bittiğinde, DataGrid nesnemizde, her bir üyenin bu güne kadar vermiş olduğu 

siparişlerin toplam sayısını ve ödemiş olduğu toplam miktarları gösterecek iki yeni sütunumuz 

olucak. Hiç vakit kaybetmeden uygulamamızın kodlarını yazmaya başlayalım. Önce, aşağıdaki gibi 
bir Form tasarlayalım. 

 

Şekil 2. Form Tasarımımız. 

Uygulamamızın kodlarına gelince. 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtUyeler; 

DataTable dtSiparisleri; 

DataSet ds; 

 

private void btnGetir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /* Sql sunucumuza olan bağlantımız oluşturuluyor. */ 

    con=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=SSPI"); 
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    ds=new DataSet(); /* DataSet nesnemiz oluşturuluyor. */ 

 

    /* Önce, Uyeler tablomuzdaki verileri alıyor , dtUyeler DataTable'ına yüklüyor ve oluşan veri 

kümesini temsil eden bu DataTable nesnesinide DataSet nesnemizin tables koleksiyonuna 

ekliyoruz.*/ 

    da=new SqlDataAdapter("Select * From Uyeler",con);  

    dtUyeler=new DataTable(); 

    da.Fill(dtUyeler); 

    ds.Tables.Add(dtUyeler); 

 

    /* Aynı işlemi Siparisleri tablosu için yapıyoruz.*/ 

    da=new SqlDataAdapter("Select * From Siparisleri",con); 

    dtSiparisleri=new DataTable(); 

    da.Fill(dtSiparisleri); 

    ds.Tables.Add(dtSiparisleri);  

 

    /* Uyeler tablosundan Siparisleri tablosuna olan (dolayısıyla dtUyeler DataTable nesnesinin 

bellekte işaret ettiği bölgedeki veri satırlarından, dtSiparisleri dataTable nesnesinin bellekte temsil 

ettiği bölgedeki veri kümesine olan) bire-çok ilişkiyi tanımlıyoruz. */ 

    ds.Relations.Add("Uyeler_Siparisleri",dtUyeler.Columns["UyeID"],dtSiparisleri.Columns["UyeID"]

,false); 

     

    dtSiparisleri.Columns.Add("ToplamTutar",typeof(Decimal),"Miktar*BirimFiyat");/* Bu satır ile, 

dtSiparisleri tablomuzda, her bir satır için Miktar ve BirimFiyat alanlarının değerlerini çarpıyoruz. 

Çıkan sonuçları ToplamTutar isimli yeni tanımladığımız bir alana içinde tutacak şekilde dtSiparisler 

DataTable nesnesinin Columns koleksiyonuna ekliyoruz. */ 

     

    dtUyeler.Columns.Add("Siparis Sayisi",typeof(int),"COUNT(Child.UyeID)");/* Burada ise, 

dtUyeler tablosunda Siparis Sayisi isimli yeni bir alan oluşturuyoruz. Bu alan, ilişkili tablo olan 

detay tablosundaki UyeId alanlarının sayısını COUNT ile hesaplıyor. Ancak bunu yaparken Child 

nesnesini kullanıyor. Nitekim burada Child nesnesi, Uyeler tablosundaki her bir uyenin, Siparisleri 

tablosunda karşılık gelen satırlarını temsil ediyor. */ 

     

    dtUyeler.Columns.Add("Toplam Ödeme",typeof(Decimal),"SUM(Child.ToplamTutar)");/* Burada 

ise, Child nesnesini kullanarak, var olan ilişki üzerinden, Siparisleri tablosuna gidiyor ve her bir üye 

için, az önce hesapladığımız ToplamTutar alanlarının toplamını SUM aggregate fonksiyonu ile 

hesaplıyoruz. Sonuçlarını ise, Toplam Ödeme isimli yeni bir alan olarak Uyeler tablomuza 

ekliyoruz.*/ 

 

    dgUyeler.DataSource=ds.Tables[0]; 

} 

Uygulamamızda Child isimli nesneyi nasıl kullandığımıza ve bu sayede, iki tablo arasındaki ilişki 

yardımıyla, child tablodaki veriler üzerindeki hesaplamaları bir bütün halinde, parent tabloya 

hesaplanmış alan olarak nasıl eklediğimize lütfen dikkat ediniz. Uygulamamızı çalıştırdığımızda 

aşağıdaki sonucu elde ederiz. Gördüğünüz gibi her bir üye için, yapılmış olan toplam siparis 
sayısına ve ödemiş oldukları toplam miktarlara ulaşabildik. 
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Şekil 3. Uygulamanın Çalışmasının Sonucu. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

DataRelation Sınıfı ve Çoğa-Çok (Many-to-

many) İlişkiler ( 01.04.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, DataRelation sınıfı yardımıyla, veritabanlarındaki many-to-many(Çoğa-çok) 

ilişkilerin, bağlantısız katmanda nasıl kullanılabildiğini incelemeye çalışacağız. İlişkisel veri tabanı 

modelinde, tablolar arası ilişkilerde çoğunlukla bire-çok(one-to-many) ilişkilere rastlarız. Ancak 

azda olsa, çoğa-çok ilişkilerin kullanıldığı durumlarda söz konusudur. Bu ilişkiye örnek olarak 

çoğunlukla, Sql sunucusunda yer alan Pubs veritabanındaki Authors ve Titles tabloları gösterilir. Bu 

iki tablo arasındaki ilişki şöyledir; bir yazara ait birden fazla kitap titles tablosunda yer alabilir. Aynı 

şekilde, bir kitap birden fazla yazar tarafından kaleme alınmış olabilir. Bu bahsedilen iki ilişkide ayrı 

ayrı bire-çok ilişkilerdir. Yani bir yazarın birden fazla kitabı yazmış olması bire çok ilişki olarak 
düşünülebilirken, bir kitabın birden fazla yazara ait olmasıda bire-çok ilişki olarak gözlemlenebilir. 

Ancak, bu iki tablo arasında ilişkiyi bu şekilde yansıtmamız mümkün değildir. Nitekim, bire-çok 

ilişkilerde, çok ilişkiyi temsil eden tablodaki yabancı anahtar(foreign key), ebeveyn(parent) tabloda 

unique özellikte bir alana ihtiyaç duyar. Dolayısıyla iki yönlü ilişkinin olduğu authors ve titles gibi 

tablolar için bu tarz bir ilişkiyi oluşturmak biraz daha farklıdır. Bunun için üçüncü bir tablo kullanılır 

ve bu tabloda, her iki tablonun primary key alanlarına yer verilir. Aşağıdaki şekil, pubs 

veritabanında yer alan authors ve titles tabloları için çoğa-çok ilişkiyi sağlayacak bu tarz bir 

tablonun yapısını ve aralarındaki ilişkiyi göstermektedir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. titleauthor tablosu yardımıyla çoğa-çok ilişkinin tanımlanması. 

Authors tablosunda yer alan her au_id alanı, titleauthors tablosunda yer alır. Aynı durum titles 

tablosundaki title_id alanı içinde geçerlidir. Böylece, author ve titles tabloları arasındaki çoğa-çok 
ilişki, titleauthor tablosu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

Şimdi dilerseniz, kendimiz çoğa-çok ilişkiye sahip iki tablo ve bu tabloların arasındaki ilişkiyi 

gerçekleştirecek üçüncü bir ara tabloyı oluşturalım. Örnek olarak, büyük bir yazılım şirketindeki 

proje elemanlarını ve gerçekleştirilen projeleri ele alabiliriz. Bir proje mühendisi pek çok proje 

gerçekleştirebileceği gibi, yapılan, halen çalışılan veya planlanan projelerde birden fazla proje 

mühendiside görev alabilir. İşte bu çoğa-çok ilişki için gösterebileceğimiz güzel bir örnektir. Bu 
amaçla sql sunucumuzda aşağıdaki yapılara sahip tabloları oluşturalım. 
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Şekil 2. Projedeki mühendislere ait genel bilgileri taşıyan Muhendisler tablosu. 
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Şekil 3. Projelere ait yüzeysel bilgileri tutacak olan Projeler tablosu. 

Son olarakta çoka-çok ilişkiyi taşıyacak ara tablomuz. 
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Şekil 4. MuhendisProje Tablomuz Çoka-çok ilişkiyi taşıyacak. 

MuhendisProje tablosunu oluşturduğumuzda, Muhendisler tablosundan bu tabloya bire-çok ilişki ve 
yine Projeler tablosundan bu tabloya bire-çok ilişkileri aşağıdaki gibi oluşturmamızda gerekiyor. 

 

Şekil 5. MuhendisProje tablosu üzerinden gerçekleştirilen çoka-çok ilişki. 

Gelelim işin .net kısmına. Tasarladığımız bu yapıyı uygulamalarımızda kullanabilmek için, özellikle 

bağlantısız katman nesneleri üzerinde kullanabilmek için DataRelation sınıfını kullanmamız 

gerekiyor. Yukarıdaki işlemler ile sql sunucumuzda oluşturduğumuz düzenin aynısını , 

sistemimizdeki bağlantısız katman uygulamasında gerçekleştirmek istediğimiz senaryoyu göz 
önüne alalım. 

Öncelikle, sahip olduğumuz üç tabloyuda bir DataSet nesnesine aktarmamız gerekiyor. Daha sonra, 

sql sunucusundaki bu tablolar arasındaki ilişkileri, DataSet içerisindeki tablolarımız arasındada 

gerçekleştirmemiz gerekli. İşte bu noktada DataRelation sınıfı devreye giriyor. Önce, Muhendisler 

tablosundan, MuhendisProje tablosuna olan bire-çok ilişkiyi oluşturuyoruz. Ardından ise, Projeler 
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tablosundan, MuhendisProje tablosuna olan bire-çok ilişkiyi tasarlıyoruz. Bu ilişkilerin DataRelation 

nesneleri olarak tanımlanmasının ardından, DataSet sınıfının DataRelation nesnelerini taşıyan 

Relations koleksiyonunada eklenmeleri gerekiyor. İşte bu son adım ile birlikte, veritabanı 

sunucusundaki çoğa-çok ilişkinin aynısını bağlantısız katman nesnemiz olan DataSet üzerinde de 

gerçekleştirmiş oluyoruz. 

Dilerseniz, yukarıda özetlediğimiz işin uygulamada nasıl gerçekleştirilebileceğini incelemeye 

çalışalım. Bunu için bir windows uygulaması geliştirebiliriz. Bu uygulamada bir proje mühendisi 

seçildiğinde, bu mühendisin yer aldığı projeleri ve bu projelerdeki ekip arkadaşlarını gösterecek 
olan bir uygulama geliştirelim. Bu amaçla aşağıdakine benzer tarzda bir form hazırlayalım. 

 

Şekil 6. Form Tasarımımız. 

Sıra geldi uygulamamızın kodlarını yazmaya. Uygulamayı iki kısımda yazarsak daha kolay anlaşılır 

olucaktır. Öncelikle, bir mühendisi seçtiğimizde bu mühendisin görev aldığı projeleri elde 

edebileceğimiz kodu uygulamamıza ekleyelim. Bu aşamada uygulamamızın kodları aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataSet ds; 

DataTable dtMuhendisler; 

DataTable dtProjeler; 

DataTable dtMuhendisProje; 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    /* Sql sunucumuza bir bağlantı açıyoruz. */ 

    con=new SqlConnection("Data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=SSPI"); 

 

    /* Mühendisler, MuhendisProje ve Projeler tablolarını referans edicek DataTable nesneleri ile bu 

DataTable nesnelerini bünyesinde barındıracak DataSet nesnemizi oluşturuyoruz.*/ 

    DataSet ds=new DataSet();  

    dtMuhendisler=new DataTable(); 
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    dtProjeler=new DataTable(); 

    dtMuhendisProje=new DataTable(); 

 

    /* SqlDataAdapter nesnemiz ile ilk aşamada, Muhendisler tablosundaki bilgileri alıyor ve 

dtMuhendisler DataTable nesnesine yüklüyoruz. */ 

    da=new SqlDataAdapter("Select * From Muhendisler",con); 

    da.Fill(dtMuhendisler); 

    /* Tanımladığımız primaryKey alanını, listBox kontrolündeki bir Muhendisi seçtiğimizde bu 

Muhendise ait satırı bulucak Find metodunda kullanabilmek için, PersonelID üzerinden 

oluşturuyoruz. */ 

    dtMuhendisler.PrimaryKey=new DataColumn[]{dtMuhendisler.Columns["PersonelID"]}; 

    /* dtMuhendisler DataTable nesnesini, DataSet in Tables koleksiyonuna ekliyoruz. */ 

    ds.Tables.Add(dtMuhendisler); 

 

    /* Şimdi Projeler tablosundaki verileri, dtProjeler DataTable nesnesine ekliyor ve bu 

dataTable'ıda DataSet nesnemizin Tables koleksiyonuna ekliyoruz.*/ 

    da=new SqlDataAdapter("Select * From Projeler",con); 

    da.Fill(dtProjeler); 

    ds.Tables.Add(dtProjeler); 

 

    /* Sıra MuhendisProje tablosundaki verilerin eklenmesinde. */ 

    da=new SqlDataAdapter("Select * From MuhendisProje",con); 

    da.Fill(dtMuhendisProje); 

    ds.Tables.Add(dtMuhendisProje); 

 

    /* Şimdi işin önemli kısmı. Muhendisler tablosundan MuhendisProje tablosuna olan bire-çok 

ilişkiyi DataSet nesnemizin Relations koleksiyonuna bir DataRelation nesnesi olarak ekliyoruz.*/ 

    ds.Relations.Add("Muhendis_MuhendisProje",dtMuhendisler.Columns["PersonelID"],dtMuhendisP

roje.Columns["PersonelID"],false); 

 

    /* Burada ise, Projeler tablosunda, MuhendisProje tablosuna olan bire-çok ilişkiyi tanımlıyor ve 

DataSet nesnemizin Relations koleksiyonuna DataRelation olarak ekliyoruz.*/ 

    ds.Relations.Add("Projeler_MuhendisProje",dtProjeler.Columns["ProjeID"],dtMuhendisProje.Colu

mns["ProjeID"],false); 

 

    /* lbMuhendisler ListBox kontrolünün dtMusteriler DataTable'ındaki verileri göstereceğini 

belirtiyoruz.*/ 

lbMuhendisler.DataSource=dtMuhendisler; 

    /* Buradaki satırlarda, Form üzerindeki lbMuhendisler ListBox kontrolü için, Muhendislerin 

adlarını gösterecek DisplayMember ve her bir mühendisin PersonelID alanının değerini indis olarak 

alıcak ValueMember özelliklerini belirliyoruz.*/ 

    lbMuhendisler.DisplayMember=dtMuhendisler.Columns["Ad"].ToString(); 

    lbMuhendisler.ValueMember=dtMuhendisler.Columns["PersonelID"].ToString(); 

} 

 

private void btnGetir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    lbProjeler.Items.Clear(); 
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    /* Öncelikle lbMuhendisler ListBox kontrolünden seçilen Mühendise ait PersonelID alanının 

değerini alıyor ve DataTable sınıfının Rows koleksiyonunun Find metodu yardımıyla bu PrimaryKey 

değerini içeren satırı dtMuhendisler tablosundan buluyor ve DataRow nesnesine aktarıyoruz.*/ 

    DataRow dr;  

    dr=dtMuhendisler.Rows.Find(lbMuhendisler.SelectedValue); 

 

    /* Foreach döngüsünde ilk aşamada, seçilen Muhendisin çocuk satırlarını(child rows) 

MuhendisPersonel tablosundan alıyoruz. Bir veya birden fazla satır geldiğini düşünürsek her bir 

satır içinde, Projeler ve MuhendisProje tabloları arasındaki ilişkiyi kullanarak, GetParentRow metodu 

yardımıyla, Mühendislerin çalıştığı Projelere ait satırları elde ediyoruz. Sonrada bu satırlardaki 

ProjeAdi alanın değerini lbPorjeler isimli ListBox kontrolümüze ekliyoruz.*/ 

    foreach(DataRow drProjeNo in dr.GetChildRows("Muhendis_MuhendisProje")) 

    { 

        DataRow drProje=drProjeNo.GetParentRow("Projeler_MuhendisProje"); 

        lbProjeler.Items.Add(drProje["ProjeAdi"]); 

    } 

} 

Kodumuzda neler olduğunu anlayabilmek için aşağıdaki şekil bize daha fazla yardımcı olucaktır. 

Burada, foreach döngüsü içerisinde meydana gelen olaylar tasvir edilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 7. Bir Mühendisin üzerinde çalıştığı projelerin elde edilmesi. 
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Uygulamayı çalıştırıp herhangibir Mühendis için Getir başlıklı butona tıkladığımızda, bu mühendisin 

çalıştığı projelerin elde edildiğini görürüz. 

 

Şekil 8. Uygulamanın çalışmasının sonucu. 

Şimdi gelelim ilkinci kısma. Foreach döngüsü içinde, seçilen Mühendis satırının, MuhendisPersonel 

tablosundaki alanlarını GetChildRows metodu ile elde ettik. Daha sonra elde edilen her satırın, 

Projeler tablosunda karşılık geldiği satırlara ulaştık. Bu işlemi gerçekleştirmemizde, MuhendisProje 

tablosunun ve bu tablo ile Muhendis ve Projeler tablolarının aralarındaki bire-çok ilişkilerin büyük 

bir önemi vardır. Şimdi ise amacımız elde edilen projelere kimlerin katıldığı. İşte bunun için, elde 

edilen her proje satırından geriye doğru gidecek ve yine ilişkileri kullanarak bu problemi sonuca 

kavuşturacağız. Bunun için btnGetir olay prosedüründeki kodları aşağıdaki şekilde değiştirmemiz 
yeterlidir. 

private void btnGetir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{  

    lbProjeler.Items.Clear(); 

    lbEkip.Items.Clear(); 

 

    DataRow dr;  

    dr=dtMuhendisler.Rows.Find(lbMuhendisler.SelectedValue); 

 

    foreach(DataRow drProjeNo in dr.GetChildRows("Muhendis_MuhendisProje")) 

    { 

        DataRow drProje=drProjeNo.GetParentRow("Projeler_MuhendisProje"); 

        lbProjeler.Items.Add(drProje["ProjeAdi"]); 

        lbEkip.Items.Add(drProje["ProjeAdi"]); 

            foreach(DataRow drMuh in drProje.GetChildRows("Projeler_MuhendisProje")) 

            { 

                DataRow drMuhBilgi=drMuh.GetParentRow("Muhendis_MuhendisProje"); 

                lbEkip.Items.Add(drMuhBilgi["Ad"]+" "+drMuhBilgi["Soyad"]); 

            } 

    } 
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} 

Yeni düzenlemeler ile uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 9. Bir Mühendisin çalıştığı projeler ve projelerdeki takım arkadaşlarının elde edilmesi. 

Burada yaptıklarımız değerlendirirsek kafa karıştırıcı tek unsurun foreach döngüsü içerisindeki 

yaklaşımlar olduğunu görürüz. Bunun yanında, ara tablomuz olan MuhendisProje tablosunun nasıl 

oluşturulduğu, verileri nasıl tuttuğu ve diğer tablolar arasındaki ilişkilerin .net ortamında bağlantısız 

katman üzerinde nasıl simüle edildiği önemlidir. Bu olgulara dikkat etmenizi ve iyice incelemenizi 

öneririm. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde buluşmak dileğiyle 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

DataTable.Compute Metodu ( 29.03.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Çoğu zaman, uygulamalarımızda T-Sql' in Aggregate fonksiyonlarını kullanarak, belirli sütunlara ait 

veriler üzerinden, toplam değer, en büyük değer, en küçük değer, ortalama değer vb. gibi 

sonuçlara ulaşmaya çalışırız. Bu amaçla T-Sql' in Avg, Sum, Count gibi Aggregate fonksiyonlarından 

yararlanırız. İşte bu makalemizde, bu fonksiyonları, DataTable sınıfının Compute metodu yardımıyla 
nasıl kullanabileceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Öncelikle, T-Sql' de yer alan Aggregate fonksiyonlarından kısaca bahsetmekta yarar olduğunu 
düşünüyorum. Bu fonksiyonların en önemlileri ve kullanışlıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Fonksiyon Prototipi Açıklama 
Dönüş 

Tipi 
Örnek 

AVG 

(Ortalama) 
AVG ( [ ALL | 

DISTINCT ] ifade ) 

Sql sorgusunda 

belirtilen kritere uyan 

alanların ortalamasını 

alır. 

int, 

decimal, 

money, 

float 

SELECT AVG(Prim) 

FROM Primler 

WHERE PerID = 

1002124 

SUM 

(Toplam) 
SUM ( [ ALL | 

DISTINCT ] ifade ) 

Sql sorgusunda 

belirtilen kritere uyan 

alanların toplam 

değerini alır. 

int, 

decimal, 

money, 

float 

SELECT SUM(Prim) 

FROM Primler 

COUNT 

(Toplam 

Sayı) 

COUNT ( { [ ALL | 

DISTINCT ] ifade ] 

| * } ) 

Satır sayısını verir. int 
SELECT COUNT(*) 

FROM Primler 

MAX (En 

büyük 

değer) 

MAX ( [ ALL | 

DISTINCT ] ifade ) 

Belirtilen alana ait 

sütundaki en büyük 

değeri verir. 

ifade 

olarak 

belirtilen 

tip ile 

aynıdır. 

SELECT MAX(Prim) 

FROM Primler 

MIN (En 

küçük değer) 
MIN ( [ ALL | 

DISTINCT ] ifade ) 

Belirtilen alana ait 

sütunlardaki en 

küçük değeri verir. 

ifade 

olarak 

belirtilen 

tip ile 

aynıdır. 

SELECT MIN(Prim) FROM 

Primler 

COUNT_BIG 

(Toplam 

Sayı) 

COUNT_BIG ( { [ 

ALL | DISTINCT 

] expression } | * ) 

COUNT Fonksiyonu 

gibi satır sayısını 

verir. Tek fark dönüş 

değeridir. 

bigint 
SELECT COUNT_BIG(*) 

FROM Primler 

STDEV 

(Standart 

Sapma) 
STDEV ( expression ) 

Belirtilen kritere 

uyan alanlar için 

Standart Sapma 

değerini hesaplar. 

float 
SELECT STDEV(Alan) 

FROM Tablo 

Tablo 1. Aggregate Fonksiyonları 

Bu tip fonksiyonları .net uygulamalarımızda kullanmak için, akla gelen ilk yol Command 

nesnelerinden yararlanmaktır. Örneğin, Sql sunucumuzda yer alan, Northwind veritabanındaki, 

Products tablosunu ele alalım. Bu tabloda, Aggregate fonksiyonlarını test edebilmemiz için 

kullanabileceğimiz alanlar mevcuttur.(UnitPrice, UnitsInStock vb.) Şimdi ilk düşündüğümüz şekilde, 

yani bir Command nesnesini kullanarak, belli bir gruba ait UnitPrice ve UnitsInStock alanlarının 
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değerleri üzerinde, Aggregate fonksiyonları ile denemeler yapalım. Örneğin basit olması amacıyla 

bir Console uygulaması geliştirebiliriz. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace Compute 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            /* Yerel sql sunucumuzdaki Northwind veritabanına bir bağlantı hattı oluşturuyoruz.*/ 

            SqlConnection con=new SqlConnection("Data Source=localhost;initial 

catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"); 

            /* Bu SqlCommand nesnesinin içerdiği sql cümleciği ile, SupplierID değeri 11 olan Products 

tablosu alanlarının UnitPrice değerlerinin toplamını ve kaç satır olduklarının sayısını elde ediyoruz. 

*/ 

            SqlCommand cmdSum=new SqlCommand("SELECT SUM(UnitPrice),COUNT(SupplierID) 

FROM Products WHERE SupplierID=11",con); 

            /* Bu SqlCommand nesnesinin içerdiği sql cümleciği ile, Products tablosundaki UnitPrice 

alanının değerlerinin ortalamasını elde ediyoruz. */ 

            SqlCommand cmdAvg=new SqlCommand("SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products",con); 

 

            /* Bağlantımızı açıyoruz. */ 

            con.Open(); 

            SqlDataReader dr; /* SqlDataReader nesnemizi tanımlıyoruz.*/  

            dr=cmdSum.ExecuteReader(); /* Komutumuzu çalıştırıp sonuçları bir akım şeklinde 

SqlDataReader nesnemize aktarılacağını belirtiyoruz. */ 

            /* SqlDataReader akım içinde satır okuyabildiği sürece devam edicek döngümüzü 

başlatıyoruz ve sorgu sonucu elde edilen değerleri ekrana yazdırıyoruz. */ 

            while(dr.Read()) 

            { 

                Console.WriteLine("Toplam Fiyat {0}, Satır Sayısı {1} ",dr[0],dr[1]); 

            } 

            dr.Close(); /* SqlDataReader nesnemizi kapatıyoruz. */ 

 

            dr=cmdAvg.ExecuteReader(); /* Bu kez SqlDataReader nesnemizi ikinci sorgu 

cümleciğimizi çalıştıracak SqlCommand nesnesi ile oluşturuyoruz. */ 

            /* SqlDataReader akım içinde satır okuyabildiği sürece devam edicek döngümüzü 

başlatıyoruz ve sorgu sonucu elde edilen değerleri ekrana yazdırıyoruz. */ 

            while(dr.Read()) 

            { 

                Console.WriteLine("Ortalama Fiyat {0}",dr[0]); 

            } 

 

            dr.Close(); /* SqlDataReader nesnemizi kapatıyoruz. */ 

            con.Close(); /* SqlConnection nesnemizi kapatıyoruz. */ 
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        } 

    } 

} 

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 1. SqlCommand ile Aggregate Fonksiyonlarının Kullanımı. 

Şimdi gelelim, bu gibi işlemlerin DataTable sınıfı ile nasıl gerçekleştirilebileceğine. Çoğu zaman 

uygulamalarımızda bağlantısız katman nesneleri ile çalışkmaktayız. Bunlardan biriside DataTable 

nesnesidir. DataTable nesneleri bildiğiniz gibi, veritabanındaki bir tabloya ait içeriğin bellekte 

tutulduğu bölgeyi işaret ederler. Yada uygulama içerisinde bizim oluşturacağımız bir tablonun 

bellek görüntüsünü temsil ederler. Her iki haldede, DataTable nesnesinin temsil ettiği bölgede 

veriler yer alabilir. Bu veriler üzerinde, Aggregate Fonksiyonlarını kullanmak istediğimizde, aşağıda 

prototipi belirtilen Compute metodunu kullanabiliriz. 

public object Compute(string ifade,string filtre); 

Compute metodu, belirtilen bir alan için, belirtilen filtreleme mekanizmasının şartları dahilinde, 

Aggregate Fonksiyonlarının işletilmesinde kullanılır. İlk parametrede SUM, AVG gibi Aggregate 

fonksiyonlarının kullanıldığı ifade yer alır. İkinci parametre ise karşılaştırma koşulumuzdur. Bu 

koşul aslında Where koşulunun devamındaki ifadeyi içerir. Dikkat edicek olursanız, Compute 

metodunun geri dönüş değerinin tipi Object türündendir. Bunun sebebi, çalıştırılan fonksiyonlar 

sonucu elde edilecek sonuçların veri tipinin tam olarak kestirilememesidir. Aşağıda, Compute 
metodunun kullanımına ilişkin örnek ifadeler yer almaktadır. 

object objToplam; 

objToplam= Tablo.Compute("Sum(Primler)", "PerID = 8"); 

object objToplam; 

objToplam= Tablo.Compute("Sum(Primler)", "Baslangic > 1/1/2004 AND Bitis < 31/1/2004"); 

Şimdi yukarıdaki örneğimizde, Product isimli veritabanına ait verileri bellekte bir DataTable içinde 

sakladığımızı düşünelim. Şimdi Aggregate fonksiyonlarımızı bu örnek üzerinde kullanalım. 

Dilerseniz bu sefer, DataTable üzerindeki Compute metodunun sonuçlarını daha kolay 

izleyebileceğimiz bir Windows uygulaması geliştirelim. Form tasarımımız aşağıdakine benzer şekilde 

olabilir. 
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Şekil 2. Form tasarımımız. 

Şimdide uygulamamızın kodlarını yazalım. 

/* SqlConnection, SqlDataAdapter ve DataTable nesnelerimiz tanımlanıyor.*/ 

SqlConnection con; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtProducts; 

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new SqlConnection("Data Source=localhost;initial catalog=Northwind;Integrated 

Security=SSPI"); /* SqlConnection nesnemiz oluşturuluyor ve Northwind veritabanı için bir bağlantı 

hattı teşkil ediliyor. */ 

    da=new SqlDataAdapter("Select * From Products",con); /* SqlDataAdapter nesnemiz Products 

tablosundaki tüm veriler üzerinde çalışacak şekilde, geçerli bağlantı nesnesi üzerinden 

oluşturuluyor. */ 

    dtProducts=new DataTable("Urunler"); /* Products tablosundaki verilerin bellekte tutulacağı 

bölgeyi temsil edicek DataTable nesnemiz oluşturuluyor. */ 

} 

 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    da.Fill(dtProducts); /* DataTable nesnemizin bellekte temsil ettiği bölge, SqlDataAdapter 

nesnemiz ile dolduruluyor. */ 

    dgProducts.DataSource=dtProducts; /* DataGrid nesnemiz veri kaynağına bağlanıyor ve 

Products tablosundaki verileri göstermesi sağlanıyoru. */ 

} 

 

private void btnOrtalama_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    double ortalama; 

    ortalama=Convert.ToDouble(dtProducts.Compute("AVG("+cmbAlan.SelectedItem.ToString()+")"

,"SupplierID=11")); /* Burada kullanıcının seçtiği alana göre SupplierID değeri 11 olanların 

ortalaması hesaplanıyor. Sonuç noktalı sayı çıkabileceğinden Convert sınıfının ToDouble metodu ile 

Double veri tipine aktarılıyor. */ 

    lblOrt.Text=ortalama.ToString(); 
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} 

 

private void btnToplam_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    double toplam; 

    toplam=Convert.ToDouble(dtProducts.Compute("SUM("+cmbAlan.SelectedItem.ToString()+")","

SupplierID=11")); /* Bu kezde SupplierID alanının değeri 11 olan alanların Toplam değeri 

hesaplanıyor. */ 

    lblToplam.Text=toplam.ToString(); 

} 

Uygulamadaki en önemli nokta Compute metodunun kullanım şeklidir. Burada kullanıcının 

ekrandaki ComboBox kontrolünden seçtiği alana göre işlemler yapılır. Uygulamayı çalıştırdığımızda 

aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Bu uygulama daha çok geliştirilebilir. Örneğin koşul 

ifadesininde kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlanabilir. Bu geliştirmeleri siz değerli okurlarımıza 
bırakıyorum. 

 

Şekil 3. Compute metodu ile Aggregate fonksiyonlarının çalıştırılması. 

Bu kısa makalemizde DataTable sınıfına ait Compute metodu yardımıyla bağlantısız katman verileri 

üzerinde Aggregate Fonksiyonlarını kolayca nasıl kullanabileceğimizi incelemeye çalıştık. Umarım 

siz değerli okurlarım için yararlı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle, 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

OleDbDataAdapter Sınıfı Olayları ( 18.03.2004 ) 

- Ado.Net 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, OleDbDataAdapter sınıfının olaylarını incelemeye çalışacağız. OleDbDataAdapter 

sınıfı aşağıdaki tabloda belirtilen üç önemli olayı içermektedir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Olay Prototipi Açıklama 

FillError public event FillErrorEventHandler FillError; 

OleDbDataAdapter'ın 

fill metodu 

kullanıldığında 

oluşabilecek bir hata 

durumunda bu olay 

çalışır. 

RowUpdating 
public 

event OleDbRowUpdatingEventHandlerRowUpdating; 

Update metodu 

çalıştırılarak, 

veritabanındaki 

tabloya yapılan 

değişiklikler (satır 

ekleme, satır silme, 

satır güncelleme gibi) 

gerçekleştirilemden 

önce bu olay çalışır. 

RowUpdated 
public 

event OleDbRowUpdatedEventHandlerRowUpdated; 

Veritabanında 

yapılacak olan 

değişiklikler, Update 

metodu ile 

gerçekleştirildikten 

sonra bu olay çalışır. 

Tablo 1. OleDbDataAdapter olayları. 

Şimdi dilerseniz bu olayları kısaca incelemeye çalışalım. RowUpdating olayından başlayalım. Bu 

olay, OleDbRowUpdatingEventArgs sınıfı türünden bir parametre almaktadır. Bu paramterenin sahip 

olduğu özellikleri kullanarak, bağlantısız katmandaki veriler, veritabanına yazılmadan önce değişik 

işlevleri yerine getirme imkanına sahip olmuş oluruz. OleDbRowUpdatingEventArgs sınıfının 
özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

OleDbRowUpdatingEventArgs Sınıfı Özellikleri 

Özellik Görevi Prototipi 

Command 

Update metodu çalıştırılıdığında 

çalışacak olan OleDbCommand 

tipindeki komutu işaret eder. Bu 

nedenle özelliğin değerinin tipi 

OleDbCommand'dır. 

public new OleDbCommand Command 

{get; set;} 

Row Update metodu çağırıldığında, 

veritabanına gönderilecek olan satırı 
public DataRow Row {get;} 
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işaret eder. Bu satır DataRow tipindedir 

ve bu nedenle özelliğin veri tipi 

DataRow'dur. 

Status 

Bu özellik ile çalışacak olan komut 

nesnesinin durumu elde edilir veya 

değiştirilir. Özellik UpdateStatus 

numaralandırıcısı türünden bir değeri 

belirtir. Bu numaralandırıcı Continue, 

ErrorsOccurred, 

SkipAllRemainingRows, 

SkipCurrentRow değerlerinden birisini 

alır. 

public UpdateStatus Status {get; set;} 

StatementType 

Bu özellik Update metodu ile 

çalıştırılacak olan sql ifadesini işaret 

etmektedir. StatementType 

numaralandırıcısı tipinden bir değeri 

belirtir. Bu numaralandırıcı sql 

ifadesinin tipini belirten select, insert, 

delete ve update değerlerinden birisini 

alır. 

public StatementType StatementType 

{get;} 

TableMapping 

Bu özellik, update metodu 

çalıştırıldığında, bağlantısız katman 

nesnesindeki tablo haritası ile, 

veritabanındaki tablo arasındaki 

eşleştirme ilişkisini DataTableMapping 

sınıfı örneği olan bir nesne ile ifade 

eder. 

public DataTableMapping TableMapping 

{get;} 

Errors 

Update metodu çalıştırılıdığında 

işletilen sql komutunun çalışmasında 

bir hata oluşması durumunda, oluşan 

hatayı temsil eden bir özelliktir. Bu 

sebepler özelliğin tipi Exception'dır. 

public Exception Errors {get; set;} 

Tablo 2. OleDbRowUpdatingEventArgs Sınıfı Özellikleri 

Bu özelliklerin, RowUpdating metodu içinde nasıl işlendiğini örnekler ile incelemeden önce, 

RowUpdating olayının işleme geçme sürecini ve yerini incelemekte fayda olduğu kanısındayım. 

RowUpdating olayının, Update metodu içindeki sql komutları çalıştırılıp, gerekli değişiklikler 

veritabanına yansıtılmadan önce gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki şekil bu konuda bizlere 
daha iyi bir fikir verecektir. 
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Şekil 1. RowUpdating ve RowUpdated olaylarının devreye girdiği noktalar. 

Şimdi RowUpdating olayını incelemeye başlayalım. Öncelikle basit bir windows uygulaması 

oluşturalım. Bu uygulamada, Friends isimli veritabanındaki, Kisişer isimli tablomuzun verilerini 

kullanacağız. Şimdi uygulamamızın başlangıç kodlarını oluşturalım. OleDbDataAdapter nesnemiz 
için, RowUpdating olayının nasıl eklendiğine dikkatinizi çekmek isterim. 

/* Sql veritabanındaki Friends isimli veritabanındaki Kisiler isimli tabloya bağlanabilmek için bize 

gerekli olan nesneleri tanımlıyoruz. Bir OleDbConnection nesnesi, sql veritabanına bağlantı hattı 

çekmek için; bir OleDbDataAdapter nesnesi, Kisiler tablosundaki verileri, bağlantısız katman 

nesnemiz olan DataTable'ın veritabanında gösterdiği alana yüklemek ve verilerdeki değişiklikleri 

veritabanına yazmak için.*/ 

OleDbConnection con; 

OleDbDataAdapter da; 

DataTable dt;  

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new OleDbConnection("provider=SQLOLEDB;data source=localhost;integrated 

security=sspi;database=Friends"); /* Bağlantı hattımız oluşturuluyor.*/ 

    da=new OleDbDataAdapter("Select * From Kisiler",con); /* OleDbDataAdapter nesnemiz 
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oluşturuluyor. */ 

    da.RowUpdating+=new OleDbRowUpdatingEventHandler(RowUpdatingOlayi); 

/*OleDbDataAdapter nesnemiz için, RowUpdating olayını tanımlıyor ve oluşturuyoruz.*/ 

    dt=new DataTable("Kisiler"); /* DataTable nesnemizin oluşturuluyor. */ 

} 

 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    da.Fill(dt); /* DataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği bölge, Kisiler tablosundaki veriler ile 

dolduruluyor.*/ 

    dataGrid1.DataSource=dt; /* DataGrid nesnemize veri kaynağı olarak DataTable nesnemiz 

atanıyor.*/ 

} 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{     

    OleDbCommandBuilder cb=new OleDbCommandBuilder(da); /* OleDbDataAdapter nesnemiz 

için gerekli insert,delete ve update sql komutlarını otomatik olarak OleDbCommandBuilder 

yardımıyla oluştuyuroz.*/ 

    da.Update(dt); /* DataTable'daki değişiklikler veritabanına gönderiliyor.*/ 

} 

 

/* RowUpdating olayımız tetiklendiğinde bu yordamımız çalıştırılacak. */ 

private void RowUpdatingOlayi(object Sender,OleDbRowUpdatingEventArgs arg) 

{ 

 

} 

Şimdi RowUpdating olayımızı incelemeye başlayalım. Örneğin, Row ve Status özelliklerini bir arada 

inceleyelim. Farzedelimki, KisiID numarası 1000 olan satırının hiç bir şekilde güncellenmesini 

istemiyoruz. Bu durumu değerlendirebileceğimiz en güzel yer, Update işlemi başarı ile 
gerçekleşmeden önceki yerdir. Yani RowUpdating metodu. 

private void RowUpdatingOlayi(object sender,OleDbRowUpdatingEventArgs arg) 

{ 

    if(arg.StatementType==StatementType.Update) /* Eğer şu an yapılan işlem OleDbDataAdapter 

nesnesinin UpdateCommand metodunun içerdiği OleDbCommand'ı çalıştıracaksa bu kod bloğu 

devreye giriyor.*/ 

    { 

        if(arg.Row["KisiID"].ToString()=="1000") /* Şu an işlemde olan satırın KisiID alanının 

değerine bakıyoruz.*/ 

        { 

            listBox1.Items.Add("1000 nolu kaydı güncelleyemessiniz."); 

            arg.Status=UpdateStatus.SkipCurrentRow; /* SkipCurrentRow ile bu satırın 

güncellenmesini engelliyoruz.*/ 

        }  

    }  

} 
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Bu örnek kodlar ile uygulamamızı çalıştırdığımızda, KisiID alanının değerinin 1000 olduğu satırın 

DataTable üzerinde değiştirilsede, veritabanı üzerinde değiştirilmediğini görürüz. Ancak diğer 
satırlardaki değişiklikler veritabanına yansıtılır. 

 

Şekil 2. Uygulamanın Çalışması. 

Burada Ad alanındaki Burak Selim değerini Burak S. olarak değiştirdik. Bu değişiklik DataTable 

üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak bunu veritabanınada yansıtmak istediğimizde, RowUpdating 

olayındaki karşılaştırma ifadeleri devreye girecek ve değişiklik veritabanına yansıtılmayacaktır. 

Visual Studio.NET ortamından tablo içeriğinde baktığımızda bu değişikliğin gerçekleşmediğini 

görürüz. 

 

Şekil 3. Değişiklik veritabanındaki tabloya yansıtılmadı. 

RowUpdating olayı ile ilgili verilebilecek bir diğer güzel örnek ise, henüz güncellenmiş olan bir 

satırın başka bir kullanıcı tarafından güncellenmek istenmesi gibi bir durumu kontrol altına 

almaktır. Bu olayda, o anki satıra ait Orjinal değerlere bakarak, güncellenmek istenen değerler ile 

aynı olup olmadığı araştırılır. Böyle bir sonuç çıkarsa kullanıcıya bu satırın zaten güncellendiği 

tekrar güncellemek isteyip istemeyeceği sorulabilir. Bu işlevi yerine getirmek için RowUpdating 

olayımızı aşağıdaki gibi şekillendirebiliriz. 

private void RowUpdatingOlayi(object sender,OleDbRowUpdatingEventArgs arg) 
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{ 

    if(arg.StatementType==StatementType.Update) 

    { 

        string sqlKomutu="SELECT * FROM Kisiler WHERE 

KisiID='"+arg.Row["KisiID",DataRowVersion.Original]+"' AND 

Ad='"+arg.Row["Ad",DataRowVersion.Original]+"' AND 

Soyad='"+arg.Row["Soyad",DataRowVersion.Original]+"' AND 

DogumTarihi='"+arg.Row["DogumTarihi",DataRowVersion.Original]+"' AND 

Meslek='"+arg.Row["Meslek",DataRowVersion.Original]+"'";  

        OleDbCommand cmd=new OleDbCommand(sqlKomutu,con); 

        con.Open(); 

        if(cmd.ExecuteNonQuery()==0) 

        { 

            listBox1.Items.Add("Bu satır zaten güncellenmiş."); 

            arg.Status=UpdateStatus.SkipCurrentRow; 

        } 

    }  

} 

Burada öncelikle bir select sorgusu oluşturuyoruz. Bu sorgu, Update komutu çağırıldığında, 

OleDbDataAdapter nesnesinin ilgili komutlarına gönderilen satıra ait alanların, en son Fill 

metodunun çağırılışından sonraki hallerine bakıyor. Eğer aynı güncellemeler başka bir kullanıcı 

tarafından yapılmış ise, bu güncel satırın o anki değeri ile veritabanındaki aynı olmayacaktır. 

Dolayısıyla, orjinal değerler değişmiş olacağından select sorgusunun çalışması sonucu geriye 0 

değeri dönecektir. Bu başka bir kullanıcının bu satırı güncellediğini göstermektedir. Bu halde iken 

kullanıcı uyarılır. İstersek buraya, bir soru kutucuğu açarak kullanıcının bu satırı tekrardan 

güncellemek isteyip istemediği sorulabilir. Ben bunun geliştirilmesini siz değerli okurlarıma 

bırakıyorum. If döngümüz içindede bu satır eğer daha önceden güncellenmiş ise, SkipCurrentRow 

değerini, OleDbRowUpdatingEventArgs sınıfının Status özelliğine atayarak bu satırın 

güncellenmemesini sağlıyoruz. Şimdi uygulamamızı çalıştırıp deneyelim. Bunun için aynı programı 
kendi bilgisayarınızda iki kez açmanız yeterli olucaktır. 
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Şekil 4. İlk hali. 

Önce, soldaki pencerede görülen uygulamada Nihat Ali Demir'in soyadını D. olarak değiştiriyoruz ve 

Guncelle başlıklı butona basarak bu satırı veri tabanında da güncelliyoruz. Şimdi ekranın sağındaki 

kullanıcınında aynı soyadını aynı şekilde değiştirmek istediğini düşünelim. Bu amaçla sağdaki 

programda yine Nihat Ali Demir'in soyadını D. yapıyoruz ve Guncelle başlıklı butona tıklıyoruz. Bu 

andan itibaren bizim RowUpdating olayına yazdığımız kodlar devreye giriyor. Satırın, Soyad 

alanının, Fill metodunun çağırılması ile birlikte orjinal değeri halen Demir dir. Şimdi bunu D. nokta 

yapmak istediğimizde, öncelikle orjinal alan değeri olan Demir select sorgumuza girer. Bu sorgu 

çalıştığında böyle bir satır bulunamayacaktır. Çünkü Demir, D. ile değiştirilmiştir. Ancak ikinci 

program fill metodunu bu son güncellemeden sonra çağırmadığı için durumdan habersizdir. Bu 

nedenle ikinci programın yapmak istediği değişiklik zaten yapılmış olduğundan geri alınacaktır. 
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Şekil 5. İkinci programın aynı güncellemeyi yapması engellenir. 

Bununla birlikte ikinci kullanıcının bu noktadan sonra, D. ismini Demirci olarak değiştirmek 

istediğini yani farklı bir veri girdiğini farzedelim. Bu değişiklik gerçekleşecektir. Bu durumu şöyle 

açıklayabiliriz. İkinci program, Demir alanını D. nokta yapmaya çalıştığında, bu güncelleme diğer 

program tarafından yapılmış olduğundan, satırın güncellenmesi geri alınır. Ancak bu noktada Soyad 

alanının orjinal değeride değişir ve D. olur. İşte bu nedenle bu noktadan sonra ikinci program bu 
alanın değerini başka bir değer ile değiştirebilecektir. 

Gelelim RowUpdated olayına. Bu olay ise, Şekil 1'de görüldüğü gibi, veritabanına olan güncelleme 

işlemleri tamamıyla gerçekleştirildikten sonra oluşur ve eklenen, silinen, yada güncellenen her satır 

için tetiklenir. Bu olayın OleDbDataRowUpdatedEventArgs sınıfı türünden bir parametresi vardır. Bu 

sınıfın özellikleri  OleDbDataRowUpdatingEventArgs sınıfının özellikleri ile aynıdır. Bununla birlikte 

kullanabileceğimiz ekstradan bir özelliği daha vardır. Bu özellik, RecordsAffected özelliğidir. Bu 

özellik ile, yapılan güncelleştirmeler sonucu etkilenen satır sayısını elde edebiliriz. Dilerseniz, bu 

olayı kodumuza uygulayalım. Örneğin yaptığımız güncelleştirmeler sonucu, bu güncelleştirmelerden 

etkilenen satır sayısını elde etmeye çalışalım. Öncelikle OleDbDataAdapter nesnemize, bu olayımızı 

ekliyoruz. 

da.RowUpdated+=new OleDbRowUpdatedEventHandler(RowUpdatedOlayi); 

Şimdide program kodlarımızı aşağıdaki gibi güncelleyelim. 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    listBox1.Items.Clear(); 

    OleDbCommandBuilder cb=new OleDbCommandBuilder(da);  

    da.Update(dt);  
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    dt.AcceptChanges(); 

 

    listBox1.Items.Add("Girilen :"+girilen.ToString()); 

    listBox1.Items.Add("Silinen :"+silinen.ToString()); 

    listBox1.Items.Add("Guncellenen :"+guncellenen.ToString()); 

} 

 

public int girilen=0,silinen=0,guncellenen=0; 

 

private void RowUpdatedOlayi(object sender,OleDbRowUpdatedEventArgs arg) 

{ 

    if(arg.StatementType==StatementType.Insert) 

    { 

        girilen+=arg.RecordsAffected; 

    } 

    else if (arg.StatementType==StatementType.Delete) 

    { 

        silinen+=arg.RecordsAffected; 

    } 

    else if (arg.StatementType==StatementType.Update) 

    { 

        guncellenen+=arg.RecordsAffected; 

    }  

} 

Burada yaptığımız son derece basit. RowUpdated olayı, veritabanına girilecek, güncellenecek veya 

veritabanından silinecek her bir satır için tetiklendiğinden, bu olay yordamı içinde, o anki satır için 

çalıştırılacak sql ifadesinin ne olduğunu temin ediyoruz. Bunun içinde, OleDbRowUpdatedEventArgs 

parametresinin StatementType özelliğinin değerine bakıyoruz. Uygun değerlere görede, public 

integer sayaçlarımızın değerlerini arttıyoruz. Böylece insert,update ve delete işlemlerinin kaç satıra 

uygulandığını tespit etmiş oluyoruz. 
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Şekil 6. Güncelleme sayılarının elde edilmesinin sonucu. 

Makalemizde son olarak FillError olayını ele almaya çalışacağım. Bu olay bahsettiğimiz gibi Fill 

metodu uygulandığında oluşabilecek hatalarda devreye girmektedir.FillError olayı FillErrorEventArgs 

sınıfı türünden bir parametre alır. FillErrorEventArgs sınıfının, FillError olayı için kullanabileceğimiz 
özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

FillErrorEventArgs 

Özelliği 
Açıklama 

Continue 
Fill metodu ile karşılaşıldığında bir hata oluşduğu takdirde Continue 

özelliği kullanılırsa, bu hatalar görmezden gelinerek işleme devam 

edilir. 

Values Bir hata oluştuğunda bu hata ile ilgili alanların değerlerini belirtir. 

DataTable Hatanın oluştuğu DataTable nesnesine işaret eder. 

Errors Meydana gelen hatayı exception türünden belirtir. 

Tablo 3. FillErrorEventArgs Sınıfının Özellikleri 

FillError olayının devreye girmesine örnek olarak, veri kaynağındaki veri tiplerinin, .net 
framework'tekiler ile aynı olmaması durumunu gösterebiliriz. 
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Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerleyen makalelerimizde Ado.net'in temel 

kavramlarını incelemeye devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

OleDbDataAdapter Sınıfı ve Update Metodu. ( 

14.03.2004 ) - Ado.Net 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde, OleDbDataAdapter sınıfının , veriler üzerindeki güncelleme işlemlerinin, veri 

kaynağına yansıtılması sırasında nasıl bir rol oynadığını ve kullanıldığını incelemeye çalışacağız. 

Önceki makalelerimizde belirttiğimiz gibi, OleDbDataAdapter nesnesi yardımıyla veri kaynağından, 

uygulamalarımızdaki bağlantısız katman nesnelerine veri kümelerini aktarmak amacıyla Fill 

metodunu kullanıyorduk. Diğer yandan, bağlantısız katman nesnelerimizin temsil ettiği veriler 
üzerinde yapılan değişiklikleri veritabanına göndermek istersek, Update metodunu kullanırız. 

Update metodu çalışma sistemi açısından oldukça ilgi çekici bir metoddur. Bildiğiniz gibi, 

DataAdapter nesnelerinin, verilerin güncellenmesi için UpdateCommand, verileri eklemek için 

InsertCommand, veri silmek için DeleteCommand özellikleri vardır. Uygulamamız çalışırken, 

bağlantısız katman nesnelerimiz verilerin satırsal bazda durumlarını gösteren bir değer içeririr. 

RowState olarak bilinen bu özellik DataRow sınıfına ait bir özellik olup aşağıdaki tabloda yer alan 
DataRowState numaralandırıcısı türünden değerlerden birisini almaktadır. 

DataRowState 

Değeri 
Açıklama 

Added Yeni bir satır eklendiğini belirtir. 

Deleted Bir satırın silindiğini belirtir. 

Modified Bir satırın düzenlendiğini belirtir. 

Detached 
Yeni bir satır oluşturulduğunu ama henüz ilgili 

bağlantısız katman nesnesinin DataRow 

koleksiyonuna eklenmediğini belirtir. 

Unchanged 
Satırda herhangibir değişiklik olmadığını 

belirtir. 

Tablo1. RowState özelliğinin DataRowState numaralandırıcısı tipinden alabileceği değerler. 

Buradan yola çıkarasak, Update metodu uygulandığında, OleDbDataAdapter nesnesi, parametre 

olarak belirtilen DataTable nesnesinin tüm satırlarına bakıcaktır. Bu satırlarda yukarıdaki değerleri 

arıyacaktır. Sonuç olarak, Added satırları için, InsertCommand özelliğindeki sql komutunu, Deleted 

satırlar için DeleteCommand özelliğindeki sql komutunu, Modified satırlar için ise, UpdateCommand 
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özelliğindeki sql komutunu çalıştıracak, böylece uygun güncellemelerin veritabanına en doğru sql 

ifadeleri ile aktarılmalarını sağlayacaktır. 

Elbette Update komutunun başarıya ulaşması, Fill metodunun geçerli bir SelectCommand sql 

komutunu çalıştırmasına bağlıdır. Çünkü, diğer komutların parametreleri bu select sorgusu ile elde 

edilen tablo alanlarından oluşturulacaktır. Ayrıca, DeleteCommand ve UpdateCommand 

özelliklerinin sahip olduğu sql komutları Where koşuluna sahiptirler ve bu koşul için çoğunlukla 

tabloya ait Primary Key(Birincil Anahtar) alanını parametre olarak kullanırlar. Bu sebeple, tablonun 
birincil anahtara sahip olması önemlidir. 

Bahsetmiş olduğumuz güncelleme komutlarını elle programlayabileceğimiz gibi, bu işlemi bizim için 

basitleştiren CommandBuilder sınıfınıda kullanabiliriz. Şimdi dilerseniz, OleDbCommandBuilder sınıfı 

yardımıyla bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini bir örnek üzerinde inceleyelim. Örneğimizde, basit 
bir sql tablosunu kullanacağız. Öncelikle programımızın kodlarını yazalım. 

/* global seviyede gerekli nesnelerimizi tanımlıyoruz. Sql sunucusuna bağlantımız için bir 

oleDbConnection nesnesi, verileri tablodan çekmek ve DataTable nesnemize aktarmak, 

güncellemeleride aynı dataTable nesnesi üzerinden veri kaynağına göndermek için bir DataAdapter 

nesnesi, bağlantısız katmanda verilerimizi tutmak için bir dataTable nesnesi ve OleDbDataAdapter 

nesnemiz için gerekli Update,Delete,Insert komutlarını oluşturacak bir OleDbCommandBuilder 

nesnesi. */ 

OleDbConnection con; 

OleDbDataAdapter da; 

DataTable dt; 

OleDbCommandBuilder cb; 

 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;database=Friends;integrated security=sspi"); /* Bağlantımız oluşturuluyor. */ 

    da=new OleDbDataAdapter("Select * From Kisiler",con); /* DataAdapter nesnesmiz, select 

sorgusu ile birlikte oluşturuluyor. */ 

    dt=new DataTable("Kisiler"); /*DataTable nesnemiz oluşturuluyor. */ 

    da.Fill(dt); /* DataTable nesnemizin bellekte gösterdiği alan Kisiler tablosundaki veriler ile 

dolduruluyor. */ 

    dgKisiler.DataSource=dt; /* DataGrid kontrolümüz, bağlantısız katmandaki verileri işaret eden 

DataTable nesnemize bağlanıyor. */ 

} 

 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        cb=new OleDbCommandBuilder(da); /* CommandBuilder nesnemiz , OleDbDataAdapter 

nesnemiz için oluşturuluyor. CommandBuilder'a ait new yapılandırıcısı parametre olarak aldığı 

OleDbDataAdapter nesnesinin SelectCommand özelliğindeki sql komutuna bakarak gerekli 

diğer UpdateCommand,DeleteCommand ve InsertCommand komutlarını oluşturuyor. */ 

 

        da.Update(dt); /* DataTable'daki değişiklikler Update metodu ile, veritabanına gönderiliyor. 

*/ 

    } 
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    catch(Exception hata) 

    { 

        MessageBox.Show(hata.Message.ToString()); 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda ve Doldur isimli butona tıkladığımızda, tablomuza ait verilerin 

dataGrid kontrolüne yüklendiğini görürüz. 

 

Şekil 1. Fill metodunun çalıştırılması sonucu. 

Şimdi yeni bir satır ekleyip bir kaç satır üzerinde değişiklik yapalım ve başka bir satırıda silelim. 

 

Şekil 2. Update komutunu çalıştırmadan önceki hali. 

Güncelle başlıklı butona tıkladığımızda, OleDbCommandBuilder nesnemiz, OleDbDataAdapter 

nesnemiz için gerekli olan komutları oluşturur. Daha sonra Update metodu çalıştırılmaktadır. 

Update tablomuzda yapmış olduğumuz düzenleme, silme ve ekleme işlemlerini görmek için, 

DataTable nesnemizin DataRow koleksiyonundaki her bir DataRow nesnesi için RowState 

özelliklerinin değerlerine bakar ve uygun olan sql komutlarına bu satırlardaki değerleri parametreler 

vasıtasıyla aktararak veritabanının güncellenmesini sağlar. Bu noktadan sonra veritabanımızdaki 
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tablomuza baktığımızda bağlantısız katman nesnesinin işaret ettiği bellek alanındaki tüm 

değişikliklerin yansıtıldığını görürüz. 

 

Şekil 3. Tabloya yansıtılan değişiklikler. 

Dilerseniz CommandBuilder nesnemizin bizim için oluşturmuş olduğu komutların nasıl sql ifadeleri 

içerdiğini inceleyelim. Bu amaçla, OleDbCommandBuilder sınıfına ait aşağıda prototipleri belirtilen 
metodları kullanacağız. 

Metod Prototipi 

GetInsertCommand public OleDbCommand GetInsertCommand(); 

GetDeleteCommand public OleDbCommand GetDeleteCommand(); 

GetUpdateCommand public OleDbCommand GetUpdateCommand(); 

Tablo 2. OleDbCommandBuilder için Get metodlar. 

Dikkat edecek olursanız tüm bu metodlar geriye OleDbCommand sınıfı türünden bir nesne değeri 

döndürmektedir. Uygulamamızdaki btnGuncelle kodlarını aşağıdaki gibi düzenlediğimizde, 

OleDbCommandBuilder nesnesinin, OleDbDataAdapter nesnesi için oluşturmuş olduğu komutları 
görebiliriz. 

OleDbCommand cmdInsert=new OleDbCommand(); 

cmdInsert=cb.GetInsertCommand(); 

MessageBox.Show("Insert Sql Ifadesi :"+cmdInsert.CommandText.ToString()); 

 

OleDbCommand cmdDelete=new OleDbCommand(); 

cmdDelete=cb.GetDeleteCommand(); 

MessageBox.Show("Delete Sql Ifadesi :"+cmdDelete.CommandText.ToString()); 

 

OleDbCommand cmdUpdate=new OleDbCommand(); 

cmdUpdate=cb.GetUpdateCommand(); 

MessageBox.Show("Update Sql Ifadesi :"+cmdUpdate.CommandText.ToString()); 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. 
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Şekil 4. CommandBuilder nesnemizin oluşturduğu Delete sql komutu. 

 

Şekil 5. CommandBuilder nesnemizin oluşturduğu Insert sql komutu. 

 

Şekil 6. CommandBuilder nesnemizin oluşturduğu Update sql komutu. 

Görüldüğü gibi işlem bu kadar basittir. Ancak dilersek CommandBuilder nesnesini kullanmayıp, 

DataAdapter nesnemiz için gerekli sql komutlarını kendimizde yazabiliriz. Bu biraz daha uzun bir 

yöntem olmakla birlikte, daha çok kontrole sahip olmamızı sağlar. Ayrıca her programlama dilinde 

olduğu gibi, işleri böylesine kolaylaştırıcı nesneler performans kaybına neden olabilmektedir. Bu 

nedenlerden ötürü, OleDbDataAdapter nesnemizin ihtiyaç duyduğu komutları kendimiz yazmak 

isteyebiliriz. Burada önemli olan nokta gerekli parametrelerin doğru bir şekilde oluşturulmasıdır. 
Şimdi yukarıda CommandBuilder sınıfı yardımıyla geliştirdiğimiz uygulamayı yineleyelim. 

OleDbConnection con; 

OleDbDataAdapter da; 

DataTable dt; 

 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;database=Friends;integrated security=sspi");  

    da=new OleDbDataAdapter("Select * From Kisiler",con); 

    dt=new DataTable("Kisiler");  

    da.Fill(dt);  

    dgKisiler.DataSource=dt;  

} 
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private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    try 

    { 

        da.InsertCommand=new OleDbCommand("INSERT INTO Kisiler 

(Ad,Soyad,DogumTarihi,Meslek) VALUES (?,?,?,?)",con); 

        da.InsertCommand.Parameters.Add("prmAd",OleDbType.VarChar,50,"Ad"); 

        da.InsertCommand.Parameters.Add("prmSoyad",OleDbType.VarChar,50,"Soyad"); 

        da.InsertCommand.Parameters.Add("prmDogum",OleDbType.Date,8,"DogumTarihi"); 

        da.InsertCommand.Parameters.Add("prmMeslek",OleDbType.VarChar,50,"Meslek"); 

 

        da.UpdateCommand=new OleDbCommand("UPDATE Kisiler SET 

Ad=?,Soyad=?,DogumTarihi=?,Meslek=? WHERE KisiID=?",con); 

        da.UpdateCommand.Parameters.Add("prmKID",OleDbType.Integer,4,"KisiID"); 

        da.UpdateCommand.Parameters.Add("prmSoyad",OleDbType.VarChar,50,"Soyad"); 

        da.UpdateCommand.Parameters.Add("prmDogum",OleDbType.Date,8,"DogumTarihi"); 

        da.UpdateCommand.Parameters.Add("prmMeslek",OleDbType.VarChar,50,"Meslek"); 

        da.UpdateCommand.Parameters.Add("prmKisiID",OleDbType.Integer,4,"KisiID"); 

 

        da.DeleteCommand=new OleDbCommand("DELETE FROM Kisiler WHERE KisiID=?",con); 

        da.DeleteCommand.Parameters.Add("prmKisiID",OleDbType.Integer,4,"KisiID"); 

 

        da.Update(dt);  

    } 

    catch(Exception hata) 

    { 

        MessageBox.Show(hata.Message.ToString()); 

    } 

} 

Burada tanımladığımız komutlar için gerekli parametreleri oluştururken Parameters koleksiyonunun 

Add metodunun aşağıdaki prototipini kullandık. 

public OleDbParameter Add(string parameterName,OleDbType oleDbType,int size, string sourceC

olumn); 

Buradaki parametreleri kısaca açıklayacak olursak; ilk parametremiz, komutumuz için 

kullanacağımız parametre adı. İkinci parametremizde ise tablodaki alanımızın veri tipini belirliyoruz. 

Buradaki veri tipleri OleDbType türündendir. Üçüncü parametremizde ise alanın büyüklüğünü 

belirtiyoruz. Son parametremiz ise, sql komutu içindeki bu parametrenin hangi alan için 

kullanılacağını belirtmektedir ve bu anlamı nedeniylede oldukça önemlidir. Dikkat ederseniz OleDb 

sınıfında OleDbParameter türündeki parametreleri sql komutları içinde ? ile belirttik. Bu nedenle, 

parametrelerimizi, ilgili sql komutu nesnesinin OleDbParameter koleksiyonuna eklerken ? sırasına 

göre tanımlamalıyız. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve veriler üzerinde aşağıdaki görünen 
değişiklikleri yapalım. 
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Şekil 7. Değişikliklerimiz yapılıyor. 

Şimdi Güncelle başlıklı butonumuza tıklayalım. Değişikliklerin tanımladığımız sql komutları 
yardımıyla veritabanınada yansıtıldığını görürüz. 

 

Şekil 8. Değişikliklerimiz veritabanına yansıtıldı. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde, OleDbDataAdapter sınıfına 
ait olayları incelemeye çalışacağız. Şimdilik görüşmek dileğiyle, hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

OleDbDataAdapter Sınıfı - 2 ( 02.03.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Önceki makalemizde, OleDbDataAdapter sınıfının ne işe yaradığından bahsetmiş ve kısa bir giriş 

yapmıştık. Bu makalemizde, OleDbDataAdapter sınıfının diğer önemli unsurlarını incelemeye devam 

edeceğiz. İncelemek istediğim ilk konu, OleDbDataAdapter nesnesi yardımıyla, ilişkisel veritabanı 

modellerinden bağlantısız katmana aktarılan tabloların, sahip olduğu birincil anahtar (Primary Key) 

ve kısıtlamaların (Constraints) ne şekilde irdelendiği olucak. Konuyu iyice kavrayabilmek amacıyla 

aşağıdaki basit örnek ile incelememize başlayalım. Bu örneğimizde, sql sunucumuzda yer alan bir 

tabloya ait verileri DataSet üzerine alıyor ve alınan alanların bir takım bilgilerini okuyoruz. Örneğin, 

alanların veri tipi, boyutu, null değerler içerip içermediği ve alan adları bilgilerini ekrana 

yazdırıyoruz. 

using System; 
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using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace OleDbDA2 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); // Bağlantı nesnemiz 

tanımlanıyor. 

            string sqltext="Select * From Deneme"; // Tablodaki tüm verileri çekicek sql ifademiz. 

            OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqltext,con); // OleDbDataAdapter 

nesnemiz oluşturuluyor. 

            DataSet ds=new DataSet(); // DataSet bağlantısız katman nesnemiz oluşturuluyor. 

            da.Fill(ds,"Makale"); // DataSet nesnemiz, tablomuza ait veriler ile dolduruluyor.  

            /* Tablodaki alanlara ait temel bilgileri edinmek için foreach döngüsünü kullanıyoruz. 0 

indisli tablomuz yani deneme tablomuza ait tüm alanlar tek tek DataColumn tipindeki c nesnemiz 

ile dolaşıyoruz. */ 

            foreach(DataColumn c in ds.Tables[0].Columns) 

            { 

                Console.WriteLine("_"+c.ColumnName.ToString()+"_"); // Alanın adı. 

                Console.WriteLine("Alan genisligi _"+c.MaxLength.ToString()); /* Alan text değer 

içeriyorsa maksimum uzunluk. */ 

                Console.WriteLine("Veri türü _"+c.DataType.ToString()); // Alanın veri türü. 

                Console.WriteLine("Null durumu _"+c.AllowDBNull.ToString()); // Alanın null değer 

içerebilip içeremeyeceği. 

                Console.WriteLine(""); 

            } 

        } 

    } 

} 

Bu kodlarda ne yaptığımızı kısaca anlatalım. Öncelikle, Sql sunucumuzda yer alan Friends isimli 

veritabanına OleDb veri sağlayıcısı üzerinden bir bağlantı hattı açıyoruz. Daha sonra, bu 

veritabanındaki Deneme isimli tabloya ait tüm satırları elde edebileceğimiz sql söz dizimi ile bir 

OleDbDataAdapter nesnesi oluşturuyoruz. Bu nesnenin Fill metodunu kullanarak, DataSet 

nesnemizi ilgili tabloya ait veriler ile dolduruyoruz. Aynı zamanda sql sunucusundaki deneme isimli 

tabloya ait alan bilgilerinide elde etmiş oluyoruz. Her bir alanın ismini, bu alan text veri içeriyorsa 

maksimum karakter uzunluğunu, veri tipini ve null değer içerip içermediğini öğrenmek için, bir 

döngü kuruyor ve bu döngü içerisinden bu alan bilgilerine, DataColumn sınıfından bir nesne 

örneğini kullanarak erişiyoruz. Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ettiğimizi 

görürüz. 



www.bsenyurt.com Page 2335 
 

 

Şekil 1. Uygulamanın çalışmasının sonucu. 

Oysa sql sunucumuzda yer alan tablomuzu incelediğimizde bilgilerin daha farklı olduğunu görürüz. 

İlk göze çarpan, alanların null değer içerebilip içeremeyeceğini gösteren AllowDBNull özelliklerinin 

doğru bir şekilde elde edilememiş olmalarıdır. Tablomuzun sql sunucusundaki asıl görünümü 

aşağıdaki gibidir. Kodumuz sonucu tüm alanların null değer içerebileceği belirtilmektedir. Ama 

durum gerçekte böyle değildir. Diğer yandan string tipteki Deger1 alanının maksimum uzunluk 
değeri 50 olmasına rağmen uygulamamızın ekran çıktısında -1 olarak görülmektedir. 
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Şekil 2. Deneme tablomuzun yapısı. 

Burada alanlara ait asıl bilgilerin elde edilebilmesi için tabloya ait şema bilgilerinide DataSet 

nesnemize yüklememiz gerekiyor. İşte bu amaçla, OleDbDataAdapter sınıfına ait FillSchema 

metodunu kullanırız. FillSchema metodu ilgili tabloya ait alan bilgilerini örneğin Primary Key 

verisini, bağlantısız katman nesnesine eklememizi sağlar. Bunun için aşağıdaki kodlamayı 
kullanırız. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace OleDbDA2 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

            string sqltext="Select * From Deneme"; 

            OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqltext,con); 

            DataSet ds=new DataSet(); 

            da.FillSchema(ds,SchemaType.Source); // Şema bilgileri ekleniyor. 

            da.Fill(ds,"Makale"); 

            foreach(DataColumn c in ds.Tables[0].Columns) 

            { 
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                Console.WriteLine("_"+c.ColumnName.ToString()+"_"); 

                Console.WriteLine("Alan genisligi _"+c.MaxLength.ToString()); 

                Console.WriteLine("Veri türü _"+c.DataType.ToString()); 

                Console.WriteLine("Null durumu _"+c.AllowDBNull.ToString()); 

                Console.WriteLine(""); 

            } 

            Console.WriteLine("Birincil anahtar 

alanımız:"+ds.Tables[0].PrimaryKey[0].ColumnName.ToString()); 

        } 

    } 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştırırsak aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 3. Uygulamanın çalışmasının sonucu. 

Artık alanların null değer içerip içermeyeceklerine ait kıstaslar doğru bir şekilde görünmektedir. 

Aynı zamanda, text bazındaki alanların maksimum uzunluklarıda elde edilebilmektedir. (Bu 

noktada, sayısal alanların genişlik değerlerinin -1 çıkması normaldir. Nitekim DataColumn sınıfının 

MaxLength özelliği yanlızca text bazlı alanlar için geçerlidir.) Diğer yandan, tablonun birincil 

anahtar sütununun varlığı elde edilebilmiştir. Primary Key alanının önemini aşağıdaki örnek ile 

incelemeye çalışalım. Bu örnekte, windows uygulamamızda, bir DataSet nesnesini deneme 

tablosunun verileri ile dolduruyor ve sonuçları DataGrid kontrolünde gösteriyoruz. İlk etapta 
FillSchema metodunu kullanmayalım. 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 

    OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

    string sqltext="Select * From Deneme"; 

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqltext,con); 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    da.Fill(ds,"Makale"); 

    dataGrid1.DataSource=ds.Tables["Makale"]; 

} 

Uygulamayı çalıştırıp yeni bir satır girelim. ID alanının değerini istediğimiz bir sayı ile 

değiştirebildiğimizi görürüz. 

 

Şekil 4. ID alanının değerini değiştirebiliyoruz. 

Oysaki ID alanımız veri kaynağımızda birincil anahtar olarak tanımlanmıştır ve otomatik olarak 
artmaktadır. Şimdi uygulamamızda FillSchema metodunu kullanalım. 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

    string sqltext="Select * From Deneme"; 

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqltext,con); 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    da.FillSchema(ds,SchemaType.Source,"Makale"); 

    da.Fill(ds,"Makale"); 

    dataGrid1.DataSource=ds.Tables["Makale"];  

} 

Uygulamamızı tekrar çalıştırıp yeni bir satır eklediğimizde ID alanının değerini değiştiremediğimizi 

ve bu değerin yeni bir satırın eklenmesi ile otomatik olarak 1 arttığını görürüz. 
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Şekil 5. ID alanına ait kısıtlamanın eklenmesi sonucu. 

Bu FillSchema metodunun, veri kaynağındaki tabloya ait ID alanının birincil anahtar kısıtlamasını 

bağlantısız katmana aktarması sonucu gerçekleşmiştir. Aynı işlemi FillSchema metodunu 

kullanmadanda gerçekleştirebiliriz. Bunun için, birncil anahtar olucak alana ait temel özelliklerin, 

ilgili DataTable nesnesinin PrimaryKey özelliğince belirlenmesi gerekir. Yukarıdaki örneğimizi 
aşağıdaki şekildede geliştirebiliriz. 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;initial         catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

    string sqltext="Select * From Deneme"; 

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqltext,con); 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    da.Fill(ds,"Makale");  

    /* Birincil anahtarımız olan ID alanının otomatik artan, null değer içermeyen, 1'den başlayıp 1'er 

artan ve benzersiz değerler alan bir alan olduğunu belirtiyoruz. */ 

    ds.Tables["Makale"].Columns["ID"].AutoIncrement=true; // Alanın değerleri otomatik artıcak. 

    ds.Tables["Makale"].Columns["ID"].AutoIncrementSeed=1; // Başlama değeri 1 olucak. 

    ds.Tables["Makale"].Columns["ID"].AutoIncrementStep=1; // Artış değeri 1 olucak. 

    ds.Tables["Makale"].Columns["ID"].AllowDBNull=false; // Alan null değer içeremiyecek. 

    ds.Tables["Makale"].Columns["ID"].Unique=true; // Alan benzersiz değerler almak zorunda 

olucak. 

    /* Bu tanımlamaların ardından yapmamız gereken, Makale isimli DataTable nesnemiz için 

PrimaryKey alanının ID alanı olduğunu belirtmektir. */ 

    ds.Tables["Makale"].PrimaryKey=new DataColumn[]{ds.Tables["Makale"].Columns["ID"]}; /* 

ID alanının tanımladığımız özellikleri ile birlikte, Makale tablosunun birincil anahtarı olacağını 

belirtiyoruz. */ 

    dataGrid1.DataSource=ds.Tables["Makale"];  

} 

Bu durumda da aynı sonucu elde ederiz. Diğer yandan birbirleri ile ilişkili olan tabloların bu 

ilişkilerini belirten ForeingKeyConstraint kısıtlamalarınıda DataSet nesnelerine aktarmamız gerekir. 

Bu konuyu ilerleyen makalelerimizde DataSet kavramını işlerken incelemeye çalışacağız. Şimdi 
OleDbDataAdapter ile ilgili diğer konularımıza devam edelim. 

OleDbDataAdapter sınıfıları ile ilgili incelemek istediğim ikinci konu bu nesnelerin, Visual Studio.Net 

ortamında nasıl oluşturulduğudur. Visual Studio.Net ortamında bu işlem oldukça kolaydır. Bunun 

için pek çok yöntemimiz var. Bunlardan birisi Server Explorer alanından tabloyu, Form üzerine 

sürüklemektir. Bu işlem sonucunda, bu tablo için gerekli Connection nesnesi ve DataAdapter 

nesnesi otomatik olarak oluşturulacaktır. Bir diğer yol ise, OleDbDataAdapter Componentini 
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kullanmaktır. Ben makalemde, bu ikinci yolu incelemeye çalışacağım. Visual Studio.Net ortamında 

yeni bir windows uygulaması açın ve Formun üzerine, OleDbDataAdapter componentini sürükleyin. 

 

Şekil 6. OleDbDataAdapter aracı diğer Ado.Net araçları gibi ToolBox'ın Data kısmında yer alır. 

Bu durumda karşımıza DataAdapter Configuration Wizard penceresi çıkacaktır. Bu pencereyi next 

butonuna basarak geçelim. 

 

Şekil 7. Başlangıç noktamız. 

Bu adımdan sonra, OleDbDataAdapter nesnemizin kullanacağı bağlantı hattı için gerekli bağlantı 

bilgilerini ayarlarız. Burada halen var olan bir bağlantıyı kullanabileceğimiz gibi New Connection 

seçeneği ile yeni bir bağlantı bilgisede oluşturabiliriz. Bu adımda oluşturacağımız bağlantı bilgisi, 

uygulamamız için gerekli olan OleDbConnection nesnesinin oluşturulmasındada kullanılacaktır. Ben 

burada New Connection diyerek yeni bir bağlantı bilgisi oluşturdum. Artık OleDbDataAdapter 
nesnemiz bu bağlantı katarını kullanıcak. 
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Şekil 8. Bağlantı bilgimizi tanımlıyoruz. 

Next ile bu adımıda geçtikten sonra, sorgu tipini seçeceğimiz bölüme geliriz. Burada üç seçeneğimiz 

vardır. Use Sql Statements ile, OleDbDataAdapter nesnesi yardımıyla bilgilerini alacağımız 

tablo(lar) için gerekli sql ifadelerinin sihirbaz yardımıyla oluşturulmasını sağlarız. Bu işlem 

sonucunda bizim için gerekli olan SelectCommand, InsertCommand, UpdateCommand ve 

DeleteCommand özelliklerine ait sql ifadeleri otomatik olarak oluşturulacaktır. Diğer yandan ikinci 

seçenek ile, bu sql ifadeleri için saklı yordamların oluşturulmasını sağlayabiliriz. Son seçeneğimiz 
ise, sistemde var olan saklı yordamların kullanılmasını sağlar. Biz şu an için ilk seçeneği seçiyoruz. 
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Şekil 9. Sorgu tipinin seçilmesi. 

Bu adımdan sonra Select sorgusunu oluşturacağımız bölüm ile karşılaşırız. Burada SelectCommand 

için kullanılacak sql sorgusunu kendimiz elle yazabileceğimiz gibi Query Builder yardımıylada bu 
işlemi daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Biz Query Builder seçeneği ile işlemlerimize devam edelim. 
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Şekil 10. Sql ifadesinin oluşturulması. 

Query Builder kısmında, işlemlerimizin başında belirttiğimiz bağlantı bilgisi kullanılır ve bağlanılan 

veri kaynağına ilişkin kullanılabiliecek tablolar veya görünümler ekrana otomatik olarak gelir. Tek 

yapmamız gereken kullanmak istediğimiz tabloyu(tabloları) seçmek ve eklemektir. Daha sonra 

seçtiğimiz tablo veya tablolardaki hangi alanların select sorgusu ile elde edileceğini ve bağlantısız 

katmana aktarılacağını belirleriz. 
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Şekil 11. Tabloların eklenmesi. 

Ben burada Makale isimli tablomuzu seçtim ve sorguya ekledim. Daha sonra sadece görünmesini 

istediğim alanları belirttim. Burada istersek alanların bağlantısız katman nesnesine hangi isimler ile 

aktarılacağını Alias sütununa yazdığımız değerler ile belirleyebiliriz. Diğer yandan, Sort Type 

sütununu kullanarak hangi alanlara göre sırlama yapılmasını istediğimizi belirtebiliriz.  Ayrıca 

alanlara ait çeşitli kriterler girebileceğimiz Criteria sütunuda yer almaktadır. Bu sütunu kullanmamız 

Where anahtar kelimesi için bir koşul bildirmek anlamına gelmektedir. Bu işlemler boyunca, sorgu 

ifademizin otomatik olarak oluşturulduğunu ve geliştirildiğini görürüz. Oluşturulan sorgunun 

sonucunu görmek için bu alan üzerinde sağ tuşla girdiğimiz menuden Run komutunu verebiliriz. 

Böylece sorgu sonucu elde edilcek tablo verileri içinde bir öngörünüm elde etmiş oluruz. 
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Şekil 12. Query Builder sorgularımızın kolayca oluşturulmasını sağlar. 

Bu pencereyi kapttığımızda OleDbDataAdapter nesnemizin, SelectCommand özelliği için gerekli 

Command nesnesi oluşturulmuş olur. Tekrar Next düğmesine bastığımızda aşağıdaki ekranı elde 

ederiz. Burada görüldüğü gibi Insert, Update ve Delete sorgularıda otomatik olarak 

oluşturulmuştur. Ayrıca tablo alanlarımız için kullandığımız eşleştirme işlemleride gerçekleştirilmiş 
ve TableMappings koleksiyonuda başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. 
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Şekil 13. İşlem Tamam. 

Finish'e bastığımızda Formumuzda bir OleDbConnection nesnesinin ve birde OleDbDataAdapter 
nesnesinin oluşturulmuş olduğunu görürüz. 

 

Şekil 14. Nesnelerimiz oluşturuldu. 

Şimdi bize, bu OleDbDataAdapter nesnemizin çalışması sonucu elde edilecek verilerin aktarılacağı 

bir bağlantısız katman nesnesi lazım. Yani bir DataSet nesnesi. Bunun için, OleDbDataAdapter 
nesnesine ait, Generate DataSet seçeneğini kullanabiliriz. 

 

Şekil 15. Generate DataSet seçeneği, OleDbDataAdapter nesnesinin özelliklerinin altında yer alır. 

Bu durumda karşımıza çıkan pencerede var olan bir DataSet'i seçebilir yada otomatik olarak yeni 

bir tane oluşturulmasını sağlayabiliriz. Bu işlemin ardından DataSet nesnemizinde oluşturulduğunu 
görürüz. 
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Şekil 16. Generate DataSet penceresi. 

Artık yapmamız gerekenler, formumuza bir DataGrid koymak, OleDbDataAdapter nesnemize Fill 

metodunu uygulamak ve DataSet'imizi doldurmak, son olarakta DataGrid kontrolümüze bu veri 
kümesine bağlamaktır. 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet11.Tables["Makale"]); 

    dataGrid1.DataSource=dataSet11.Tables["Makale"]; 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 
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Şekil 17. Uygulamanın çalışmasının sonucu. 

Burada yaptığımız işlem ile, OleDbDataAdapter nesnesi ile bağlantısız katmandaki veriler üzerindeki 

değişiklikleri, veri kaynağına gönderirken Update metodunun kullanacağı UpdateCommand, 

DeleteCommand, InsertCommand gibi özelliklerin sql ifadelerini otomatik olarak oluşturulmasını 

sağlamış olduk. Diğer yandan aynı işlevselliği kazanmak için CommandBuilder nesnesinide 

kullanabiliriz. Bu nesnenin kullanılmasını ve OleDbDataAdapter sınıfına ait Update metodunu bir 

sonraki makalemizde incelemeye çalışacağız. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

DataAdapter Kavramı ve OleDbDataAdapter 

Sınıfına Giriş ( 27.02.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, Ado.Net'in en çok kullanılan kavramlarından birisi olan DataAdapter kavramını 

incelemeye çalışacak ve OleDbDataAdapter sınıfına kısa bir giriş yapacağız. Pek çok programcı, 

veritabanı uygulamaları geliştirirken, kontrol ve performansa büyük önem verir. Ancak aynı 

zamanda bu kazanımlara kolay yollar ile ulaşmak isterler. Ado.Net modelinde, bağlantısız katman 

ile bağlantılı katman arasındaki iletişim ve veri alışverişinin, kontrol edilebilir, performanslı ve aynı 

zamanda kolay geliştirilir olmasında DataAdapter kavramının yeri yadırganamıyacak kadar fazladır. 

Temel tanım olarak, DataAdapter sınıfları, sahip oldukları veri sağlayıcılarının izin verdiği veri 

kaynakları ile, sistem belleği üzerinde yer alan bağlantısız katman nesneleri arasındaki veri 

alışverişinin kolay, güçlü ve verimli bir şekilde sağlanmasından sorumludurlar. Bu tanımdan yola 

çıkarak, DataAdapter sınıflarının, veri kaynağından verilerin alınıp, bağlantısız katman nesneleri 

olan DataSet ve DataTable nesnelerine doldurulmasından sorumlu olduğunu; ayrıca, bağlantısız 

katman nesnelerinin taşıdığı verilerdeki değişikliklerinde veri kaynağına yansıtılmasından sorumlu 

olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu, DataAdapter sınıfının rolünü tam olarak açıklayan bir 

tanımlamadır. 

Veritabanı uygulamalarında en önemli unsurların, verinin taşınması, izlenebilmesi, üzerinde 

değişikliklerin yapılması ve tekrar veri kaynağına yansıtılması olduğunu söyleyebiliriz. DataAdapter 

sınıflarının bu unsurların gerçekleştirilmesinde çok önemli rol oynadıkları bir gerçektir. Aşağıdaki 

şekil DataAdapter sınıflarının işleyişini daha iyi anlamamıza yardımcı olucaktır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. DataAdapter Sınıfının Rolü. 

Ado.net modeli, .net Framework'ün en son sürümünde, OleDb veri kaynakları için 

OleDbDataAdapter, Sql veri kaynakları için SqlDataAdapter, Oracle veri kaynakları için 

OracleDataAdapter ve Odbc veri kaynakları içinde OdbcDataAdapter sınıflarına sahiptir. 
DataAdapter sınıflarının yapısı aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 2. DataAdapter sınıflarının genel yapısı. 

Şimdi dilerseniz bu üyelerin hangi amaçlar için kullanıldığına kısaca değinelim. Her DataAdapter 

sınıfı mutlaka bir SelectCommand sorgusu içermek zorundadır. Nitekim, bir DataAdapter nesnesinin 

yaratılış amacı, veri kaynağından çekilen verileri bağlantısız katmandaki ilgili nesnelere 

aktarmaktır. İşte bunun için, SelectCommand özelliği geçerli bir sorguya sahip olmalıdır. Veri almak 

için kullanılan sorgu bir Command nesnesine işaret etmektedir. Çoğu zaman bir DataAdapter 

oluştururken bu sınıfın kurucusu içinde, select sorgularını string olarak gireriz. Bu string aslında 

sonradan bir Command nesnesi haline gelerek, DataAdapter sınıfının SelectCommand özelliğine 
atanır. 

Diğer yandan, verileri yüklü olan bir DataSet içerisinde yapılan değişikliklerin veri kaynağına 

tekrardan aktarılması için, yapılan değişikliğin çeşidine uygun komutların DataAdapter tarafından 

oluşturulması gerekmektedir. Örneğin, DataSet üzerinde yeni satırlar girilmiş ise, bunlar 

InsertCommand özelliğinin sahip olduğu sql metni ile veri kaynağına aktarılır. Aynı şekilde, satır 
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silme işlemleri için DeleteCommand özelliğindeki sql söz dizimi, güncelleme işlemleri için ise 

UpdateCommand özelliğindeki sql ifadeleri kullanılır. Bu özelliklerin tümünü elle oluşturabilieceğiniz 

gibi, Visual Studio.Net ortamında yada CommandBuilder sınıfını vasıtasıyla otomatik olarak 
oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellikleri sonraki makelelerimizde incelemeye çalışacağız. 

TableMappings DataTableMappingCollection türünden bir koleksiyondur. Görevi ise oldukça ilginçtir. 

Bir DataAdapter nesnesi ile veri kaynağındaki bir tabloyu, DataSet' aktardığımızda, aktarma ve 

güncelleme işlemleri sırasında alan isimlerinin her iki katmandada eşleştirilebilmesi için kullanılır. 

Nitekim, DataAdapter ile bir tabloyu elde ettiğimizde bu tablo, Table ismi ile işleme sokulur. Çünkü 

OleDbDataAdapter tablonun ismi ile ilgilenmez. Fakat biz dilersek TableMappings koleksiyonuna bir 

DataTableMapping nesnesi ekleyerek tablo adının daha uygun bir isme işaret etmesini 

sağlayabiliriz. Aynı konu, sütun adları içinde geçerlidir. Bazen tablodaki sütun adları istediğimiz 

isimlerde olmayabilir. İşte bu durumda, DataTableMapping nesnesinin ColumnMappings 

koleksiyonu kullanılır. DataSet içindeki her tablo DataColumnMapping türünden nesneler içeren bir 

ColumnMappings koleksiyonuna sahiptir. Bu nesnelerin her biri veri kaynağındaki tabloda yer alan 

sütun adlarının, DataSet içindeki tabloda hangi isimlere karşılık geldiğinin belirlenmesinde kullanılır. 

Bu konu şu an için karşışık görünmüş olabilir ancak ilerleyen örneklerimizde bu konuya tekrar 

değinecek, daha anlaşılır olması için çalışacağız. 

DataAdapter sınıflarının genel özelliklerine değindikten sonra dilerseniz OleDbDataAdapter sınıfımızı 

incelemeye başlayalım. OleDbDataAdapter sınıfı System.Data.OleDb isim uzayı içinde yer 

almaktadır. Bir OleDbDataAdapter nesnesi yaratmak için kullanabileceğimiz 4 adet aşırı yüklenmiş 
yapıcı metod bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Yapıcı Metod Prototipi Açıklaması 

public OleDbDataAdapter(string, string); 
Select sorgusunu ve bağlantı için gerekli 

söz dizimini metin şeklinde parametre 

olarak alır. 

public OleDbDataAdapter(string, 

OleDbConnection); 

Sorguyu metin bazında alırken, bağlantı 

için önceden oluşturulmuş bir 

OleDbConnection nesnesini parametre 

olarak alır. 

public OleDbDataAdapter(OleDbCommand); 

Select sorgusunu ve geçerli bir 

bağlantıyı işaret eden bir 

OleDbCommand nesnesini parametre 

olarak alır. 

public OleDbDataAdapter(); 

Böyle oluşturulan bir 

OleDbDataAdapter'ı kullanabilmek için, 

ilgili özellikler ( SelectCommand gibi.) 

sonradan ayarlanır. 

Tablo 1. OleDbDataAdapter sınıfının yapıcı metodları. 

Şimdi burada önemli olan bir iki noktayı vurgulamamız gerekiyor. Herşeyden önce bir 

OleDbDataAdapter nesnesinin kullanılma amacı, bağlantısız katman nesnesini veri kaynağındaki 

veriler ile doldurmaktır. Bu her DataAdapter sınıfı içinde öncelikli hedeftir. Bu nedenle her 
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DataAdapter nesnesinin mutlaka sahip olması gereken bir select sorgu ifadesi dolayısıyla var olan 

bir SelectCommand özelliğine ihtiyacı vardır. Ayrıca diğer önemli gereklilik, geçerli bir bağlantının 

yani bir Connection nesnesinin olmasıdır. Şimdi dilerseniz, örnekler ile OleDbDataAdapter 

nesnelerinin nasıl oluşturulduğunu ve verilerin, veri kaynağından bağlantısız katman nesnelerine 

nasıl çekildiğini görelim. 

İlk örneğimizde, bir windows uygulamasındaki DataGrid nesnemizi, bağlantısız katmanda çalışacak 

DataSet nesnemize bağlıyacağız. DataSet nesnemizi veriler ile doldurmak için, OleDbDataAdapter 
nesnemizi kullanacağız. İşte uygulamamızın kısa kodları. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial                 catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    string sqlIfadesi="Select * From Makale"; 

    OleDbDataAdapter daFriends=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi,conFriends); 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    daFriends.Fill(ds); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 

Kodlarımızı inceleyecek olursak; öncelikle OleDbDataAdapter nesnemiz için gerekli ve olmassa 

olmaz üyeleri tanımladık. Öncelikle geçerli bir bağlantı hattımızın olması gerekiyor. Bu amaçla bir 

OleDbConnection nesnesi kullanıyoruz. Diğer yandan, OleDbDataAdapter nesnesinin 

oluşturduğumuz DataSet nesnesini doldurabilmesi için, veri kaynağından veri çekebileceği bir sql 

ifadesine ihtiyacımız var. Bu amaçlada bir sql cümleciğini string olarak oluşturuyoruz. Sonraki 

adımda ise OleDbDataAdapter nesnemizi yaratıyoruz. Burada kullanılan yapıcı metod, sql ifadesini 

string olarak alıyor ve birde bağlantı hattını temsil edicek olan OleDbConnection nesnesini 

parametre olarak alıyor. Daha sonra, veri kaynağından bu sql ifadesi ile çekilecek verilerin bellekte 

tutulduğu bölgeyi referans edicek DataSet nesnemiz oluşturuluyor. Burada Fill metodu, sql 

ifadesini, geçerli bağlantı hattı üzerinde çalıştırıyor ve elde edilen veri kümesini, metod parametresi 

olarak aldığı DataSet nesnesinin bellekte gösterdiği adrese yerleştiriyor. Uyglamamızı 
çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 3. Fill Metodu ile DataSet'in doldurulması. 
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OleDbDataAdapter nesnesinin Fill metodunu çağırdığımızda, nesne, parametre olarak aldığı 

bağlantıyı otomatik olarak açmaktadır. Yani Fill metodunu çağırmadan önce bağlantı nesnemizi 

Open metodu ile açmamıza gerek yoktur. Fill metodu ile DataSet nesnesi doldurulduktan sonra ise, 

OleDbDataAdapter, açık olan bağlantıyı otomatik olarak kapatacaktır. Bu kolaylık birden fazla 

tabloyu bir DataSet içerisine farklı OleDbDataAdapter nesneleri ile alacağımız zaman dezavantajdır. 

Nitekim her bir OleDbDataAdapter nesnesi eğer aynı bağlantıyı kullanıyorlarsa, her defasında veri 
kaynağına olan bağlantıyı açıcak ve kapatıcaklardır. Söz gelimi aşağıdaki kodları göz önüne alalım. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

 

    string sqlIfadesi1="Select * From Makale"; 

    string sqlIfadesi2="Select * From Kitap"; 

 

    OleDbDataAdapter daMakale=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi1,conFriends); 

    OleDbDataAdapter daKitap=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi2,conFriends); 

 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    daMakale.Fill(ds); 

    daKitap.Fill(ds); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 

Bu uygulamada iki OleDbDataAdapter nesnesi aynı bağlantıyı kullanarak farklı veri tablolarını aynı 

DataSet içerisine yüklemiştir. Her bir Fill metodu çağırıldığında bağlantı açılır, tablodan veriler, sql 

ifadeleri gereği alınır, DataSet nesnesinin referans ettiği bellek bölgesine yüklenir ve açık olan 

bağlantı kapatılır. Bu durumda, uygulamamızdaki kodlarda bağlantının iki kere açılıp kapatıldığını 

söyleyebiliriz. Bu gözle görülür bir performans kaybına yol açmıyabilir ancak programlama tekniği 

açısından bağlantının bu kadar kısa süreler için tekrardan açılıp kapatılması sistem kaynaklarını boş 

yere kullanmak manasınada gelmektedir. Peki ne yapılabilir? OleDbDataAdapter sınıfının bir 

özelliği, eğer kullanılan bağlantı açık ise, OleDbDataAdapter bu bağlantıyı biz kapatana kadar 

kapatmayacak olmasıdır. Yani yukarıdaki kodu şu şekilde düzenlersek istediğimiz sonuca 

ulaşabiliriz. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

 

    string sqlIfadesi1="Select * From Makale"; 

    string sqlIfadesi2="Select * From Kitap"; 

 

    OleDbDataAdapter daMakale=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi1,conFriends); 

    OleDbDataAdapter daKitap=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi2,conFriends); 

 

    DataSet ds=new DataSet(); 

 

    conFriends.Open(); 

 

    daMakale.Fill(ds); 

    daKitap.Fill(ds); 

 

    dgMakale.DataSource=ds; 
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    conFriends.Close(); 

} 

Bu durumda, Fill metodları bağlantı durumunu gözleyecek ve eğer bağlantı açık ise herhangibir 

müdahalede bulunmadan bu açık bağlantı üzerinden işlemleri gerçekleştirecektir. Fill metodu işi 

bittiğinde, kullandığı bu açık bağlantıyı kapatmayacaktır. Bu sayede ardından gelen ve aynı 

bağlantıyı kullanan OleDbDataAdapter nesnesi, yeni bir bağlantı açmaya gerek duymayacak, halen 

açık olan bağlantıyı kullanacaktır. Burada unutulmaması gereken nokta, bağlantı nesnemiz ile 

işimiz bittiğinde bu nesneyi Close metodu ile kapatmaktır. Şimdi gelelim Fill metodundaki başka bir 
noktaya. Yukarıdaki son örneğimizi çalıştırıcak olursak aşağıdaki görüntüyü elde ederiz. 

 

Şekil 4. İki tabloda aynı isim altında yüklenir. 

Görüldüğü gibi iki tablomuzda DataSet'e tek bir tablo ismi altında yüklenmiştir. Bu isme 

tıkladığımızda, ilk önce Makale verilerinin göründüğünü ardından Kitap tablosuna ait verilerin 
göründüğünü anlarız. 

 

Şekil 5. Her iki tabloya ait verilerin görünümü. 

Bu elbette istemediğimiz bir durumdur. Bunu düzeltmek için, Fill metodunun aşağıdaki prototipi 

verilen aşırı yüklenmiş halini kullanırız. 

public int Fill(DataSet dataSet,string srcTable); 
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Burada ikinci parametre aktarılan tablo için bir ismi string olarak almaktadır. Böylece, DataSet 

içerisine aktarılan tabloları isimlendirebiliriz. Nitekim OleDbDataAdapter sınıfı, Fill metodu ile 

tablolardaki verileri DataSet içine alırken, sadece alan adlarını eşleştirmek için alır. Tablo adları ile 

ilgilenmez. Bu nedenle bir tablo ismi belirtmessek, bu DataSet içerisine Table ismi ile alınacaktır. 

Biz Fill metoduna bir tablo ismini parametre olarak verdiğimizde, DataAdapter sınıfının 

TableMappings koleksiyonu, DataSet içinde bizim verdiğimiz tablo ismini, veri kaynağındaki ile 
eşleştirir. Dolayısıyla yukarıdaki kodları aşağıdaki gibi düzenlersek sonuç istediğimiz gibi olucaktır. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

 

    string sqlIfadesi1="Select * From Makale"; 

    string sqlIfadesi2="Select * From Kitap"; 

 

    OleDbDataAdapter daMakale=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi1,conFriends); 

    OleDbDataAdapter daKitap=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi2,conFriends); 

 

    DataSet ds=new DataSet(); 

 

    conFriends.Open(); 

 

    daMakale.Fill(ds,"Makaleler"); 

    daKitap.Fill(ds,"Kitaplar"); 

 

    dgMakale.DataSource=ds; 

 

    conFriends.Close(); 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu alırız. 

 

Şekil 6. Fill metodunda Tablo isimlerinin verilmesi. 

Bazı durumlarda, toplu sorgular (batch queries) çalıştırmak isteyebiliriz. Örneğin aşağıdaki kodları 

ele alalım. Burada,  3 sorgunun yer aldığı bir toplu sorgu cümleciği yer almaktadır. 

OleDbDataAdapter nesnemiz için, bu sql cümleciğini kullanıdığımızda sonuç kümelerinin Table, 

Table1 ve Table2 isimleri ile DataSet içerisine alındığını görürüz. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 
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Source=localhost;initial             catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    string sqlIfadesi="Select * From Makale;Select * From Kitap;Select * From Kisiler";  

    OleDbDataAdapter daMakale=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi,conFriends);  

    DataSet ds=new DataSet(); 

    daMakale.Fill(ds); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 

 

Şekil 7. Toplu Sorguların Çalıştırılmasının Sonucu. 

Bu elbette uygulamamızın görselliği açısından çok hoş bir durum değildir. Yapabileceğimiz işlem 

ise, OleDbDataAdapter nesnemizin TableMappings koleksiyonuna, tabloların görmek istediğimiz asıl 
isimlerini eklemek olucaktır. Bu amaçla yazmış olduğumuz kodları aşağıdaki gibi değiştirmeliyiz. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    string sqlIfadesi="Select * From Makale;Select * From Kitap;Select * From Kisiler";  

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi,conFriends);  

 

    da.TableMappings.Add("Table","Makaleler"); 

    da.TableMappings.Add("Table1","Kitaplar"); 

    da.TableMappings.Add("Table2","Arkadaslarim"); 

 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    da.Fill(ds); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 

Burada yapılan işlemi açıklayalım. OleDbDataAdapter nesnemizin, TableMappings koleksiyonu, veri 

kaynağındaki tablo isimlerinin, uygulama içerisindeki bağlantısız katman nesnesi içerisinden nasıl 

isimlendirileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla Fill metodunu çağırdığımızda ilk sorgu sonucu elde 

edilen Table isimli tablo, Makaleler olarak, ikinci sorgu sonucu elde edilen sonuç kümesini temsil 

edilen Table1 tablosu, Kitaplar olarak ve sonundada Table2 ismiyle gelen son tablo Arkadaslarim 

olarak DataSet içerisine alınacaktır. TableMappings burada, sadece isimlerin eşleştirilmesinde rol 

oynar. Aynı şekilde, OleDbDataAdapter nesnemize ait Update metodunu kullandığımızda, 

TableMappings koleksiyonunda bu tablo isimlerini birbirleri ile eşleştirilerek, doğru tabloların doğru 
kaynaklara yönlendirilmesi sağlanmış olur. 
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Şekil 8. TableMappings Koleksiyonunun Önemi. 

Şu ana kadarki örneklerimizde, bağlantısız katman nesnesi olarak DataSet'i kullandık. DataSet 

birden fazla veri tablosunu DataTable nesneleri olarak bünyesinde barındıran kuvvetli bir sınıftır. 

Ancak çoğu zaman uygulamalarımızda sadece tek tabloyu bağlantısız katmanda kullanmak 

isteyebiliriz. Böyle bir durumda bu tek tablo verisi için, DataSet nesnesi kullanmak sistem 

kaynaklarını daha çok harcamak anlamına gelir. Bunu çözmek için, veri kaynağından okunan 

verileri bir DataTable nesnesine aktarırız. İşte OleDbDataAdapter nesnesinin Fill metodu ile 
DataTable nesnelerinide doldurabiliriz. Bunun için aşağıdaki kodlarda belirtilen tekniği uygularız. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    string sqlIfadesi="Select * From Makale";  

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi,conFriends); 

    DataTable dt=new DataTable("Makalelerim"); 

    da.Fill(dt); 

    dgMakale.DataSource=dt; 

    dgMakale.CaptionText=dt.TableName.ToString(); 

} 

Burada DataTable nesnemizi oluştururken parametre olarak String bir değer girdiğimize dikkat 

edelim. Bu değer, verilerin alındığı kümenin, hangi isimde bir tabloya işaret edeceğini 

belirtmektedir. Fill metodunun kullanım şeklinde ise parametre olarak DataTable nesnesini alan 
aşağıdaki prototip kullanılmıştır. 

public int Fill (DataTable dataTable); 

Son kodlarımızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 
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Şekil 9. Fill metodu ile verilerin DataTable'a aktarılması. 

Fill metodunda dikkati çeken bir diğer nokta, döndürdüğü integer tipteki değerdir. Bu dönüş değeri, 

OleDbDataAdapter nesnesinin çalıştırdığı sorgu sonucu dönen satır sayısına işaret etmektedir. Söz 

gelimi yukarıdaki örneğimizi ele alalım. OleDbDataAdapter nesnemizin dönüş değerini kontrol 
ettiğimizde, tablomuzdan okunan satır sayısının döndürüldüğünü görmüş oluruz. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    string sqlIfadesi="Select * From Makale";  

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi,conFriends); 

    DataTable dt=new DataTable("Makalelerim"); 

    int SatirSayisi=da.Fill(dt); 

    dgMakale.DataSource=dt; 

    dgMakale.CaptionText=dt.TableName.ToString(); 

    MessageBox.Show("Makale Sayısı "+SatirSayisi.ToString()); 

} 
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Şekil 10. Fill metodundan dönen değer ile kayıt sayısının öğrenilmesi. 

Fill metodunun aşağıda prototipi verilen aşırı yüklenmiş halini kullanarak, belli bir satırdan itibaren 
belirli bir sayıda kaydın elde edilmesini sağlayabiliriz. 

public int Fill(DataSet, int, int, string); 

Burada Fill metodu dört parametre almaktadır. İlk parametremiz verilerin ekleneceği DataSet 

nesnesi ve son parametrede eklenecek verilerin temsil edileceği tablo adıdır. İkinci ve üçüncü 

parametreler integer tipte değerler alırlar. İkinci parametre sorgu sonucu elde edilen kayıt 

kümesinin hangi satırından itibaren okuma yapılacağını, üçüncü parametre ise kaç satır alınacağını 

belirtmektedir. Örneğin Makale isimli tablomuzdaki verileri, tarih sırasına göre tersten çeken bir sql 

sorgumuz olduğunu düşünelim. İlk 3 satırı elde edip DataSet içindeki ayrı bir tabloya almak 

istediğimizi varsayalım. Böylece tabloya eklenen son 3 Makaleye ait bilgilere erişmiş olucağız. 
Bunun için aşağıdaki tekniği kullanacağız. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    string sqlIfadesi="Select * From Makale Order By Tarih Desc";  

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(sqlIfadesi,conFriends); 

    DataSet ds=new DataSet("Makaleler"); 

    int SatirSayisi=da.Fill(ds,0,3,"Son3Makale"); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 

Burada Fill metodunda select sorgusu sonucu elde edilen kümede 0 indisli satırdan (yani ilk satır) 

itibaren 3 satır verinin okunmasını ve Son3Makale isimli tabloya aktarılmasını sağlıyoruz. İşte 
sonuç. 



www.bsenyurt.com Page 2360 
 

 

Şekil 11. Fill metodu ile belli bir satırdan itibaren belli sayıda satır almak. 

Fill metodu ile, veri kaynağındaki verileri bağlantısız katmana çekerken saklı yordamları kullanmak 

isteyebiliriz. Bu amaçla, OleDbDataAdapter sınıfının SelectCommand özelliğine, bu saklı yordamı 

çalıştırmak için kullanılacak bir OleDbCommand nesnesini atamak kullanabileceğimiz tekniklerden 

birisidir.  OleDbCommand nesnesini yaratırken kullandığımız new yapılandırıcısına ait aşırı 
yüklenmiş hallerden birisi aşağıdaki gibiydi. 

public OleDbDataAdapter(OleDbCommand); 

Burada OleDbCommand nesnesini, saklı yordamımızı çalıştıracak şekilde oluştururuz. Aşağıdaki 

örnek saklı yordamımızı göz önüne alalım. 

CREATE PROCEDURE Makaleler 

AS 

Select * From Makale  

RETURN 

Şimdi bu saklı yordamımızı çalıştıracak OleDbDataAdapter nesnemiz için gerekli kodlamaları 

yapalım. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Makaleler",conFriends); 

    cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(cmd); 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    da.Fill(ds,"TumMakaleler"); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 
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Burada OleDbDataAdapter nesnemizi, OleDbCommand nesnemizi kullanacak şekilde oluşturduk. 

Dolayısıyla, OleDbDataAdapter, OleDbCommand nesnesinin belirttiği sql ifadesini, yine 

OleDbCommand nesnesinin kullandığı bağlantı üzerinden çalıştırmaktadır. OleDbCommand 

nesnemiz bir saklı yordama işaret ettiği için, OleDbDataAdapter sonuç olarak bu saklı yordamı 

çalıştırmış olur. Böylece DataSet nesnemizin bellekte işaret ettiği bölge, saklı yordamın çalışması 
sonucu dönen veriler ile doldurulmuş olucaktır. 

 

Şekil 12. OleDbDataAdapter ile Saklı yordamın çalıştırılması. 

Tabi bu amaçla illede bir OleDbCommand nesnemiz kullanmak şart değildir. Aynı işlem için 

aşağıdaki söz dizimini sql ifadesi olarak SelectCommand özelliği için belirleyebiliriz. 

{Call Makaleler} 

Bu durumda kodlarımızı aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekmektedir. 

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=SSPI"); 

    OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter("{CALL Makaleler}",conFriends); 

    DataSet ds=new DataSet(); 

    da.Fill(ds,"TumMakaleler"); 

    dgMakale.DataSource=ds; 

} 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. SqlDataAdapter nesneleri için bu çağırım {EXEC 

Makaleler} şeklindedir. Buraya kadar anlattıklarımızla OleDbDataAdapter sınıfı ile ilgili olarak 

bayağı bir yol katettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki makalemizde, OleDbDataAdapter sınıfını 

incelemeye devam edeceğiz. Öncelikle OleDbDataAdapter nesnelerinin Visual Studio.Net ortamında 

kolayca nasıl oluşturulduklarını inceleyeceğiz. Böylece OleDbDataAdapter sınıfı için gereken 

SelectCommand, InsertCommand, DeleteCommand, UpdateCommand özelliklerinin nasıl otomatik 

olarak oluşturulduğunu anlayacağız. Daha sonra aynı iş için CommandBuilder sınıfının nasıl 
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kullanıldığını inceleyeceğiz. Bir sonraki makelemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 

dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Command Kavramı ve OleDbCommand Sınıfı ( 

23.02.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, Ado.Net mimarisi içinde çok önemli bir yere sahip olan Command kavramını ve 

OleDbCommand sınıfına ait en temel üyeleri incelemeye çalışacağız. Veritabanı uygulamaları 

geliştiren her programcı mutlaka, veri kaynağına doğru bir takım sorgu komutlarına ihtiyaç 

duymaktadır. Örneğin, veri kaynağındaki bir tabloya yeni bir satır eklemek için, veri kaynağı 

üzerinde bir tablo yaratmak için veya veri kaynağından belli şartlara uyan veri kümelerini çekmek 

için vb... Tüm bu işlemler için Ado.Net mimarisi bize, sql sorgularını barındırabileceğimiz ve geçerli 

bir bağlantı hattı üzerinden çalıştırabileceğimiz Command sınıfını sunmaktadır. Şu an itibariyle, 

Ado.Net mimarisi 4 temel Command sınıfı içerir. Bunlar, OleDbCommand, SqlCommand, 
OracleCommand ve OdbcCommand sınıflarıdır. 

Bahsetmiş olduğumuz bu 4 Command sınıfıda temelde aynı görevler için tasarlanmışlardır. Farklılık 

sadece işaret ettikleri veri kaynkalarından ibarettir. Hepsinin görevleri ortaktır. Kullanıldıkları veri 

kaynakları üzerinde sql ifadelerinden oluşturulan komutları çalıştırmak. Bunun için elbette 

ihtiyacımız olan en önemli kaynak geçerli bir bağlantı hattının ve bu hattın eriştiği veri kaynağı için 

geçerli bir sql ifadesinin olmasıdır. Command sınıfları, çalıştıracakları sql ifadelerini temsil eden 

nesneler oldukları için Command (Komut) terimini bünyelerinde barındırırlar. 

Bu makalemizde, Command sınıflarından OleDbCommand sınıfını incelemeye çalışacağız. 

OleDbCommand sınıfı, OleDb veri sağlayıcısı tarafından erişilebilen kaynaklar üzerinde sql 

ifadelerini çalıştırmamıza izin verir. OleDbCommand sınıfına ait nesne örneğini oluşturmak için 

kullanabileceğimiz üç farklı yol vardır. Bunlardan ilki OleDbCommand nesnesini new yapılandırıcısı 

ile her hangibir komut sözcüğü içermeden oluşturmaktır. Bu teknik için kullanılan yapıcı metodun 
prototipi aşağıdaki gibidir. 

public OdbcCommand(); 

Bu teknik ile oluşturulan bir komut nesnesi için bir takım özellikleri sonradan belirleyebiliriz. 

Öncelikle geçerli bir bağlantı nesnesine yani bir OleDbConnection nesnesine ihtiyacımız vardır. 

Diğer gereklilik ise, OleDbCommand sınıfı nesne örneğinin, çalıştıracağı sql ifadesidir. Bu amaçlar 

için OleDbCommand sınıfının Connection ve CommandText özelliklerini kullanırız. Yukarıdaki teknik 

ile oluşturduğumuz bir OleDbCommand nesnesi için Connection özelliği null, CommandText özelliği 

ise boş bir string'e işaret etmektedir. Bu tekniği daha iyi anlamak için basit bir örnek geliştirelim. 

Örneğin, Sql Sunucumuzda yer alan Friends isimli veri tabanındaki taboya bir satır veri gireceğimiz 
aşağıdaki sql ifadesini çalıştıracak bir komut tasarlamak istediğimizi varsayalım. 

Insert Into Siteler (Baslik,Adres,Resim,Icerik) 

Values('C#','www.csharpnedir.com','images/resim1.jpg','C# üzerine her türlü makale.') 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Bunun için yazacağımız kodlar aşağıdadır. 

using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbCommand sınıfı bu isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      /* Önce geçerli bir bağlantı hattı oluşturmamız gerekiyor. */ 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand(); /* Komut nesnemiz oluşturuluyor. */ 

      cmd.Connection=con; /* Komut nesnesinin hangi bağlantı hattını kullanacağı belirleniyor. */ 

        cmd.CommandText="Insert Into Siteler (Baslik,Adres,Resim,Icerik) Values 

('C#','www.csharpnedir.com','images/resim1.jpg','C# üzerine her türlü makale.')"; /* Komutun 

çalıştıracağı sql ifadesi belirleniyor. */ 

. 

. 

. 

    } 

  } 

} 

Görüldüğü gibi OleDbCommand sınıfını oluşturduktan sonra Connection ve CommandText özellikleri 

belirleniyor. Diğer yandan, bir OleDbCommand nesnesini aşağıda prototipi olan diğer yapıcı metodu 
ilede oluşturabiliriz. 

public OleDbCommand(string cmdText, OleDbConnection connection); 

Bu yapıcı metodumuz parametre olarak sql ifadesini string veri tipinde ve bağlantı nesnesinide 

OleDbConnection sınıfı tipinde almaktadır. Bu haliyle yukarıda yazdığımız kodları dahada 

kısaltabiliriz. 
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using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbCommand sınıfı bu isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      /* Önce geçerli bir bağlantı hattı oluşturmamız gerekiyor. */ 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Insert Into Siteler (Baslik,Adres,Resim,Icerik) 

Values('C#','www.csharpnedir.com','images/resim1.jpg','C# üzerine her türlü makale.')",con); 

. 

. 

. 

    } 

  } 

} 

OleDbCommand nesnesinin oluşturmak için bahsettiğimiz bu iki yol dışında kullanabileceğimiz iki 

aşırı yüklenmiş metod daha vardır. Bunların protoipleride aşağıdaki gibidir. 

public OleDbCommand(string cmdText); 

Bu prototip sadece sql ifadesini almaktadır. Komut nesnesine ait diğer özellikler (Connection gibi) 

sonradan belirlenir. 

public 

OleDbCommand(string cmdText, OleDbConnection connection, OleDbTransaction transaction); 

Bu prototip ise, komut ifadesi ve bağlantı nesnesi haricinde birde OleDbTransaction nesnesi 

tipinden bir parametre alır. Bu prototip çoğunlukla, bir iş parçacığı içine alınmak istenen komut 

nesneleri için idealdir. Bir OleDbCommand nesnesi oluşturabilmek için kullanabileceğimiz son yol 
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ise OleDbConnection sınıfına ait CreateCommand metodunun aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

kullanılmasıdır. 

using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbCommand sınıfı bu isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      /* Önce geçerli bir bağlantı hattı oluşturmamız gerekiyor. */ 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=con.CreateCommand(); 

      cmd.CommandText="Insert Into Siteler (Baslik,Adres,Resim,Icerik) 
Values('C#','www.csharpnedir.com','images/resim1.jpg','C# üzerine her türlü makale.')"; 

. 

. 

. 

    } 

  } 

} 

Bu teknikte, geçerli olan bağlantı nesnesinin tesis ettiği hat üzerinde çalışacak OleDbCommand 

sınıfı nesne örneği, CreateCommand metodu ile oluşturulmuştur. Bu adımdan sonra tek yapılması 
gereken CommandText özelliğine sql cümleciğini atamak olucaktır. 

Tüm bu teknikler bir OleDbCommand sınıfı nesne örneğini oluşturmak içindir. Ancak komutu 

çalıştırmak için henüz bir adım atmış değiliz. Bu haliye program kodlarımız derlense dahi hiç bir işe 

yaramıyacaktır. Nitekim, OleDbCommand nesnelerinin temsil ettiği sql cümleciklerini çalıştırmamız 

gerekmektedir. Bu amaçla kullanabileceğimiz üç OleDbCommand metodu vardır. Bunlar; 

ExecuteNonQuery, ExecuteReader ve ExecuteScalar metodlarıdır. Üç metodda farklı amaçlar ve 

performanslar için kullanılır. Bu amaçlar, çalıştırmak istediğimiz sql ifadesine göre değişiklik 

göstermektedir. Söz gelimi, yukarıdaki kod parçalarında yer alan sql ifadesi DDL (Data Defination 

Language- Veri Tanımlama Dili) komutlarından birisidir. Benzer şekilde update, delete sorgularıda 
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böyledir. Diğer taraftan DML (Data Manipulation Language- Veri İdare Dili) komutları dediğimiz 

Create Table, Alter Table gibi komutlarda mevcuttur. Bu iki kategoriye ait komutlar, etki komutları 

olarakta adlandırılırlar. Hepsinin ortak özelliği geriye sonuç döndürmemeleridir. Tamamiyle veri 

kaynağı üzerinde bir takım sonuçların doğmasına yardımcı olurlar. İşte bu tip komut cümlecikleri 

için, ExecuteNonQuery metodu kullanılır. Bu metodun prototipi aşağıdaki gibidir. 

public virtual int ExecuteNonQuery(); 

Bu metod görüldüğü gibi int veri tipinden bir tamsayıyı geri döndürür. Bu sayı komutun 

çalıştırılması sonucu etkilenen kayıt sayısını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu metod, DDL ve DML 

komutları için geliştirilmiştir diyebiliriz. Örneğin, yukarıdaki kod parçalarını hayat geçirelim. Bunun 
için aşağıdaki kodları yazacağız. 

using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbCommand sınıfı bu isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      /* Önce geçerli bir bağlantı hattı oluşturmamız gerekiyor. */ 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Insert Into Siteler (Baslik,Adres,Resim,Icerik) 
Values('C#','www.csharpnedir.com','images/resim1.jpg','C# üzerine her türlü makale.')",con); 

      try 

      { 

      con.Open(); /* Bağlantımızı açıyoruz.*/ 

        int sonuc=cmd.ExecuteNonQuery(); /* Komutumuzu çalıştırıyoruz.ExecuteNonQuery 

metodunun döndüreceği değeri tam sayı tipindeki sonuc değişkenine atıyoruz.*/ 

      Console.WriteLine(sonuc.ToString()+" Kayıt Girildi..."); 

      } 

      catch(Exception hata) 
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      { 

      Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

      } 

      finally 

      { 

      con.Close(); 

      } 

    } 

  } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu alırız. 

 

Şekil 1. ExecuteNonQuery sonucu geri dönen değer. 

Şimdi birde aşağıdaki örneğe bakalım. Bu kez elimizde, tablomuzun tüm satırlarındaki Resim 

alanlarının değerlerinin sonuna img ifadesini eklyecek sql ifadesini içeren bir OleDbCommand 
nesnemiz olsun. 

using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbCommand sınıfı bu isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
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source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmdUpdate=new OleDbCommand("Update Siteler Set Resim=Resim+'img' 
",con); 

      try 

      { 

      con.Open(); 

      int Guncellenen=cmdUpdate.ExecuteNonQuery(); 

      Console.WriteLine(Guncellenen.ToString()+" Kayıt Güncellendi"); 

      } 

      catch(Exception hata) 

      { 

      Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

      } 

      finally 

      { 

      con.Close(); 

      } 

    } 

  } 

} 

Bu durumda aşağıdaki sonucu alırız. 
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Şekil 2. Update komutu sonucu ExecuteNonQuery'nin döndürdüğü değer. 

Görüldüğü gibi tablomuzdaki 5 kayıdın hepsi güncellenmiş ve ExecuteNonQuery geriye 5 değerini 

döndürmüştür. Bu çalıştırılan komut sonucu etkilenen kayıt sayısını öğrenmek için iyi ve etkili bir 

yoldur. ExecuteNonQuery metodu ile ilgili unutulmaması gereken nokta, bu metodun geriye her 

hangibir sonuç kümesi, her hangibir çıkış parametresi veya çıkış değeri döndürmemesidir. Elbette 

uygulamalarımızda, veri kaynaklarından veri kümeleri çekme ihtiyacını hissederiz. Böyle bir 

durumda ise, ExecuteReader metodunu kullanabiliriz. ExecuteReader metodu, çalıştırılan komut 

sonucu elde edilen sonuç kümesinden bir OleDbDataReader nesnesi için veri akışını sağlar. 

OleDbDataReader nesnesinin benzeri olan SqlDataReader nesnesi ve ExecuteReader metodunun 

kullanımını, SqlDataReader nesneleri ile ilgili makelelerimizde incelediğimiz için bu metodun nasıl 

kullanıldığına tekrar değinmiyorum. 

OleDbCommand sınıfına ait bir diğer veri elde etme metodu ExecuteScalar metodudur. Prototipi 

aşağıdaki gibi olan bu metod sadece tek alanlık veri döndüren sql sorguları için kullanılır. 

public virtual object ExecuteScalar(); 

Örneğin tablomuzdaki kayıt sayısının öğrenmek istiyoruz veya tablomuzdaki ucretler adlı alanda yer 

alan işçi ücretlerinin ortalamasının ne olduğunu bilmek istiyoruz yada primary key alanı üzerinden 

arama yaptığımız bir satıra ait tek bir sütunun değerini elde etmek istiyoruz. Bu tarz durumlarda, 

çalışıtırılacak olan komut için bilgileri ExecuteReader metodu ile almak veya bilgileri bir DataSet 

kümesi içine almak vb... sistem kaynaklarının gereksiz yer harcanmasına ve perfrormansın 

olumsuz şekilde etkilenerek azalmasına neden olur. Çare ExecuteScalar metodunu kullanmaktır. 
Örneğin; 

using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbCommand sınıfı bu isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 
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    static void Main(string[] args) 

    { 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Select Baslik From Siteler Where ID=8",con); 

      OleDbCommand cmdToplamSite=new OleDbCommand("Select Count(*) From Siteler",con); 

      try 

      { 

      con.Open(); 

      Console.WriteLine("ID=8 olan satırın Baslik alanının değeri: 

"+cmd.ExecuteScalar().ToString()); 

      Console.WriteLine("Site Sayısı: "+cmdToplamSite.ExecuteScalar().ToString()); 

      } 

      catch(Exception hata) 

      { 

      Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

      } 

      finally 

      { 

      con.Close(); 

      } 

    } 

  } 

} 
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Şekil 3. ExecuteScalar Sonucu. 

Bu örnekte, Siteler isimli tablomuza ID değeri 8 olan satırın sadece Baslik isimli alanının değerini 

veren bir komut nesnesi ve Siteler tablsundaki satır sayısını veren başka bir komut nesnesi 

kullanılmıştır. Her iki sql ifadeside tek bir hücreyi sonuç olarak döndürmektedir. Eğer sql 

ifadenizden birden fazla sütun alıyorsanız ve bu ifadeyi ExecuteScalar ile çalıştırıyorsanız, ilk satırın 

ilk sütunu haricindeki tüm veriler göz ardı edilecektir. Söz gelimi yukarıdaki örneğimizde, cmd 

OleDbCommand nesnesinin CommandText ifadesini aşağıdaki gibi değiştirelim. 

OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Select * From Siteler",con); 

Bu durumda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 4. ExecuteScalar sadece ilk hücreyi döndürür. 

Görüldüğü gibi sonuç olarak, ilk satırın ilk alanının değeri elde edilmiştir. (ID alanının değeri.) 

OleDbCommand sınıfı ile veri kaynağında yer alan bir saklı yordamıda (Stored Procedure) 

çalıştırabiliriz. Bu durumda CommandText olarak bu saklı yordamın adını girmemiz yeterli olucaktır. 

Ancak, çalıştırılacak olan komutun bir saklı yordamı çalıştıracağını belirtmemiz gerekmektedir. İşte 

bu noktada OleDbConnection sınıfı nesne örneğinin CommandType özelliğinin değerini belirtmemiz 

gerekir. 

public virtual CommandType CommandType {get; set;} 

Prototipi yukarıdaki gibi olan bu özellik, CommandType numaralandırıcısı türünden 3 değer alabilir. 

Bu değerler ve ne işe yaradıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

CommandType Değeri Açıklaması 

Text 
Sql ifadelerini çalıştırmak için kullanılır. Bu aynı zamanda 

OleDbCommand sınıfına ait nesne örnekleri için varsayılan 

değerdir. 

StoredProcedure 
Veri kaynağında yer alan bir Saklı Yordam çalıştırılmak 

istendiğinde, CommandType değerine StoredProcedure verilir. 

TableDirect 

CommandType özelliğine bu değer atandığında, CommandText 

özelliği tablo adını alır. Komut çalıştırıldığında çalışan sql ifadesi 

"Select * From tabloadi" ifadesidir. Böylece belirtilen tablodaki 

tüm kayıtlar döndürülmüş olur. 
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Tablo 1. CommandType numaralandırıcısının değerleri. 

Şimdi bu özelliklerin nasıl kullanılacağını tek tek incelemeye çalışalım. Öncelikle TableDirect 

değerinden başlayalım. Tek yapmamız gereken tüm satırlarını elde etmek istediğimiz tablo adını 
CommandText olarak belirtmek olucaktır. İşte örneğimiz. 

using System; 

using System.Data.OleDb; 

using System.Data; 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Makale",con); /* Komut söz dizimi olarak tüm 
satırlarını almak istediğimi veri tablosunun adını giriyoruz. */ 

      cmd.CommandType=CommandType.TableDirect; /* Komut tipimizi TableDirect olarak 
ayarlayıp, komut nesnemizin sql ifadesinin Select * From Makale olmasını sağlıyoruz. */ 

      try 

      { 

      con.Open(); 

      /* Bir OleDbDataReader nesnesi tanımlayıp, komutumuzu ExecuteReader metodu ile 
çalıştırarak, sonuç kümesine ait satırlardaki Konu alanının değerlerini ekrana yazdırıyoruz. */ 

      OleDbDataReader dr; 

      dr=cmd.ExecuteReader(); 

      while(dr.Read()) 

      { 

        Console.WriteLine(dr["Konu"].ToString()); 
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      } 

      dr.Close(); 

      } 

      catch(Exception hata) 

      { 

      Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

      } 

      finally 

      { 

      con.Close(); 

      } 

    } 

  } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda, Makale tablosundaki tüm satırların alındığı sonuç kümesi 

içinden,  Konu alanlarının değerlerinin ekrana yazdırıldığını görürüz. 

 

Şekil 5. TableDirect sonucu. 

Ancak burada istisnai bir durum vardır. Bazı tablo isimleri içinde boşluklar olabilir. Örneğin "Site 

Adlari" isminde bir tablomuz olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda TableDirect değerinin 

sonucunda bir istisnanın fırlatıldığını görürüz. Yukarıdaki örneğimizde tablo adı olarak Site Adlari 
verdiğimizi düşünelim. 
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using System; 

using System.Data.OleDb; 

using System.Data; 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Site Adlari",con); 

      cmd.CommandType=CommandType.TableDirect; 

      try 

      { 

      con.Open(); 

      OleDbDataReader dr; 

      dr=cmd.ExecuteReader(); 

      while(dr.Read()) 

      { 

        Console.WriteLine(dr["Baslik"].ToString()); 

      } 

      dr.Close(); 

      } 

      catch(Exception hata) 

      { 

      Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 
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      } 

      finally 

      { 

      con.Close(); 

      } 

    } 

  } 

} 

 

Şekil 6. Tablonun olmadığı söyleniyor. 

Bunun sebebi OleDbCommand nesnesinin tablo isminde yer alan boşlukları anlamamış olmasıdır. 
Bu nedenle aynı ifadeyi aşağıdaki şekilde değiştirmemiz gerekmektedir. 

OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("[Site Adlari]",con); 

Bu durumda uygulamanın sorunsuz çalıştığını görürüz. OleDbCommand sınıfının CommandType 

özelliğinin diğer değeri ise StoredProcedure' dür. Bu veri kaynağındaki saklı yordamlarının 

çağırılması için kullanılmaktadır. Bir saklı yordam kendisi için parametreler alabileceği gibi geriye 

değerlerde döndürebilir. Örneğin, Primary Key alanları üzerinden arama yapılan sorgularda Saklı 

Yordamların kullanılması son derece verimlidir. Nitekim kullanıcıların aramak için girdikleri her ID 

değeri için ayrı bir select sorgusu oluşturmak yerine, veri kaynağında bir nesne olarak yer alan ve 

ID değerini parametre olarak alan hazır, derlenmiş bir select ifadesini çalıştırmak daha verimli 

olucaktır. Örneğin Makale isimli tablomuzdan ID alanı 41 olan bir satırı elde etmek istiyoruz. Bu 

durumda, buradaki saklı yordamımıza bu ID değerini geçirmemiz ve dönen sonuçları almamız 

gerekiyor. Öncelikle saklı yordamımıza bir göz atalım. 

ALTER PROCEDURE dbo.MakaleBul 

( 

@MakaleID int 

) 

AS 
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SELECT * FROM Makale Where ID=@MakaleID 

RETURN 

Bu saklı yordam ID değerine @MakaleID isminde bir parametre alır. Bu parametre değeri ile 

tablodaki ilgili satır aranır.Bu satır bulunduğunda, geriye bu satırdaki tüm alanlar aktarılır. Şimdi 

uygulamamızda bunun nasıl kullanacağımızı görelim. Öncelikle OleDbCommand sınıfı nesne 

örneğimizi bu saklı yordam ismini CommandText değeri olacak şekilde oluştururuz. Daha sonra, 

CommandType özelliğine StoredProcedure değerini veririz. Böylece, CommandText özelliğindeki söz 

diziminin bir saklı yordamı temsil ettiğini ifade etmiş oluruz. Geriye parametre kalır. 

OleDbCommand sınıfı, parametrelerini OleDbParameterCollection koleksiyonunda birer 

OleDbParameter nesnesi olarak tutmaktadır. Dikkat etmemiz gereken nokta parametre adının , 

saklı yordamdaki ile aynı olmasıdır.  Dilerseniz kodlarımızı yazalım ve bu işlemin nasıl yapıldığını 
görelim. 

using System; 

using System.Data.OleDb; 

using System.Data; 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("MakaleBul",con); /* Çalıştırılacak sql ifadesi 
olarak saklı yordamımızın ismini giriyoruz. */ 

      cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; /* CommandText ifadesinin, geçerli 

bağlantı nesnesinin temsil ettiği veri kaynağındaki bir saklı yordamı ifade ettiğini belirtiyor. */ 

      cmd.Parameters.Add("@MakaleID",OleDbType.Integer); /* Parametremiz oluşturuluyor. Adı 

@MakaleID, saklı yordamımızdaki ile aynı. Parametre tipi integer, nitekim Saklı Yordamımızdaki 
tipide int.*/ 

      cmd.Parameters["@MakaleID"].Value=41; /* Parametremizin değeri veriliyor. */ 

      try 

      { 
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      con.Open(); 

      OleDbDataReader dr; 

      dr=cmd.ExecuteReader(); 

      while(dr.Read()) 

      { 

        Console.WriteLine(dr["ID"].ToString()+"-"+dr["Konu"].ToString()+"-

"+dr["Tarih"].ToString()); 

      } 

      dr.Close(); 

      } 

      catch(Exception hata) 

      { 

      Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

      } 

      finally 

      { 

      con.Close(); 

      } 

    } 

  } 

} 

Bu uygulamayı çalıştırdığımızda, aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 7. Saklı Yordamın çalışmasının sonucu. 
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CommandType özelliğinin Text değeri varsayılandır. Text değeri, CommandText için yazılan sql 

ifadelerinin çalıştırılmasında kullanılır. Aslında bir saklı yordamı bu şekildede çağırabiliriz. Yani bir 

saklı yordamı, OleDbCommand sınıfının CommandType özelliğini Text olarak bırakarakta 

çağırabiliriz. Bunun için "{CALL MakaleBul(?)}" söz dizimini aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanırız. 

Sonuç aynı olucaktır. Burada, CALL ifadesinde parametrenin ? işareti ile temsil edildiğine dikkat 
edin. SqlCommand sınıfında bu parametreler @ParametreAdı olarak kullanılır. 

OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data source=localhost;initial 
catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("{CALL MakaleBul(?)}",con); 

cmd.Parameters.Add("@MakaleID",OleDbType.Integer); 

cmd.Parameters["@MakaleID"].Value=41; 

try 

{ 

  con.Open(); 

  OleDbDataReader dr; 

  dr=cmd.ExecuteReader(); 

  while(dr.Read()) 

  { 

    Console.WriteLine(dr["ID"].ToString()+"-"+dr["Konu"].ToString()+"-"+dr["Tarih"].ToString()); 

  } 

  dr.Close(); 

} 

catch(Exception hata) 

{ 

  Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

} 

finally 

{ 

  con.Close(); 

} 
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Gelelim, OleDbCommand sınıfının diğer önemli üyelerine. Bu üyelerden birisi CommandTimeOut 

özelliğidir. Bir sql ifadesi , OleDbCommand nesnesi tarafından çalıştırılıdığında, ilk sonuçlar 

döndürülene kadar belli bir süre geçer. İşte bu sürenin uzunluğu CommandTimeOut özelliği 

tarafından belirlenir. Başlangıç değeri olarak 30 saniyeye ayarlanmıştır. Bu süre zarfında komut 

çalıştırılması ile birlikte herhangibir sonuç döndürülemez ise, bir istisna fırlatılır. Bu özellik aslında, 

ilk sonuçların dönmeye başlaması için ne kadar süre bekleneceğini belirtir. Düşününkü, bir 

OleDbAdapter nesnesinin çalıştırdığı bir OleDbCommand nesnemiz var. Bu komutun işaret ettiği sql 

ifadesi çalıştırıldıktan sonra, CommandTimeout'ta belirtilen sürede bir sonuç dönmez ise, süre aşımı 

nedeni ile bir istisna oluşur. Ancak burada özel bir durum vardır. Eğer, bu süre içinde belli bir 

sayıda kayıt( en azından tek satırlık veri ) geri dönmüş ise, CommandTimeout süresi geçersiz hale 

gelir. Böyle bir durumda OleDbDataAdapter tarafından döndürülmeye çalışılan kayıtların hepsi elde 

edilene kadar komut çalışmaya devam eder. Bu bazen bir ömür boyu sürebilir. Buda tam anlamıyla 

bir ironidir. 

Daha önceki makalelerimizde hatırlayacağınız gibi, iş parçacıklarının çok katlı mimaride önemli bir 

yeri vardır. Bir OleDbCommand sınıfı nesne örneğini bir iş parçacığı olarak çalıştırmak için, 

Transaction özelliğine, iş parçacığını üstlenen OleDbTransaction nesnesini atamamız gerekir. 

Bununla ilgili basit bir örnek aşağıda verilmiştir. 

using System; 

using System.Data.OleDb; 

using System.Data; 

namespace OleDbCmd1 

{ 

  class Class1 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data 
source=localhost;initial catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("Insert Into [Site Adlari] 

(Baslik,Adres,Resim,Icerik) Values('C#','www.csharpnedir.com','images/resim1.jpg','C# üzerine 
her türlü makale.')",con); 

      con.Open(); 

      OleDbTransaction trans=con.BeginTransaction(); /* Transaction'ımız, geçerli bağlantımızı için 
yaratılıyor. */ 

      cmd.Transaction=trans; /* Komutumuzun tanımlanan bağlantı için açılmış transaction içinde 
bir iş parçacığı olarak çalışacağı belirleniyor. */ 

      int sonuc=cmd.ExecuteNonQuery(); 
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      if(sonuc==1) 

      { 

      trans.Commit(); /* Komut başarılı bir şekilde çalıştırılmışsa Commit ile tüm işlemler 
onaylanıyor. */ 

      Console.WriteLine(sonuc.ToString()+" Kayıt Girildi..."); 

      } 

      else 

      { 

      trans.Rollback(); /* Komut başarısız ise tüm işlemler geri alınıyor. */ 

      } 

    } 

  } 

} 

OleDbCommand sınıfının kullanıldığı diğer önemli bir yerde OleDbDataAdapter sınıfıdır. Nitekim bu 

sınıfın içerdiği SelectCommand, UpdateCommand, DeleteCommand, InsertCommand özellikleri, 

OleDbCommand sınıfı türünden nesneleri değer olarak alırlar. Bu konuyu ilerliyen makalelerimizde 
OleDbDataAdapter sınıfını işlerken incelemeye çalışacağız. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Batch Queries (Toplu Sorgular) ve 

SqlDataReader ( 17.02.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, toplu sorguların, SqlDataReader sınıfı ile nasıl okunabileceğini incelemeye 

çalışacağız. Bildiğiniz gibi SqlDataReader nesneleri, bir select sorgusunu çalıştıran SqlCommand 

sınıfına ait, ExecuteReader metodu ile oluşturulmaktaydı. Çalıştırılan sorgu sonucu elde edilen kayıt 

kümesinde sadece okunabilir ve ileri yönlü hareket etmemize imkan sağlayan SqlDataReader sınıfı, 

belli bir t anında veri kanağından sadece tek bir satırı okumamıza izin vermektedir. Bu yönden 

bakıldığında, SqlDataReader sınıfı, verileri hızlı ve verimli bir şekilde okumamıza imkan 

sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki kod satırları ile, Sql sunucumuzda yer alan makale isimli 
tablodaki tüm satırlar okunarak ekrana yazdırılmıştır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

namespace BatchQueries 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); /* Sql sunucumuza olan bağlantı hattını tesis edicek 

SqlConnection nesnemiz tanımlanıyor.*/ 

            SqlCommand cmdMakale=new SqlCommand("Select * From Makale",conFriends); /* 

Makale tablosundaki tüm satırları alıcak sql sorgusunu çalıştıracak SqlCommand nesnemiz 

oluşturuluyor. */ 

            SqlDataReader drMakale; /* SqlDataReader nesnemiz tanımlanıyor. */ 

            conFriends.Open(); /*Bağlantımız açılıyor. */ 

            drMakale=cmdMakale.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); /* 

Komutumuz çalıştırılıyor ve sonuç kümesinin başlangıcı SqlDataReader nesnemize aktarılıyor. */ 

            /* İleri yünlü olarak, SqlDataReader nesnemiz ile, sonuç kümesindeki satırlar okunuyor ve 

1 indisli alanın değeri ekrana yazdırılıyor. */ 

            while(drMakale.Read()) 

            { 

                Console.WriteLine(drMakale[1]); 

            } 

            drMakale.Close(); /* Bağlantımız kapatılıyor. */ 

        } 

    } 

} 

Bu kodları çalıştırdığımızda karşımızıza aşağıdakine benzer bir sonuç çıkacaktır. 

 

Şekil 1. Programın Çalışmasının Sonucu. 

SqlDataReader nesnesinin kullanımına kısaca değindikten sonra makelemizin asıl konusu olan toplu 

sorgulara değinelim. Toplu sorgular birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılmış sorgulardır. Birden fazla 

sorguyu bu şekilde bir araya getirerek işlemlerin tek bir hamlede başlatılmasını ve 

gerçekleştirilmesini sağlamış oluruz. Bu sorgu topluluklarını, eski dostumuz Ms-Dos işletim 

sistemindeki bat uzantılı Batch dosyalarına benzetebilirsiniz. Sorun şu ki, yukarıdaki tarzda bir 

SqlDataReader kullanımını bir toplu sorguya uyguladığımızda, sadece ilk sorgunun çalışıtırılacak 
olmasıdır. Örneğin aşağıdaki biri bir toplu sorgumuz olduğunu düşünelim; 



www.bsenyurt.com Page 2382 
 

Select * From Makale;Select * From Kitap;Select * From 

Siteler 

Bu toplu sorguda arka arkaya üç select sorgusu yer almaktadır. Makale, Kitap ve Siteler tablolarının 

tüm sütunları talep edilmektedir. Yukarıdaki kod tekniğini böyle bir toplu sorguya uyguladığımızı 
düşünelim. 

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

namespace BatchQueries 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

            string sorgu="Select * From Makale;Select * From Kitap;Select * From Siteler"; 

            SqlCommand cmdMakale=new SqlCommand(sorgu,conFriends); 

            SqlDataReader drMakale; 

            conFriends.Open(); 

            drMakale=cmdMakale.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

            while(drMakale.Read()) 

            {    

                Console.WriteLine(drMakale[1]); 

            } 

            drMakale.Close(); 

        } 

    } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımıza sadece Makale isimli tabloya ait verileri okuyabildiğimizi ve ekrana 
yazdırıldıklarını görürüz. 

 

Şekil 2. Sadece ilk kayıt kümesi okundu. 

Problem şudur. Toplu sorgumuz, birbirinden farklı üç kayıt kümesi getirmektedir. Bu nedenle, her 

bir kayıt kümesinin ayrı ayrı okunması gereklidir. Bunu gerçekleştirmek için ise, SqlDataReader 
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nesnesini, Read metodu false değerini döndürdükten, yani geçerli kayıt kümesindeki tüm satırların 

okunması bittikten sonra, başka kayıt kümesinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bize bu imkanı 
aşağıda prototipi verilen, NextResult metodu sağlamaktadır. 

public 

virtual bool NextResult(); 

Bu metod geriye bool tipinde bir değer döndürür. Eğer güncel kayıt kümesinin okunması bittikten 

sonra başka bir kayıt kümesi var ise, true değerini döndürecektir. Bu durumda, toplu sorgularda bir 

sonraki kayıt kümesinin var olup olmadığını belirlemek için başka bir while döngüsünü kullanırız. 
İşte yukarıdaki toplu sorgumuz sonucu elde edilen tüm kayıt kümelerini okuyabileceğimiz kodlar; 

using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

namespace BatchQueries 

{ 

    class Class1 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

            string sorgu="Select * From Makale;Select * From Kitap;Select * From Siteler"; 

            SqlCommand cmdMakale=new SqlCommand(sorgu,conFriends); 

            SqlDataReader drMakale; 

            conFriends.Open(); 

            drMakale=cmdMakale.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 

            do 

            { 

                Console.WriteLine("---------"); 

                while(drMakale.Read()) 

                { 

                    Console.WriteLine(drMakale[1]); 

                } 

                Console.WriteLine("---------"); 

            } 

            while(drMakale.NextResult()); 

            drMakale.Close(); 

        } 

    } 

} 

Burada do while döngümüz bizim anahtar noktamızdır. While do döngüsü içinde, o an geçerli olan 

kayıt kümesindeki tüm satırlar okunur. Okunacak satırlar bittikten sonra, sqlDataReader nesnemize 

ait Read metodu false değerini döndürür ve bu while-do döngüsü sonra erer. Bu işlemin ardından 

do-while döngüsünde yer alan NextResult metodu çalıştırılır. Eğer arkada başka bir kayıt kümesi 

varsa, whilde-do döngümüz bu kayıt kümesi için çalıştırılır. Do-while döngümüz, tekniği açısından 
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en az bir kere çalıştırılır. Zaten ExecuteReader metodu sonucu dönen toplu kayıt kümeleri söz 

konusu olduğunda, SqlDataReader nesnemiz okumak üzere hemen ilk kayıt kümesine 
konumlanır.  İşte sonuç; 

 

Şekil 3. Toplu sorgunun çalıştırılması sonucu. 

Böylece, SqlDataReader nesnesi ile, toplu sorguların çalıştırılması sonucu elde edilen kayıt kümeleri 

üzerinden nasıl veri okuyabileceğimizi incelemiş olduk. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle 
hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Connection (Bağlantı) Kavramı ve 

OleDbConnection Sınıfı ( 13.02.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, ADO.NET mimarisinde temel yapı taşı olan Connection 
(Bağlantı) kavramına kısaca değinecek ve OleDbConnection sınıfını 
incelemeye çalışacağız. ADO.NET mimarisinde, pek çok sınıfın veri 
kaynakları ile olan iletişiminde Connection (Bağlantı) nesnelerini 

mailto:selim@bsenyurt.com
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kullanırız. Örneğin, bir veri kayağındaki tablolara ait verileri, DataSet 
sınıfından bir nesne örneğine taşımak istediğimizi düşünelim. Bu dataSet 
nesnesini dolduracak olan DataAdapter sınıfına, sahip olduğu sql 
sorgusunun veya komutunun işleyeceği bir hattı belirtmemiz gerekir. İşte 
burada devreye Connection (Bağlantı) nesnelerimiz girer. Yada bir 
Command sınıfı nesnesi yardımıyla veritabanı üzerindeki bir saklı yordamı 
(stored procedure) çalıştırmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda 
komutun çalıştırılabileceği bir hattı veri kaynağımız ile Command nesnesi 
arasında sağlamamız gerekir. İşte Connection (Bağlantı) nesnemizi 
kullanmamız için bir sebep daha. 

Verdiğimiz bu basit örneklerdende anlaşıldığı gibi, Connection(bağlantı) 
sınıfları, veri kaynağına bir hat çekerek, ADO.NET nesnelerinin bu hat 
yardımıyla işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlarlar. Ancak sahip 
olunan veri kaynağının türüne göre, ADO.NET içerisine değişik 
Connection sınıfları eklenmiştir. DotNet'in ilk sürümünde 
OleDbConnection ve SqlConnection nesneleri ile bu hatlar temin edilirken, 
.NET Framework 1.1 sürümü ile birlikte, OdbcConnection ve 
OracleConnection sınıflarıda ADO.NET kütüphanelerine dahil edilerek 
Odbc ve Oracle veri kaynaklarına bağlantılar sağlanması imkanı 
kazandırılmıştır. 

OleDbConnection sınıfı ile, bir OleDb Data Provider (veri sağlayıcısı) 
üzerinden, ole db destekli veri kaynaklarına erişim sağlayabiliriz. 
SqlConnection sınıfı Sql Sunucularına doğrudan bağlantı sağlar. Aynı 
şekilde OracleConnection sınıfıda Oracle veri kaynaklarına doğrudan 
erişim sağlar. OdbcConnection sınıfı ise odbc destekli veri kaynaklarına 
erişim için kullanılır. Bu makalemizde bu bağlantı sınıflarından 
OleDbConnection sınıfını inceleyeceğiz. OleDbConnection sınıfı, ADO.NET 
sınıflarının , Ole Db desteği olan veri kaynaklarına erişebilmesi amacıyla 
kullanılır. Veri kaynağının tipi tam olarak bilinmediği için, arada bu işlevi 
ayırt etmeye yarayan bir COM+ nesnesi yer almaktadır. OleDbConnection 
sınıfına ait bir nesne iletişim kurmak istediği veri kaynağına ait ole db veri 
sağlayıcısını belirtmek durumundadır. Bunu daha iyi kavramak için 
aşağıdaki şekle bakalım. 
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Şekil 1. OleDbConnection ile Veri Kaynaklarına Bağlantı. 

Görüldüğü gibi bir OleDbConnection nesnesi öncelikle bir Ole Db Data Provider ( Ole Db Veri 

Sağlayıcısı) ile iletişim kurar. Ardından bu veri sağlayıcı istenen veri kaynağına erişerek, gerekli 

hattı tesis etmiş olur. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz. İşte tüm Connection nesnelerinin en 

önemli özelliği olan ConnectionString özelliği bu noktada devreye girmektedir. Kısaca 

ConnectionString özelliği ile, veri kaynağı ile sağlanacak olan iletişim hattının kurulum bilgileri 
belirlenir. OleDbConnection sınıfı için ConnectionString özelliği aşağıdaki prototipe sahiptir. 

public virtual string ConnectionString {get; set;} 

ConnectionString özelliği belirlenmiş bir OleDbConnection sınıfı nesne örneğini açtığımızda, yani 

veri kaynağına olan hattı kullanılabilir hale getirdiğimizde, bu özellik yanlız-okunabilir (read-only) 

hale gelir. Dolayısıyla açık bir OleDbConnection nesnesinin ConnectionString özelliğini 

değiştiremezsiniz. Bunun için bu bağlantıyı tekrardan kapatmanız gerekecektir. ConnectionString 

özelliği, bir takım anahtar-değer çiftlerinin noktalı virgül ile ayırlmasından oluşturulan string bir bilgi 

topluluğudur. ConnectionString özelliği içinde kullanabileceğimiz bu anahtar-değer çiftlerinin en 

önemlisi Provider anahtarıdır. Bu anahtara vereceğimiz değer, hangi tip ole db veri sağlayıcısını 

kullanmak istediğimizi belirtmektedir. 

Örneğin Sql sunucusuna, Sql Ole Db Provider ile bağlanmak istersek, Provider anahtarına, 

SQLOLEDB değerini atarız. Provider anahtarı mutlaka belirtilir. Daha sonraki anahtar-değer çiftleri 

ise bu Provider seçimine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Veri kaynağına hangi tip Ole Db Veri 

Sağlayıcısından bağlandığımızı seçtikten sonra, bağlanmak istediğimiz veri kaynağıda belli olmuş 

olucaktır. Sırada bu veri kaynağının adını veya adresine belirteceğimiz anahtar-değer çiftlerinin 

belirlenmesi vardır. Örneğin bir Sql Sunucusuna bağlanıyorsak, sunucu adınıda Ole Db Data 

Provider( Veri Sağlyacısı) 'na bildirmemiz gerekir. Bunun için Data Source anahtarını kullanırız. 

Bununla birlikte bağlandığımız veri kaynağı, sql yada oracle gibi bir veritabanı yönetim sistemi 

değilde, Access gibi bir tablolama sistemi ise, Data Source anahtarı, tablonun fiziki adresini alır. Sql 

ve Oracle gibi sunuculara yapılacak bağlantılarda Provider ve Data Source seçiminin yanında hangi 
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veritabanına bağlanılacağınıda Initial Catalog anahtarı yada Database anahtarı ile belirleriz. 

Bunların dışında veri kaynağına yapılacak olan bağlantının güvenlik ayarlarınıda belirtiriz. 

Çoğunlukla Integrated Security gibi bir anahtara True değerinin atandığını görürüz. Bu anahtar, 

veri kaynağına bağlanmak istenen uygulama için, makinenin windows authentication ayarlarına 

bakıldığını belirtir. Dolayısıyla sql sunucusuna bağlanma yetkisi olan her windows kullanıcısı bu 

bağlantıyı sağlayabilir. Ancak istersek belli bir kullanıcı adı veya şifresi ilede bir veritabanına 
bağlantı açılmasını sağlayabiliriz. Bunun için ise, User ID ve Password anahtarlarını kullanırız. 

Buraya kadar bahsettiklerimiz kavramsal açıklamalardır. Dilerseniz basit örnekler ile konuyu daha 

iyi açıklamaya çalışalım. Örneklerimizi Console uygulamaları şeklinde gerçekleştireceğiz. İlk 

örneğimizde, Sql Sunucusundaki veritabanı için, bir bağlantı hattı oluşturup açacağız. 

using System; 

using System.Data.OleDb; /* OleDbConnection sınıfı, Data.OleDb isim uzayında yer almaktadır. */ 

namespace OleDbCon1 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection(); /* OleDbConnection nesnemiz 

oluşturuluyor. */ 

               /* ConnectionString özelliği belirleniyor. Provider (Sağlayıcımız) SQLOLEDB. Bu bir sql 

sunucusuna bağlanmak istediğimizi belirtir. Data Source anahtarına localhost değerini atayarak, 

sunucunun yerel makinede olduğunu belirtiyoruz. Ancak buraya başka bir adreste girilebilir. 

Sunucunuz nerede ise oranın adresi. Database ile, bağlantı hattının açılacağı veritabanını 

belirliyoruz. Burada sql sunucumuzda yer alan Friends veritabanına bağlantı hattı açıyoruz. Son 

olarak Integrated Security=SSPI anahtar-değer çifti sayesinde Windows Doğrulaması ile sunucuya 

bağlanabileceğimizi belirtiyoruz. Yani sql sunucusuna bağlanma yetkisi olan her windows kullanıcısı 

bu hattı tesis edebilecek.*/ 

               conFriends.ConnectionString="Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;Database=Friends;Integrated Security=SSPI"; 

               try 

               { 

                    conFriends.Open(); /* Open metodu ile oluşturduğumuz iletişim hattını kullanıma 

açıyoruz. */ 

                    Console.WriteLine("Bağlantı açıldı..."); 

                    conFriends.Close(); /* Close metodu ilede oluşturulan iletişim hattını kapatıyoruz. 

*/    

                    Console.WriteLine("Bağlantı kapatıldı..."); 

               } 

               catch(Exception hata) 

               { 

                    Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

               } 

          } 

     } 

} 
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Şekil 2. Uygulamanın Çalışmasının Sonucu. 

Aynı örnekte bu kez belli bir kullanıcı ile bağlanmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda 

ConnectionString'imizi aşağıdaki şekilde değiştirmemiz gerekir. Bu durumda User ID ve Password 

anahtarlarına gerekli kullanıcı değerlerini atarız. 

conFriends.ConnectionString="Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;Database=Friends;User Id=sa;Password=CucP??80."; 

Şimdide bir Access tablosuna nasıl bağlanabileceğimizi görelim. Bunun için ConnectionString 

özelliğimizi aşağıdaki gibi yazarız. 

OleDbConnection conYazarlar=new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data 

source=c:\\Authors.mdb"); 

try 

{ 

     conYazarlar.Open(); 

     Console.WriteLine("Yazarlar Access veritabanına bağlantı açıldı..."); 

     conYazarlar.Close(); 

     Console.WriteLine("Yazarlar Access veritabanına olan bağlantı kapatıldı..."); 

} 

catch(Exception hata) 

{ 

     Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

} 

 

Şekil 3. Access Veritabanına Bağlatı. 

Bu örnekte dikkat ederseniz ConnectionString özelliğini, OleDbConnection nesnemizin diğer yapıcı 

metodu içerisinde parametre olarak belirledik. Ayıraca, Provider olarak bu kez 

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 'ı seçerek, bir Access veritabanına bağlanmak istediğimizi bu Ole Db 

Provider'a bildirmiş olduk. Daha sonra bu veri sağlayıcı componenti, Data Source anahtarındaki 
değere bakarak, ilgili adresteki veritabanına bir hat çekti. 

Başka bir ConnectionString anahtarıda File Name dir. Bu anahtara bir udl uzantılı dosya adresi 

vererek, bağlantı hattının bu dosyadaki ayarlar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayabiliriz. Bir udl 
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dosyası Data Link Properties ( veri linki özellikleri) özelliklerini belirler. Böyle bir dosya oluşturmak 

son derece basittir. Bir text editor ile boş bir dosya açın ve onu udl uzantısı ile kaydedin. Bu 
durumda dosyamızın görünümü şu şekilde olucaktır. 

 

Şekil 4. Bir udl dosyasının görüntüsü. 

Bu dosyayı açtığımızda hepimizin aşina olduğu veritabanı bağlantı seçenekleri ile karşılaşırız. 

 

Şekil 5. Connection ayarları. 

Bu penceredeki adımları takip ederek bir ConnectionString'i bir udl dosyasına kaydedebilir ve 

OleDbConnection nesnemiz için sadece File Name anahtarına bu değeri vererek ilgili bağlantının, bu 

udl dosyasındaki ayarlar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayabiliriz. İlk yapmamız gereken 
ConnectionString özelliğinde olduğu gibi , Provider (Sağlayıcı) seçimidir. 
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Şekil 6. Provider Seçimi. 

Burada örnek olarak Sql Server Provider'ımızı seçelim. Sonraki adımda ise sırasıyla sunucu adımızı 

(Server Name), sunucuya hangi kimlik doğrulaması ile bağlanacağımızı ve veritabanımızın adını 

seçeriz. Son olarakta bu dosyamızı kaydedelim. 
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Şekil 7. Connection Özelliklerinin belirlenmesi. 

Şimdi uygulamızı buna göre değiştirelim. 

OleDbConnection con=new OleDbConnection(); 

con.ConnectionString="File Name=C:\\baglanti.udl"; 

try 

{ 

     con.Open(); 

     Console.WriteLine("Bağlantı açıldı..."); 

     con.Close(); 

     Console.WriteLine("Bağlantı kapatıldı..."); 

} 

catch(Exception hata) 

{ 

     Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

} 
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Şekil 8. Udl dosyası üzerinden bağlantı açmak ve kapatmak. 

Tabiki burada Visual Studio.Net'in bağlantı sağlamak için bize sunduğu görsel nimetlerden 

sözetmedende geçemeyiz. Visual Studio.NET ortamında, OleDbConnection oluşturmak için 
kullanabileceğimiz Server Explorer sekmesi yer almaktadır. 

 

Şekil 9. Server Explorer 

Burada servers sekmesinde Sql sunucularına erişebiliriz. Buradan tablolara, görünümlere, saklı 

yordamlara hatta tabloa alanlarına ulaşabiliriz. Server Explorer'ın sağladığı pek çok işlevsellik 

vardır. Örneğin bu pencereden, bir sql tablosu yaratabilirsiniz veya bir saklı yordam 

oluşturabilirsiniz. Hatta bir tabloyu formunuza sürüklüyerek, gerekli olan tüm ADO.NET nesnelerinin 

otomatik olarak oluşturulmasınıda sağlayabilirsiniz. Bu makalemizde OleDbConnection nesnesini 

incelediğimiz için bu tip bir bağlantıyı Server Explorer yardımıyla nasıl gerçekleştireceğimizi 

inceleyeceğiz. Bunun için    (Connect To Database) aracını kullanacağız. Bu butona 

bastığımızda karşımıza tanıdık Data Link Properties penceresi gelecektir. Süratli bir şekilde burada 

gerekli bağlantı ayarlarını yaptıktan sonra, Server Explorer aşağıdaki görünümü alıcaktır. Burada 
örnek olarak bir Access veritabanına bağlantı sağlanmıştır. 
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Şekil 10. Bağlantı oluşturuldu. 

Dikkat ederseniz bağlantımız üzerinden, veri kaynağındaki tablolara ve alanlarına ulaşabiliyoruz. 

Şimdi bu bağlantıyı, bir windows uygulamasında veya bir asp.net uygulamasında forma 

sürüklediğimizde bir OleDbConnection nesnesinin otomatik olarak oluşturulduğunu göreceksiniz. 

İşte bu kadar basit. Artık bu connection nesnesini kullanabilirsiniz. Diğer yandan Server Explorer'da 

oluşturulan bu bağlantıyı başka uygulamalarda da hazır olarak görebilirsiniz. Data Connection 

sekmesi uygulamalarda kullanacağımız veri bağlantılarını hazır olarak bulundurmak için ideal bir 

yerdir. 
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Şekil 11. OleDbConnection1 nesnesinin Server Explorer yarıdımıyla oluşturulması. 

Gelelim OleDbConnection nesnesinin diğer kullanışlı üyelerine. Buraya kadar bir bağlantı hattını 

oluşturmak için ConnectionString özelliğinin nasıl kullanıldığını inceledik. Bununla birlikte var olan 

bir bağlantı hattını açmak için Open metodunu, bu bağlantı hattını kapatmak içinde Close 

metodunun kullanıldığını gördük. OleDbConnection nesnesinin diğer bir özelliğide 

ConnectionTimeout değeridir. ConnectionTimeout özelliği, bir bağlantının sağlanması için gerekli 

süreyi belirtir. Bu süre boyunca bağlantı sağlanamaması bir istisnanın fırlatılmasına neden 

olucaktır. Bu özellik yanlız-okunabilir (read-only) bir özellik olduğundan, değerini doğrudan 

değiştiremeyiz. Bunun için, bu özelliği ConnectionString içerisinde belirlememiz gerekir. Örneğin 

aşağıdaki kodlarda, Sql sunucusuna bağlanabilmek için gerekli süre 10 saniye olarak belirlenmiştir. 

Şimdi ben Sql Server servisimizi durduracağım ve uygulamayı çalıştıracağım. Bakalım 10 saniye 
sonunda ne olucak. 

OleDbConnection conFriends=new OleDbConnection(); 

conFriends.ConnectionString="Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;Database=Friends;User Id=sa;Password=CucP??80.;Connect Timeout=10"; 

try 

{ 

     conFriends.Open(); 

     Console.WriteLine("Baglanti açildi..."); 

     conFriends.Close(); 

     Console.WriteLine("Baglanti kapatildi..."); 

} 

catch(Exception hata) 

{ 

     Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

} 

Bu durumda aşağıdaki hata mesajını alırız. 

 

Şekil 12. Sql sunucusunun olmadığını gösteren istisna. 

OleDbConnection sınıfının Open ve Close metodları dışındada faydalı metodları vardır. Örneğin 

ChangeDatabase metodu. Bu metod ile açık olan bir bağlantı üzerinden, veri kaynağındaki seçili 

veritabanını değiştirmemiz sağlanır. Yani hattın ucu başka bir veritabanına yönlendirilebilir. Bu 

tabiki Oracle ve Sql gibi veritabanı sistemlerinde özellikle işe yarar. Örneğin, Friends veritabanına 
bağlıyken,  açık olan bağlantımız üzerinden hattımızı, pubs veritabanına yönlendirelim. 

OleDbConnection conFr=new OleDbConnection(); /* OleDbConnection nesnemiz oluşturuluyor. */ 

conFr.ConnectionString="Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=localhost;Database=Friends;Integrate/d Security=SSPI"; /* Bağlantı hattımız için gerekli 

bilgiler giriliyor. Sql sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanına bağlandık. */ 

conFr.Open(); /* Bağlantımız açılıyor. */ 

Console.WriteLine("Veritabanı "+conFr.Database.ToString()); /* Şuandaki bağlantının hangi 

veritabanına yapıldığını OleDbConnection sınıfının Database özelliği ile öğreniyoruz. */ 

conFr.ChangeDatabase("pubs"); /* ChangeDatabase metodu ile bağlantı hattımızı yönlendirmek 
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istediğimiz veritabanının adını giriyoruz. */ 

Console.WriteLine("Şimdiki veritabanı "+conFr.Database.ToString()); /* Bağlantı hattının şu an 

yönlendirilmiş olduğu veritabanının adını Database özelliği ile elde ediyoruz.*/ 

conFr.Close(); /* Bağlantımızı kapatıyoruz. */ 

 

Şekil 13. ChangeDatabase metodunun çalışmasının sonucu. 

Diğer yararlı bir metod ise GetOleDbSchemaTable metodudur ki bunu bir önceki makalemizde 

incelemiştik. Bunun dışında bir OleDbCommand nesnesini oluşturmaya yarayan CreateCommand 

metodu, bir Transaction'ın başlatılması için kullanılan BeginTransaction metodu, OleDbConnection'a 

ait kaynakları serbest bırakan Dispose metodu'da faydalı diğer metodlar olarak sayılabilir. Bu 

metodlardan ilerliyen makalelerde yeri geldikçe bahsedeceğiz. OleDbConnection nesnesinin sadece 

3 adet olayı vardır. Bunlar, StateChange, Disposed ve InfoMessage olaylarıdır. Bunlardan en çok, 

StateChange olayını kullanırız. Bu olay, OleDbConnection nesnesinin bağlantı durumunda bir 
değişiklik olduğunda oluşur. Bu olayın prototipi aşağıdaki şekildedir. 

public event StateChangeEventHandler StateChange; 

Bu olay StateChangeEventArgs tipinden bir argüman almaktadır. Bu argüman iki özelliğe sahiptir. 

Bunlar CurrentState ve OriginalState özellikleridir. CurrentState bağlantının o anki drumunu 

belirtir. OriginalState ise son değişiklikten önceki halini gösterir. Her iki özellikde  ConnectionState 
numaralandırıcısı türünden değerlere işaret ederler.  Bu değerler şunlardır. 

ConnectionState Değeri Açıklaması 

ConnectionState.Open Bağlantı açık ise bu değer geçerlidir. 

ConnectionState.Closed Bağlantı kapandığında bu değer geçerlidir. 

ConnectionState.Connecting Bağlantı hattı iletişime açılırken bu değer geçerlidir. 

ConnectionState.Broken 
Bağlantı hattı açıkken herhangibir nedenle bir kopma meydana 

gelmesi ve hattın işlevselliğini kaybetmesi durumunda oluşur. 

ConnectionState.Executing Bağlantı nesnemiz bir komut çalıştırırken oluşur. 

ConnectionState.Fetching Bağlantı hattı üzerinden veriler alınırken bur değer geçerlidir. 

Tablo 1. ConnectionState numaralandırıcısının değerleri. 
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ConnectionState numaralandırıcısı aynı zamanda, State özelliği içinde kullanılabilir. State özelliği, 

OleDbConnection nesnesinin o anki durumunu, ConnectionState numaralandırıcısı tipinde saklar. 

State özelliğini uygulamalarımızda, var olan bağlantının durumun kontrol ederek hareket etmek için 

kullanabiliriz. Örneğin bir bağlantı nesnesini uygulamamızın bir yerinde tekrardan açmak 

istediğimizi varsayalım. Bu bağlantı nesnesinin durumu zaten Open ise yani açık ise, tekrardan 

açma işlemi uygulamamız gerekmez. Dilerseniz makalemizin sonunda StateChange olayına ilişkin 
bir örnek geliştirelim. 

OleDbConnection con; /* OleDbConnection nesnemiz tanımlanıyor.*/ 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 
{ 

     lstDurum.Items.Clear(); 

     con=new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data source=localhost;initial catalog=Friends;Integrated 
Security=sspi"); /* Bağlantı hattımız oluşturuluyor. */ 

     con.StateChange+=new StateChangeEventHandler(con_DurumDegisti); /* OleDbConnection nesnemiz için 
StateChange olayımız ekleniyor. Olay meydana geldiğinde con_DurumDegisti isimli metod çalıştırılıcak.*/ 

} 

private void btnAc_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(con.State==ConnectionState.Closed) /* Kullanıcı açık olan bir bağlantı üzerinden tekrar bu 

butona basarak bir bağlantı açmak isterse bunun önüne geçmek için ilgili OleDbConnection 

nesnesinin durumuna bakıyoruz. Eğer con nesnesi kapalı ise, açılabilmesini sağlıyoruz.*/ 

     { 

          con.Open(); /* Bağlantımız açılıyor. İşte bu anda StateChange olayı çalıştırılır.*/ 

     } 

} 

private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(con.State==ConnectionState.Open) /* Eğer açık bir bağlantı varsa kapatma işlemini 

uyguluyoruz.*/ 

     { 

          con.Close(); /* Bağlantı kapanıyor. StateChange olayı bir kez daha çalışır. */ 

     } 

} 

private void con_DurumDegisti(object sender,StateChangeEventArgs e) 

{ 

     lstDurum.Items.Add("Bağlantı durumu "+e.OriginalState.ToString()+" idi."); /* Bağlantımızın 

hangi halde olduğunu alıyoruz.*/ 

     lstDurum.Items.Add("Artık bağlantı durumu "+e.CurrentState.ToString()); /* Ve bağlantımızın 

yeni halini alıyoruz.*/ 

} 
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Şekil 14. StateChange olayı. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

GetOleDbSchemaTable Metodu İle 

Veritabanımızda Ne Var Ne Yok ( 12.02.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, OleDbConnection sınıfına ati olan GetOleDbSchemaTable metodu sayesinde, Sql 

Veritabanımızdaki varlıklara ait şema bilgilerini nasıl temin edebileceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Çoğu zaman programlarımızda, bağlandığımız veritabanında yer alan tabloların (Tables), 

görünümlerin (Views), saklı yordamların (Stored Procedures) ve daha pek çok veritabanı 

nesnesinin bir listesine sahip olmak isteriz. ADO.NET'te yer alan OleDbConnection nesnesine ait 

GetOleDbSchemaTable metodunu kullanarak bu istediğimiz sonuca varabiliriz.GetOleDbSchema 

metodu aşağıdaki prototipe sahiptir. 

public DataTable GetOleDbSchemaTable(Guid schema,object[] restrictions); 

Dikkat edecek olursanız metodun geri dönüş değeri DataTable tipindedir. Metodun isminde Table 

kullanılmasının nedenide zaten budur. Yani dönen şema bilgileri bir DataTable nesnesine 

aktarılacaktır. Metod iki önemli parametreye sahiptir. İlk parametremiz, OleDbSchemaGuid sınıfı 

türünden bir numaralandırıcı değeri almaktadır. Bu parametreye vereceğimiz değer ile, 

veritabanından elde etmek istediğimiz şema tipini belirleriz. Örneğin veritabanında yer alan 

tabloları elde etmek için, OleDbSchemaGuid.Tables değerini veririz. Bunun yanında bu parametreye 
verebileceğimiz başka önemli değerlerde şunlardır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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OleDbSchemaGuid  Özelliği Açıklaması 

OleDbSchemaGuid .Columns Tablo veya tablolara ait sütun yapısını sağlar. 

OleDbSchemaGuid 

.Procedures 
OleDbConnection nesnesinin bağlı olduğu veritabanında yer alan 

saklı yordamların listesini sağlar. 

OleDbSchemaGuid .Views 
OleDbConnection nesnesinin bağlı olduğu veritabanında yer alan 

görünümlerin listesini sağlar. 

OleDbSchemaGuid .Indexes Belirtilen Catalog'da yer alan indexlerin listesini sağlar. 

OleDbSchemaGuid 

.Primary_Keys 
Belirtilen tablo veya tablolardaki birincil anahtarların listesini verir. 

Tablo 1. OleDbSchemaGuid Üyelerinin Bir Kısmı 

OleDbSchemaGuid sınıfı yukarıdaki örnek üyelerinin yanısıra pek çok üyeye sahiptir. Bu üyeler ile 

ilgili daha geniş bilgi için MSDN kaynaklarından faydalanmanızı tavsiye ederim. 

GetOleDbSchemaTable metodumuz ikinci bir parametre daha almaktadır. Bu parametre ile şema 

bilgisi üzerindeki sınırlamaları belirleriz. Bu sayede, ilk parametrede istediğimiz schema bilgilerinin 

sadece belirli bir tablo içinmi,  yada veritabanının tamamı içinmi oluşturulacağına dair sonuçları 

elde etmiş oluruz. Örneklerimizi incelediğimizde bu parametrelerin ne işe yaradıklarını daha iyi 

anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ilk örneğimizi geliştirelim. Basit bir Console uygulaması olarak 

geliştireceğimiz bu örnekte, Sql sunucumuzda yer alan, Friends isimli veritabanındaki tüm 
tabloların bir listesini elde edeceğiz. İşte program kodlarımız. 

using System; 

/* OleDb isim uzayını ve Data isim uzayını ekliyoruz. */ 

using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

namespace GetOleDbSchemaTables1 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               /* OleDbConnection nesnemizi oluşturuyoruz. SQLOLEDB provider'ını kullanarak, Sql 

sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanına bir bağlantı nesnesi tanımlıyoruz. */ 

               OleDbConnection con=new OleDbConnection("provider=SQLOLEDB;data 

source=localhost;initial catalog=Friends;Integrated Security=sspi"); 

               con.Open(); /* Bağlantımızı açıyoruz. */ 

               DataTable tblTabloListesi; /* GetOleDbSchemaTable metodunun sonucunu tutacak 

DataTable nesnemizi tanımlıyoruz.*/ 

               tblTabloListesi=con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables,null); /* 

OleDbConnection nesnemizin, GetOleDbSchemaTable metodunu çalıştırıyoruz ve elde edilen şema 

bilgisini (ki bu örnekte Friends isimli veritabanındaki tüm tabloların listesini alıyor.) alıyoruz ve 

DataTable nesnemizin bellete referans ettiği alana aktarıyoruz.*/ 
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               foreach(DataRow dr in tblTabloListesi.Rows) /* DataTable'ımız içindeki satırlarda 

gezinebileceğimiz bir döngü oluşturuyoruz ve bu döngü içinde her bir satırın TABLE_NAME alanının 

değerini, dolayısıyla Friends veritabanındaki tablo adlarını ekrana yazdırıyoruz. */ 

               { 

                    Console.WriteLine(dr["TABLE_NAME"]); 

               } 

          } 

     } 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştırdığımızda Friends isimli veritabanında yer alan tüm tabloların ekrana 

yazıldığını görürsünüz. 

 

Şekil 1. Friends veritabanındaki tabloların listesi. 

Şimdi kodlarımızdaki blTabloListesi=con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables,null); 

satırını daha yakından incelemeye çalışalım. İlk parametremizOleDbSchemaGuid.Tables, con isimli 

OleDbConnection nesnemizin bağlandığı Sql sunucusundaki Friends veritabanından sadece tablo 

bilgilerini elde etmek istediğimizi göstermektedir. Sınırlandırıcı özelliğe sahip olan ikinci 

parametremize null değerini vererek tüm tabloların şemaya dahil edilmesini ve DataTable 

nesnesine aktarılmasını sağlamış olduk. Bu noktada bu iki parametrenin birbirleri ile ilişkil 

olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü, OleDbSchemaGuid parametresinin vereceği tabloların şema yapısı, 

ikinci parametreye bağlıdır. Şöyleki; 

Sınırlama Alanı Açıklaması 
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TABLE_CATALOG Katalog adı. Eğer provider'ımız katalogları desteklemiyorsa null değeri verilir. 

TABLE_SCHEMA Şema adı. Yine provider'ımız şemaları desteklemiyorsa null değeri verilir. 

TABLE_NAME 
Belirli bir tabloya ait şema bilgileri kullanılacaksa, örneğin bu tabloya ait sütun 

bilgileri alınıcaksa kullanılır. 

TABLE_TYPE Veritabanından hangi tipteki tabloları alacağımızı belirtmek için kullanılır. 

Tablo 2. OleDbSchemaGuid.Tables İçin Sınırlama Parametresi Elemanları 

Ancak farzedelimki sadece kullanıcı tanımlı taboların listesine ihtiyacımız var. İşte bu durumda 

sınırlandırıcı parametremiz devreye girecek. Bunun için, sınırlandırıcı parametremizin son 

elemanının değerini belirlememiz yeterli olucak. O halde bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun 
için uygulamamızın kodlarını aşağıdaki şekilde değiştirmemiz yeterlidir. 

object[] objSinirlama; 

objSinirlama=new object[]{null,null,null,"TABLE"}; 

tblTabloListesi=con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, objSinirlama); 

 

Şekil 2. Sadece Kullanıcı Tanımlı Tabloların Listesi 

Burada sınırlandırıcı nesnemizin nasıl tanımlandığına dikkat edin. Bu tanımlama biraz karışık 

gelebilir. Ancak OleDbSchemaGuid  özelliğinin aldığı değere göre şema bilgileri üzerinde bir 

sınırlama koymak istiyorsak, bu üyenin kullanabileceği değerleri bilmemiz gerekir. Burada object 

dizimizin son elemanın TABLE değeri atanmıştır. TABLE değeri şema bilgisine sadece kullanıcı 

tarafından tanımlanmış taboların alınacağını belirtir. Diğer yandan bu dördüncü elemana, ALIAS, 

SYSTEM TABLE, VIEW, SYSTEM VIEW, SYNONYM, TEMPORARY, LOCAL TEMPORARY değerlerinide 

verebiliriz. Hepsi, OleDbSchemaGuid.Tables parametresi sonucunda oluşturulacak tablo şema 

bilgilerinin yapısınıda değiştirecektir. Örneğin, SYSTEM TABLE değerini vermemiz halinde, Friends 

tablosundaki system tablolarının listesini elde etmiş oluruz. Yada VIEW değerini verdiğimizde 
kullanıcı tanımlı görünüm nesnelerinin listesini elde etmiş olurduk. 

Yukarıdaki örneğimizde, veritabanımızda yer alan tablolara ait schema bilgilerini aldık. Şimdi ise 

belirli bir tablonun sütun bilgilerini almak istediğimizi farzedelim. Burada sütun bilgileri 

için,  OleDbSchemaGuid.Columns parametresini kullanmamız gerekiyor. Bu durumda 

sınırlandırıcımızıda bu parametreye göre değiştirmek durumundayız. Eğer ilk örneğimizdeki gibi null 

değerini verirsek veritabanındaki tüm tabloların kolonlarına ait şema bilgilerini elde etmiş oluruz. 

Oysaki belirli bir tabloya ait alanlar için şema bilgisi alıcaksak,OleDbSchemaGuid.Columns 
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parametresinin sınırlandırıcı koşullarını değiştirmemiz gerekecektir. İşte bu noktada sınırlandırıcı 

değişkenimizin üçüncü elemanı olan TABLE_NAME elemanını kullanırız. Bu amaçla kodlarımızı 
aşağıdaki şekilde değiştirmemiz yeterli olucaktır. 

object[] objSinirlama; 

objSinirlama=new object[]{null,null,"Kitap",null}; 

tblTabloListesi=con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Columns, objSinirlama); /* 

OleDbConnection nesnemizin, GetOleDbSchemaTable metodunu çalıştırıyoruz. Bu kez, Columns 

değeri sayesinde, sınırlama nesnemizin üçüncü elemanında belirttiğimiz tablo adına ait alanların 

listesini elde ediyoruz. */ 

foreach(DataRow dr in tblTabloListesi.Rows) 

{ 

     Console.WriteLine(dr["COLUMN_NAME"]); 

} 

 

Şekil 3. Tablomuza ait alanların adları. 

Böylece Kitap isimli tablomuzun alanlarına ait schema bilgilerini elde etmiş olduk. Bu örnekte ve bir 

önceki örnekte dikkat ederseniz, DataTable nesnesindeki belirli bir alanın değerini ekrana yazdırdık. 

Bu örnekte, COLUMN_NAME, önceki örnekte ise, TABLE_NAME. Elbette elde ettiğimiz şema 

bilgilerinde sadece bu alanlar yer almıyor. Örneğin Friends veritabanındaki kullanıcı tanımlı 

tablolara ait başka ne tür bilgilerin şemaya alındığına bir bakalım. Bu amaçla, DataTable nesnemize 

aktarılan şema bilgilerine ait satırlardaki tüm alanları bir döngü ile gezmemiz yeterli olucaktır. Bunu 
aşağıdaki kodlar ile gerçekleştirebiliriz. 

object[] objSinirlama; 

objSinirlama=new object[]{null,null,null,"TABLE"}; 

tblTabloListesi=con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, objSinirlama); 

foreach(DataRow dr in tblTabloListesi.Rows) 

{ 

     for(int i=0;i<=tblTabloListesi.Rows.Count;++i) 

     { 

          Console.Write(dr[i]); 

          Console.Write("---"); 

     } 

     Console.WriteLine(""); 

} 
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Şekil 4. Şemadaki diğer bilgiler. 

Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Data Form Wizard Yardımıyla İlişkili Tablo 

Uygulamalarının Hazırlanması ( 09.02.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemizde, Visual Studio.NET ortamında, Data Form Wizard yardımıyla, veritabanı 

uygulamalarının ne kadar kolay bir şekilde oluşturulabileceğini inceleyeceğiz. Pek çok programcı, 

uygulamalarını geliştirirken sihirbazları kullanmaktan açıkça kaçınır. Bunun bir nedeni, sihirbazların 

işlemleri çok fazla kolaylaştırması ve programcıyı tembelliğe itmesidir. Gerçektende, bir Data Form 

Wizard yardımıyla uzun sürede programlayacağınız bir veritabanı uygulamsını inanılmaz kısa 

sürede tamamlayabilirisiniz. Diğer yandan, bir programcı için bir uygulamayı geliştirmekteki en 

önemli unsur belkide şu kelimenin arkasında gizlidir; Kontrol. 

Kontrol bir programcı için, uygulamanın her yerinde hakim olmak demektir. Yazılabilecek her kodun 

programcı tarafından yazılması, olabilecek tüm hataların düzeltilmesi, mantıksal bütünlüklerin 

sağlanması ve kullanıcının ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verilebilmesi, programcının 

kontrolünü güçlendiren unsurlar arasında yer alır. Gerçektende ben size, gerçek hayatta sihirbazları 

çok fazla kullanmamanızı tavsiye ederim. Herşeyden önce, sihirbazlar tek düzelik sağlarlar ve 

sürekli aynı adımları atarlar. Bu bir süre sonra hem sizi tembelleştirecek hemde gerçek bir 

programcı gibi düşünmekten örneğin oluşabilecek programatik hataların önceden sezilebilmesi 

yetenğinden mahrum bırakacaktır. 

Ancak tüm bu olumsuzlukların yanında, bir  Data Form Wizard aracını kullanaraktan, .NET 

ortamında veritabanı programlamasını öğrenmeye çalışan bir programcı için, neler yapılabileceği? , 

bunların hangi temel adımlarla gerçekleştirildiği? , hatta Visual Studio.NET tarafından otomatik 

olarak oluşturulan kodların nerelerde devreye girdiği? gibi sorunların anlaşılmasıda oldukça kolay 

olucaktır. Diğer yandan profesyonel programcılarda zaman zaman, sadece kendileri için bir takım 

verileri kolayca izleyebilmek amacıyla yada ani müdahalelerde bulunmak amacıyla oluşturacakları 

uygulamalarda aynı kodları tekrardan yazmak yerine sihirbazları kullanmayı tercih edebilirler. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Dolayısıyla zaman zaman sihirbazları kullanmak oldukça işe yarayabilir ama bunu alışkanlık 

halinede getirmemek gerekir. İşte bu makalemizde, bir Ado.Net uygulamasının, ilişkili iki tablo için 

nasıl kolayca oluşturulabileceğini incelyeceğiz. Uygulamamız sona erdiğinde, tabloları izleyebilecek, 

ilişkili kayıtları inceleyebilecek, yeni kayıtlar ekleyebilecek, var olanları düzenleyip silebilecek ve 

kayıtlar arasında gezinebileceğiz. Ayrıca sihirbazımız, programatik olarak oluşturulan Ado.Net 

uygulamalarında da hangi adımları takip edeceğimiz hakkında bize kılavuzluk etmiş olucak. Şimdi 

dilerseniz uygulamamızı yazmaya başlayalım. Öncelikle Visual Studio ortamında bir C# Windows 

Uygulaması açalım. Daha sonra veritabanı uygulamamızı taşıyacak formu eklemek için, Solution 

sekmesinde, projemize sağ tuş ile tıklayalım ve Add New Item öğesini seçelim. 

 

Şekil 1. Add New Item. 

Bu durumda karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir. Bu pencerede Data Form Wizard aracını 

seçelim. Data Form Wizard aracı tüm adımları bitirildikten sonra, projemize cs uzantılı bir sınıf ve 

bu sınıfı kullanan bir Form ekleyecektir. Veritabanına bağlanılması, tabloların dolduruluması, satırlar 

arasında gezinme gibi pek çok işlevi yerine getiren metodlar, özellikler ve nesneler, Data Form 

Wizard ile oluşturulan bu sınıf içerisine yazılacaktır. Burada Form dosyanıza anlamlı bir isim 

vermenizi öneririm. 
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Şekil 2. Data Form Wizard 

Bundan sonra, artık uygulamayı oluşturacağımız adımlara geçmiş oluruz. 
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Şekil 3. Adımlara başlıyoruz. 

İlk adımımız DataSet nesnemizin isimlendirilmesi. Bir DataSet, veritabanından bağımsız olarak 

uygulamanın çalıştığı sistemin belleğinde oluşturulan bir alana referans eden kuvvetli bir nesnedir. 

Bir DataSet içersine, tablolar, tablolar arası ilişkiler vb. ekleyebiliriz. Bir DataSet 

ile,  veritabanındanki gerekli veriler DataSet nesnesinin bellekte temsil ettiği bölgeye yüklendikten 

sonra bu veritabanına bağlı olmaksızın çalışabiliriz. Dahada önemlisi, veritabanına bağlı olmaksızın, 

veriler ekleyebilir, verileri düzenleyebilir, silebilir, yeni tablolara, görünümler, ilişkiler oluşturabiliriz. 

DataSet, ADO.NET 'in en önemli yeniliklerinden birisi olmakla birlikte, bağlantısız katman dediğimiz 

kısımın bir parçasıdır. DataSet'i ilerleyen makalelerimizde daha detaylı olarak da inceleyeceğiz. Şu 

an için bilmeniz gereken, oluşturacağımız DataSet'in Sql sunucumuzda (veya başka bir 

databasede) yer alan ilişkili tablolarımızı ve aralarındaki ilişkiyi içerecek olan bağlantısız ( ADO' daki 

RecordSet gibi, Veritabanına sürekli bir bağlantıyı gerektirmeyen ) bir nesne oluşudur. Şimdi 

burada uygulamaya önceden eklediğimiz bir DataSet nesnesini seçebileceğimiz gibi yeni bir tanede 

oluşturabiliriz. Biz yeni bir DataSet oluşturacağımızdan, Creat a new database named alanına, 

DataSet'imizin adını giriyoruz. 
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Şekil 4. İlk adımımız DataSet nesnemizi belirleyeceğimiz ad ile oluşturmak. 

Sıradaki adım, veritabanına olan bağlantımızı gerçekleştirecek nesnemizi tanımlayacak. Herşeyden 

önce DataSet nesnemize bir veritabanından veriler yükleyeceksek, bir veri sağlayıcısı üzerinden bu 

verileri çekmemiz gerekecektir. İşte bu amaçla, pek çok ADO.NET nesnesi için gerekli olan ve 

belirtilen veri sağlayıcısı üzerinden ilgili veri kaynağına bir bağlantı açmamıza yarayan bir bağlantı ( 

Connection ) nesnesi kullanacağız. Burada uygulamamızda Sql Sunucumuzda yer alan veritabanına 

OleDb üzerinden erişmek istediğimiz için, sihirbazımız bize bir OleDbConnection nesnesi örneği 

oluşturacaktır. Veri sağlayıcısının tipine göre, OleDbConnection, SqlConnection, OracleConnection, 

OdbcConnection bağlantı nesnelerini oluşturabiliriz. New Connection seçeneğini seçerek yeni bir 
bağlantı oluşturmamızı sağlayacak diğer bir sihirbaza geçiş yapıyoruz. 
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Şekil 5. Connection nesnemizi oluşturmaya başlıyoruz. 

Şimdi karşımızda Data Link Properties penceresi yer almakta. Burada, Provider kısmında Microsoft 
OLE DB Provider For Sql Server seçeneği seçili olmalıdır. 
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Şekil 6. Provider. 

Connection sekmesinde ise öncelikle bağlanmak istediğimiz sql sunucusunun adını girmeliyiz. Sql 

sunucumuz bu uygulamada, istemci bilgisayar üzerinde kurulu olduğundan buraya localhost 

yazabiliriz. 2nci seçenekte, sql sunucusuna log in olmamız için gerekli bilgileri veriyoruz. Eğer sql 

sunucumuz windows authentication'ı kullanıyorsa, Use Windows Integrated Security seçeneğini 

seçebiliriz. Bu durumda sql sunucusuna bağlanmak için windows kullanıcı bilgileri kontrol 

edilecektir. Bunun sonucu olarak username ve password kutucukları geçersiz kılınıcakatır.  Diğer 

yandan sql sunucusuna, burada oluşturulmuş bir sql kullanıcı hesabı ilede erişebiliriz. Ben 

uygulamamda sa kullanıcısını kullandım. Bildiğiniz gibi sa sql kullanıcısı admin yetkilerine sahip bir 

kullanıcı olarak sql sunucusunun kurulması ile birlikte sisteme default olarak yüklenir. Ancak ilk 

yüklemede herhangibir şifresi yoktur. Güvenlik amacıyla bu kullanıcıya mutlaka bir şifre 

verin.(Bunu sql ortamında gerçekleştireceksiniz.) Allow Saving Password seçeneğini 

işaretlemediğimiz takdirde, uygulamayı kim kullanıyor ise, uygulama başlatıldığında sql sunucusuna 

bağlanabilmek için kendisinden bu kulllanıcı adına istinaden şifre sorulacaktır. Eğer bu seçeneği 

işaretlersek, program çalıştırıldığında buraya girilen şifre sorulmayacaktır. Şimdi 3nci seçeneğe 

geçersek ve combo box kontrolünü açarsak sql sunucusunda yer alan veritabanlarının tümünü 
görebiliriz. Buradan kullanacağımız veritabanını seçeceğiz. 
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Şekil 7. Connection bilgileri giriliyor. 

Dilersek Test Connection butonuna tıklayarak, sql sunucusuna bağlanıp bağlanamadığımızı 

kontrolde edebiliriz. Şimdi OK diyelim ve Data Link Properties penceresini kapatalım. Bu durumda 

karşımıza bir Login penceresi çıkacaktır. Bu az önce Allow Saving Password seçeneğini 

işaretlemediğimiz için karşımıza gelmiştir. Şifremizi tekrardan girerek bu adımı geçiyoruz. Bu 

durumda, sql sunucumuz için gerekli bağlantıyı sağlıyacak connection nesnemizde oluşturulmuş 
olur. 

 

Şekil 8. Login penceresi. 

Sıradaki adımımızda ise, uygulamamızda kullanacağımız tabloları seçeceğiz. Bu adımda, 

bağlandığımız veritabanında yer alan tablolar ve görünümler yer almaktadır. Biz hemen 

ekleyeceğimiz iki tabloyu seçip pencerenin sağ tarafında yer alan Seleceted Item(s) kısmına 

aktarıyoruz. Bu tabloların her biri birer DataTable nesnesi olucak şekilde DataSet nesnemize 
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eklenir. DataTable nesneleri tablolara ait bilgilerinin ve verilerinin bellekte yüklendiği belli bir alanı 

referans ederler. Bir DataSet nesnesi birden fazla DataTable içerebilir. Böylece veritabanı ortamını 
DataSet nesnesi ile uygulamanın çalıştığı sistem belleğinde simule etmiş oluruz. 

 

Şekil 9. Tablolar seçiliyor. 

Bu iki tablomuz hakkında yeri gelmişken kısaca bilgi verelim. Sepetler tablosunda alışveriş 

sepetlerine ait bilgiler yer alıyor. Siparsler tablosu ise bu belirli sepetin içinde yer alan ürünlerin 

listesini tutuyor. Yani Sepetler tablosundan Siparisler tablosuna doğru bire-çok ilişki söz konusu. Bu 

adımıda tamamladıktan sonra, veri kaynağına log in olmamız için tekrar bir şifre ekranı ile 

karşılacağız. Burayıda geçtikten sonra sıra, iki tablo arasındaki ilişkiyi kuracağımız adıma geldi. 

Burada aralarında ilişki oluşturmak istediğimiz tabloları ve ilgili kolonları seçerek ilişkimiz için bir 

isim belirleyeceğiz. Bunun sonucu olarak sihirbazımız bir DataRelation nesnesi oluşturacak ve bu 

nesneyi DataSet'e ekliyecek. Böylece veritabanından bağımsız olarak çalışırken, DataSet kümemiz 

bu DataRelation nesnesini kullanarak tablolar arasındaki bütünlüğüde sağlamış olucak. Öncelikle bu 

ilişki için anlmalı bir ad belirleyin. Çoğunlukla ilişkinin hangi taboladan hangi tabloya doğru 

olduğuna bağlı olunarak bir isimlendirme yapılır. Daha sonra Parent(Master) tablo ve Primary Key 

seçilir. Ardından Foreign Key alanını içeren tabloda, Child(Detail) tablo olarak seçilir. Uyulamamızda 
Sepetler tablosu ile Siparisler tablosu SepetID alanları ile birbirlerine ilişkilendirilmiştir. 
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Şekil 10. DataRelation nesnesi oluşturuluyor. 

Bir sonraki adımımızda tabloların hangi alanlarının Form üzerinde görüntüleneceğini belirleriz. 
Başlangıç için bütün alanlar seçili haldedir. Bizde bunu uygulamamızda bu halde bırakacağız. 
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Şekil 11. Görüntülenecek Alanların Seçilmesi. 

Son adım ise, Formun tasarımının nasıl olacağıdır. İstersek master tabloyu DataGrid kontrolü içinde 

gösterebiliriz. Ya da Master tabloya ait verileri bağlanmış kontollerlede gösterebiliriz. Bunun için 

Single record in individual controls seçeneğini seçelim. Diğer seçenekleride olduğu gibi bırakalım. 
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Şekil 12. Son Adım. Formun görüntüsünün ayarlanması. 

Böylece Data Form Wizard yardımıyla veritabanı uygulamamız için gerekli formu oluşturmuş olduk. 
Karşımıza aşağıdaki gibi bir Form çıkacaktır. 
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Şekil 13. Formun son hali. 

Görüldüğü gibi tüm kontrolleri ile birlikte uygulamamız oluşturulmuştur. Sql sunucumuza Ole Db 

veri sağlayıcısı üzerinden erişmemizi sağlıyan OleDbConnection nesnemiz, tablolardaki verileri 

DataSet nesnesine yüklemek (Fill) ve bu tablolardaki değişiklikleri, veritabanına yansıtmak 

(update) için kullanılan OleDbDataAdapter nesneleri, tabloları ve tablolar arası ilişkiyi bellekte 

sakayıp veritabanından bağımsız olarak çalışmamızı sağlayan DataSet nesnemiz ve diğerleri... 
Hepsi sihirbazımız sayesinde kolayca oluşturulmuştur. Gelelim bu form ile neler yapabileceğimize. 

Her şeyden önce uygulamamızı çalıştırdığımızda hiç bir kontrolde verilerin görünmediğine şahit 

olucaksınız. Önce, veritabanından ilgili tablolara ait verilerin DataSet üzerinden DataTable 

nesnelerine yüklenmesi gerekir. Bu Fill olarak tanımlanan bir işlemdir. Load butonu bu işlemi 

gerçekleştirir. Load başlıklı butonun koduna bakarasak; 

private void btnLoad_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     try 

     { 

          // Attempt to load the dataset. 

          this.LoadDataSet(); 

     } 

     catch (System.Exception eLoad) 

     { 

          // Add your error handling code here. 
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          // Display error message, if any. 

          System.Windows.Forms.MessageBox.Show(eLoad.Message); 

     } 

     this.objdsSatislar_PositionChanged(); 

} 

Görüldüğü gibi kod LoadDataSet adlı bir procedure'e yönlendirilir. 

public void LoadDataSet() 

{ 

     // Create a new dataset to hold the records returned from the call to FillDataSet. 

     // A temporary dataset is used because filling the existing dataset would 

     // require the databindings to be rebound. 

     Wizard.dsSatislar objDataSetTemp; 

     objDataSetTemp = new Wizard.dsSatislar(); 

     try 

     { 

          // Attempt to fill the temporary dataset. 

          this.FillDataSet(objDataSetTemp); 

     } 

     catch (System.Exception eFillDataSet) 

     { 

          // Add your error handling code here. 

          throw eFillDataSet; 

     } 

     try 

     { 

          grdSiparisler.DataSource = null; 

          // Empty the old records from the dataset. 

          objdsSatislar.Clear(); 

          // Merge the records into the main dataset. 

          objdsSatislar.Merge(objDataSetTemp); 

          grdSiparisler.SetDataBinding(objdsSatislar, "Sepetler.drSepetlerToSiparisler"); 

     } 

     catch (System.Exception eLoadMerge) 

     { 

          // Add your error handling code here. 

          throw eLoadMerge; 

     } 

} 

Bu metodda da yükleme işlemi için bir DataSet nesnesi oluşturulur veFillDataSet procedure'ü bu 

DataSet'i parametre alarak çağırılır. Bu kodlarda ise OleDbDataAdapter nesnelerinin Fill metodlarıa 

tablolara ait verileri, veritabanından alarak DataTable nesnelerine yüklerler. Bunu yaparken 

OleDbDataAdapter nesneleri Select sorgularını kullanır. Bu sorgular, program içinde oluşturulmuş 

SqlCommand nesnelerinde saklanmaktadır. Her bir tablo için bir OleDbDataAdapter, bu tabodaki 
verileri almak için çalıştıracağı bir Sql sorgusunu, bir SqlCommand nesnesinden alır. 
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public void FillDataSet(Wizard.dsSatislar dataSet) 

{ 

     // Turn off constraint checking before the dataset is filled. 

     // This allows the adapters to fill the dataset without concern 

     // for dependencies between the tables. 

     dataSet.EnforceConstraints = false; 

     try 

     { 

          // Open the connection. 

          this.oleDbConnection1.Open(); 

          // Attempt to fill the dataset through the OleDbDataAdapter1. 

          this.oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet); 

          this.oleDbDataAdapter2.Fill(dataSet); 

     } 

     catch (System.Exception fillException) 

     { 

          // Add your error handling code here. 

          throw fillException; 

     } 

     finally 

     { 

          // Turn constraint checking back on. 

          dataSet.EnforceConstraints = true; 

          // Close the connection whether or not the exception was thrown. 

          this.oleDbConnection1.Close(); 

     } 

} 

Uygulamanın diğer butonlarına ilişkin kodlarıda incelediğinizde herşeyin otomatik olarak sihirbaz 

tarafından uygulandığını göreceksiniz. Uygulamanın tüm kodlarını ektekiDataForm1.cs dosyası 

içinden inceleyebilirsiniz. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve görelim. Uygulamayı çalıştırdığınızda 

Form1'in ekrana geldiğini ve DataForm1 in görünmediğini göreceksiniz. Bu durumu düzeltmek için, 

projenin başlangıç formunu değiştirmemiz gerekiyor.Bunun için, Form1'in Main Procedure'ünün 
kodunu aşağıdaki gibi değiştirmemiz yeterlidir. 

static void Main() 

{ 

     Application.Run(new DataForm1()); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştırabiliriz. Load başlıklı button kontrolüne tıkladığımızda tablo verilerinin 

ekrana geldiğini ve kontrollere yüklendiğini göreceksiniz. Yön kontrolleri ile Sepetler tablosunda 
gezinirken DataGrid kontrolündeki verilerinde değiştiğine dikkatinizi çekmek isterim. 

Visual%20Studio%202010/Projects/BSenyurtHTMLCreator/BSenyurtHTMLCreator/bin/Debug/DataForm1.cs
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Şekil 14.Uygulamanın çalışmasının sonucu. 

Dilerseniz veriler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Ancak yaptığınız bu değişiklilker bellekteki 

DataSet kümesi üzerinde gerçekleşecektir. Bu değişiklikleri eğer, veritabanınada yazmak isterseniz 

Update başlıklı button kontrolüne tıklamanız gerekir. Bu durumda temel olarak, OleDbDataAdapter 

nesnesi, DataSet üzerindeki tüm değişiklikleri alıcak ve veritabanını Update metodu ile 

güncelleyecektir. Bu işlem için OleDbDataAdapter nesnesinin Update metodu,  UpdateCommand 

özelliğine bakar.  UpdateCommand özelliği, Update sorgusu içeren bir SqlCommand nesnesini 

işaret eder. Böylece güncelleme işlemi bu komut vasıtasıyla gerçekleşir. Bu işlemler yanında yeni 

satırlar ekleyebilir, var olanlarını silebilirsiniz. Görüldüğü gibi komple bir veritabanı uygulaması 

oldu. Bunun dışında uygulamamızın güçlü yönleride vardır. Örneğin yeni bir Siparis girin. Ancak 
Siparis numarasını aşağıdaki gibi var olmayan bir SepetID olarak belirleyin. 
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Şekil 15. Var olmayan bir ForeignKey girdik. 

Bu durumda aşağıdaki uyarıyı alırsınız. 

 

Şekil 16. ForeignKeyConstraint durumu. 

Bu durumda Yes derseniz buradaki değer otomatik olarak 1000 yapılır. İşte bu olay DataRelation 

nesnemizin becerisidir. Değerli okurlarım uzun ama bir okadarda faydalı olduğuna inandığım bir 

makalemizin daha sonuna geldik. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Strongly Typed DataSet - 2 (Kuvvetle 

Türlendirilmiş Veri Kümeleri) ( 05.02.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bir önceki makalemizde, Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümelerinin ne olduğunu ve nasıl 

oluşturulduğunu incelemiştik. Bu makalemizde ise, bir türlendirilmiş veri kümesi yardımıyla satır 

ekleme, arama, düzenleme ve silme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Bu amaçla işe 

basit bir windows uygulaması ile başlıyoruz. Bu uygulamamızda kolaylık olması açısından Kuvvetle 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Türlendirilmiş Veri Kümemizi, Visual Studio.NET ortamında oluşturdum. Uygulamamızda, Makale 

isimli sql tablomuzu kullanacağız. Uygulamamızın formu izleyen şekildeki gibi olucak. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Kullanıcı, Ekle başlıklı butona tıkladığında, textBox kontrollerine girmiş olduğu değerlerden oluşan 
yeni satırımız, dataTable'ımıza eklenmiş olucak. Bu işlemi gerçekleştiren kodlar aşağıda verilmiştir. 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dsMakale.MakaleRow dr; /* Yeni bir satır tanımlanıyor. MakaleRow bir DataRow tipidir ve bizim 

dsMakale isimli Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfımızda yer almaktadır.*/ 

     dr=mk.Makale.NewMakaleRow(); /* MakalNewRow ile dr isimli MakaleRow nesnemizin, Makale 

isimli DataTable'ımızda yeni ve boş bir satıra referans etmesi sağlanıyor. */ 

     dr.Konu=txtKonu.Text; /* Veriler yeni satırımızın ilgili alanlarına yerleştiriliyor. */ 

     dr.Tarih=Convert.ToDateTime(txtTarih.Text); 

     dr.Adres=txtAdres.Text; 

     mk.Makale.AddMakaleRow(dr); /* Son olarak AddMakaleRow metodu ile oluşturulan yeni satır 

dataTable'ımıza ekleniyor.*/ 

} 

Bu teknikte dikkat edicek olursanız Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümemize ait metodlar ve nesneler 

kullanılmıştır. Örneğin, bir DataTable nesnesi ile referans edilen bellek bölgesindeki tabloya, yeni 

bir satır eklemek için öncelikle yeni bir DataRow nesnesi tanımlarız. Sonra bu DataRow nesnesini 

boş bir satır olacak şekilde DataTable nesnemiz için oluştururuz. Daha sonra bu DataRow 

nesnesinde her bir alan için yeni verileri ekleriz. Son olarakta bu oluşturulan yeni DataRow 

nesnesini DataTable'ımıza ekleriz. Böylece, DataTable nesnemizin işaret ettiği tabloya yeni bir satır 
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eklemiş oluruz. Bu teknik klasik olarak Türlendirilmemiş Veri Kümelerini kullandığımız örneklerde 

aşağıdaki kodlar ile gerçekleştirimektedir. 

     DataRow drKlasik; 

        drKlasik=ds.Tables[0].NewRow(); 

     drKlasik[1]=txtKonu.Text; 

     drKlasik[2]=Convert.ToDateTime(txtTarih.Text); 

     drKlasik[3]=txtAdres.Text; 

     ds.Tables[0].Rows.Add(drKlasik); 

Gördüğünüz gibi teknik olarak iki yaklaşımda aynıdır. Ancak, aralarındaki farkı anlamak için 

kullanılan ifadelere yakından bakmamız yeterlidir. Herşeyden önce Kuvvetle Türlendirilmiş Veri 

Kümelerini kullanmak, kod yazarken programcıya daha anlaşılır gelmektedir. Dilerseniz, bu iki 

tekniği aşağıdaki tablo ile karşılaştıralım. 

UnTyped Dataset Tekniği Typed DataSet Tekniği 

Yeni Bir Satır Tanımlamak 

DataRow drKlasik; 

  

  

dsMakale.MakaleRow dr; 

 

Görüldüğü gibi intelliSense özelliği sayesinde, 

dsMakale dataSet'inden sonra yeni bir 

DataRow nesnesi oluşturmak için gerekli söz 

dizimini bulmak ve anlamak son derece kolay. 

Tanımlanan Yeni Satırı Oluşturmak 

drKlasik=ds.Tables[0].NewRow(); 

 

dr=mk.Makale.NewMakaleRow(); 
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Görüldüğü gibi, Typed DataSet sınıfımız 

yardımıyla tanımlanan yeni satırı oluşturmak 

için kullanacağımız söz dizimi çok daha 

okunaklı ve anlamlı. 

Alanlara Verileri Aktarmak 

     drKlasik[1]=txtKonu.Text; 

     drKlasik[2]=Convert.ToDateTime(txtTarih.Text

); 

     drKlasik[3]=txtAdres.Text; 

 

     dr.Konu=txtKonu.Text; 

     dr.Tarih=Convert.ToDateTime(txtTarih.Text
); 

     dr.Adres=txtAdres.Text; 

 

Bir Type DataSet üzerinden oluşturduğumuz 

DataRow nesnesinin alanlarına veri aktarırken 

hangi alanların olduğunu kolayca 

gözlemleyebiliriz. Üstelik bu biçim, kodumuza 

daha kolay okunurluk ve anlam kazandırır. 

Oluşturulan Satırın Tabloya Eklenmesi 

ds.Tables[0].Rows.Add(drKlasik); mk.Makale.AddMakaleRow(dr); 
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NewMakaleRow metoduna ulaşmak 

gördüğünüz gibi daha kolaydır. 

Tablo 1. Türlendirilmiş (Typed) ve Türlendirilmemiş (UnTyped) Veri Kümelerinde Satır Ekleme 

İşlemlerinin Karşılaştırılması. 

Her iki teknik arasında kavramsal olarak fark bulunmamasına rağmen, uygulanabilirlik ve kolaylık 

açısından farklar olduğunu görüyoruz. Bu durum verileri ararken, düzenlerken veya silerkende 

karşımıza çıkmaktadır. Şimdi uygulamamızda belli bir satırı nasıl bulacağımızı inceleyelim. Kullanıcı 

Bul başlıklı butona tıkladığında txtMakaleID textBox kontrolüne girdiği değerdeki satır bulunacak ve 

bulunan satıra ait alan verileri, formumuzdaki diğer textBox kontrollerine yüklencek. Arama 

işleminin PrimaryKey üzerinden yapıldığınıda belirtelim. Şimdi kodlarımızı yazalım. 

private void btnBul_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dsMakale.MakaleRow drBulunan; /* Arama sonucu bulunan satırı tutacak DataRow nesnemiz 

tanımlanıyor. */ 

     drBulunan=mk.Makale.FindByID(Convert.ToInt32(txtMakaleID.Text)); /* FindByID metodu, 

Türlendirilimiş Veri Kümemizdeki tablomuzun Primary Key alanı üzerinden arama yapıyor ve 

sonucu drBulunan DataRow(MakaleRow) nesnemize atıyor. */ 

     if(drBulunan!=null) /* Eğer aranan satır bulunursa drBulunan değeri null olmayacaktır. */ 

     { 

          txtKonu.Text=drBulunan.Konu; /* Bulunan satıra ait alan verileri ilgili kontrollere atanıyor. 

*/ 

          txtTarih.Text=drBulunan.Tarih.ToString(); 

          txtAdres.Text=drBulunan.Adres; 

     } 

     else 

     { 

          MessageBox.Show("Aranan Makale Bulunamadı"); 

     } 

} 

Bu arama tekniğinin, türlendirilmemiş veri kümelerindeki arama tekniğine göre çok farklı bir özelliği 

vardır. Klasik yöntemde bir DataTable üzerinden arama yaparken Find metodunu kullanırız. 
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Şekil 3. Klasik Find metodu. 

Görüldüğü gibi Find metodu, PrimaryKey değerini alır ve bu değeri kullanarak, tablonun PrimaryKey 

alanı üzeriden arama yapar. Oysa örneğimizde kullandığımız Türlendirilmiş Veri Kümesine ait 

Makale DataTable nesnesinin Find metodu isim değişikliğine uğrayrak FindByID haline 

dönüşmüştür. Nitekim, bu yeni DataTable nesnesi hangi alanın PrimaryKey olduğunu bilir ve 
metodun ismini buna göre değiştirerek arama kodunu yazmamızı son derece kolaylaştırır. 

 

Şekil 4. FindByID metodu; 

Diğer yandan, Klasik Find metodumuz, key parametresini object türünden alırken, FindByID 

metodumuz PrimaryKey alanının değeri ne ise, parametreyi o tipten alır. Buda FindByID 

metodunun,  klasik Find metodundanki object türünden dolayı, daha performanslı çalışmasına 
neden olur. 

 

Şekil 5. FindByID metodunda parametre tipi. 

Diğer yandan aynı işi yapan bu metodlar arasındaki fark birden fazla Primary Key alanına sahip 

olan tablolarda daha çok belirginleşir. Söz gelimi, Sql sunucusunda yer alan Northwind veri 

tabanındaki, Order Details tablosunun hem OrderID alanı hemde ProductID alanı Primary Key'dir. 

Dolayısıyla bu iki alan üzerinden arama yapmak istediğimizde klasik Find metodunu aşağıdaki 
haliyle kullanırız. 

DataRow drBulunan; 

drBulunan = dt.Find(new objcet[]{10756,9); 

Oysaki bu tabloyu Türlendirilmiş Veri Kümesi üzerinden kullanırsak kod satırları aşağıdakine 

dönüşür. 

drBulunan=ds.SiparisDetay.FindByOrderIDProductID(10756,9); 

Gelelim verilerin düzenlenmesi işlemine. Şimdi uygulamamızda bulduğumuz satıra ait verileri 

textBox kontrollerine aktarıldıktan sonra, üzerlerinde değişiklik yaptığımızda bu değişikliklerin 

DataTable'ımıza nasıl yansıtacağımıza bakalım. Normal şartlarda, Türlendirilmemiş Veri Kümesi 

üzerindeki bir DataTable'a ait herhangibir satırda yapılan değşiklikler için, güncel DataRow 

nesnesine ait BeginEdit ve EndEdit metodları kullanılmaktadır. Oysaki Türlendirilmiş Veri 

Kümelerindenki satırlara ait alanlar birer özellik olarak tutulduklarından, sadece bu özelliklere yeni 

değerlerini atamamız yeterli olmaktadır. Bu veri kümesinin bir sınıf şeklinde tutuluyor olmasının 
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sağlamış olduğu güçtür. Bu nedenle Türlendirilmiş Veri Kümeleri Strongly takısını haketmektedir. 

Dilerseniz uygulamamızda arama sonucu elde ettiğimiz bir satıra ait alan değerlerini 
güncelleyeceğimiz kod satırlarını yazalım. 

private void btnDegistir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     drBulunan.Konu=txtKonu.Text; 

     drBulunan.Adres=txtAdres.Text; 

     drBulunan.Tarih=Convert.ToDateTime(txtTarih.Text); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. ID değeri 6 olan satırı bulalım. Daha sonra bu satırdaki bazı veileri 

değiştirelim ve Degistir başlıklı butona tıklayalım. Değişikliklerin hemen gerçekleştiğini ve DataGrid 

kontrolünede yansıdığını görürüz. 

 

Şekil 6. ID=6 olan satır bulunuyor. 
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Şekil 7. Güncel Satır Verileri Değiştiriliyor. 

Son olarak satır silme işlemini inceleyelim. Bu amaçla RemoveMakaleRow metodunu kullanacağız. 

Elbette bu metod, örneğimizde oluşturduğumuz Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümemizin 

sınıfı  içinde yeniden yazılmış bir metoddur ve sınıfımız içindeki prototipide şu şekildedir. 

public void RemoveMakaleRow(MakaleRow row) 

{ 

     this.Rows.Remove(row); 

} 

Açıkçası yaptığı işlem sınıfın Rows koleksiyonundan row parameteresi ile gelen satırı çıkartmaktır. 

Uygulamamızda ise bu metodu aşağıdaki şekilde kullanırız. 

private void btnSil_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     mk.Makale.RemoveMakaleRow(drBulunan); 

} 

Bu metod parametre olarak aldığı satırı tablodan çıkartır. 

Böylece Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümeleri üzerinden satır ekleme, arama, düzenleme ve silme 

işlemlerinin nasıl yapılacağını incelemiş olduk. Umuyorumki hepiniz için faydalı bir makale 
olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2426 
 

Strongly Typed DataSet - 1 (Kuvvetle 

Türlendirilmiş Veri Kümeleri) ( 04.02.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde kuvvetle türlendirilmiş veri kümelerinin ne olduğunu ve nasıl 

oluşturulduklarını incelemeye çalışacağız. Kuvvetle türlendirilmiş veri kümelerini tanımlamadan 

önce, aşağıdaki kod satırının incelemekle işe başlayalım. 

textBox1.Text=dsMakale1.Tables["Makale"].Rows[3]["Konu"].ToString(); 

Bu satır ile, dsMakale isimli dataSet nesnemizin bellekte işaret ettiği veri bölgesinde yer alan 

DataTable'lardan Makale tablosuna işaret edenin, 4ncü satırındaki Konu alanının değeri alınarak, 
TextBox kontrolümüzün text özelliğine atanmaktadır. Şimdide aşağıdaki kod satırını ele alalım. 

textBox1.Text=rsMakale.Fields("Konu").Value 

Bu ifade eski dostumuz ADO daki rsMakale isimli recordSet'i kullanarak, Konu isimli alanın değerine 

ulaşmıştır. Dikkat edicek olursanız bu iki ifade arasında uzunluk açısından belirgin bir fark vardır. 

İkinci yazım daha kolaydır. Zaten bu nedenle, ADO.NET'i öğrenen programcıların ilk başta en çok 

karşılaştıkları zorluk, bu kod yazımının uzunluğu olmuştur. Bununla birlikte, ADO.NET' in XML 

tabanlı bir mimariye sahip olması, karşımıza Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümelerini çıkarmaktadır. 

Microsfot.NET mimarları, programlarımızda aşağıdakine benzer daha kısa ifadelerin kullanılabilmesi 
amacıyla, Kuvvetle Güçlendirilmiş Veri Kümeleri kavramını ADO.NET'e yerleştirmiştir. 

textBox1.Text=dsTypedMakale.Makale[3].Konu.ToString(); 

Bu ifade ilk yazdığımız ifadeye göre çok daha kısadır. Peki bu nasıl sağlanmıştır. dsTypedMakale 

isimli DataSet nesnemiz aslında Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümemizin ta kendisidir. Bu noktada 
Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi'nin ne olduğunu tanımlayabiliriz. 

Bir Strongly Typed DataSet ( Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi ), DataSet sınıfından türetilmiş, 

programcı tarafından belirtilen bir xml schema sınıfını baz alan, veri bağlantılarının özelleştirilip 
yukarıdaki gibi kısa yazımlar ile erişimlere imkan sağlayan, özelleştirilmiş bir DataSet sınıfıdır. 

Bu geniş kavramı anlamak için elbette en kolay yol örneklendirmek olucak. Ancak bundan önce 

Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümemizin nasıl oluşturacağımızı görelim. Bunun için elimizde iki yol 

var. Yollardan birisi, komut satırından XSD.exe XML Schema Defination Tool'unu kullanmak. Bu yol 

biraz daha zahmetli olmakla birlikte Visual Studio.NET'e olan gereksinimi kaldırdığı için zaman 

zaman tercih edilir. Diğer yolumuz ise Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümemizi Visual Studio.NET 

ortamında oluşturmak. Yollardan hangisini seçersek seçelim, Kuvvetle Türlendirilmiş Veri 

Kümemizin oluşturulması için bize mutlaka bir xml schema dosyası (xsd uzantılı) gerekiyor. Çünkü 

Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümemiz, bir xml schema dosyası baz alınarak oluşturulmaktadır. 

Şimdi dilerseniz komut satırı yardımıyla bir Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesinin nasıl 

oluşturulacağını inceleyelim. Bunun için öncelikle biraz kod yazmamız gerekecek. İzleyen kodlar ile, 

bir DataSet'i gerekli tablo bilgileri ile yükleyecek ve daha sonra bu DataSet'e ait xml schema 
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bilgilerini, DataSet sınıfına ait WriteXmlSchema metodu ile bir xsd dosyasına aktaracağız. Örneğin 

basit olması amacıyla bir console uygulaması oluşturalım. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

namespace TypeDataSet2 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

               SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter("Select * From Makale",conFriends); 

               DataSet dsMakale=new DataSet("Makaleler"); 

               conFriends.Open(); 

               da.FillSchema(dsMakale,SchemaType.Source,"Makale"); 

               conFriends.Close(); 

               dsMakale.WriteXmlSchema("Makaleler.xsd"); 

          } 

     } 

} 

Yukarıdaki kodları kısaca açıklayalım. Burada Sql sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanına 

bağlanıyor ve Makale isimli tabloya ait schema bilgilerini DataSet nesnemize yüklüyoruz. Daha 

sonra ise, DataSet nesnemizin WriteXmlSchema metodu ile, DataSet'in yapısını xml tabanlı schema 

dosyası olarak ( Makaleler.xsd ) sisteme kaydediyoruz. İşte Kuvvetle Türlendirişmiş Veri Kümemizi 

bu xsd uzantılı schema dosyası yardımıyla oluşturacağız. Sistemizde uygulamamızı oluşturduğumuz 
yerdeki Debug klasörüne baktığımızda, aşağıdaki görüntüyü elde ederiz. 

 

Şekil 1. XML Schema Dosyamız. 

Şimdi .NET Framework'ün XSD.exe aracını kullanarak, bu schema dosyasından Kuvvetle 

Türlendirilmiş Veri Kümemizi temsil edicek sınıfı oluşturalım. Bunun için, komut satırında aşağıdaki 
satırı yazarız. 
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Şekil 2. Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfının oluşturulması. 

Burada görüldüğü gibi, xsd schema dosyamızdan, Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfımız 

(Makaleler.cs) oluşturulmuştur. xsd aracındaki /d parametresi, sınıfımızın DataSet sınıfından 

türetileceğini belirtmektedir. Şimdi Debug klasörümüze tekrar bakıcak olursak, Kuvvetle 
Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfımızın oluşturulmuş olduğunu görürüz. 

 

Şekil 3. Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi Sınıfımız. 

Peki bu oluşturduğumuz Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfını uygulamamızda nasıl 

kullanacağız. Bu oldukça basit. Yeni DataSet nesnemizi, Makaleler.cs sınıfından türeteceğiz. 
Aşağıdaki kodu inceleyelim. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

namespace TypeDataSet2 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

               SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter("Select * From Makale",conFriends); 

               conFriends.Open(); 

               Makaleler dsTypedMakale=new Makaleler(); /* Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi 

sınıfımızdan bir DataSet nesnesi türetiyoruz.*/ 

               da.Fill(dsTypedMakale.Makale); /* SqlDataAdapter nesnemiz yardımıyla, yeni 

dataSet'imizdeki Makale isimli tablomuzu Sql sunucumuzda yer alan Makale isimli tablonun verileri 

ile yüklüyoruz. */ 

               Console.WriteLine(dsTypedMakale.Makale[3].Konu.ToString()); /* Yeni DataSet 
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nesnemizdeki Makale tablosunun 4ncü satırındaki Konu alanının değerine erişiyoruz. */ 

               conFriends.Close(); 

          } 

     } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonu elde ederiz. 

 

Şekil 4. Uygulamanın sonucu. 

Görüldüğü gibi bir Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi oluşturmak ve kullanmak son derece basit. 

Dilerseniz xsd aracı ile oluşturduğumuz Makaleler.cs isimli Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi 

sınıfımızı ele alalım. Bu sınıfı oluşturduğunuzda mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Çok uzun bir 

dosya olduğunundan tüm kod satırlarına burada yer vermiyorum. Ancak dikkatimizi çekicek bir kaç 
üyeyi göstereceğim. Öncelikle sınıf tanımımıza bir göz atalım. 

public class Makaleler : DataSet 

{ 

... 

} 

Daha öncedende söylediğimiz gibi Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfları DataSet sınıfından 

türetilmektedir. Yeni dataSet sınıfımız, içereceği tablo, alan, kısıtlama, ilişki gibi bilgileri bir xsd 

dosyasından almaktaydı. Biz xsd dosyasını oluştururken, DataSet'e Makale isimli tablonun yapısını 

yüklemiştik. Bu durumda, Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfımız içinde, Makale isimli 
tablomuzu belirten yeni bir DataTable üyesi kullanılır. 

private MakaleDataTable tableMakale; 

Burada MakaleDataTable, DataTable sınfının özelleştirilmiş bir haline sunar. 

protected Makaleler(SerializationInfo info, StreamingContext context) 

{ 

     string strSchema = ((string)(info.GetValue("XmlSchema", typeof(string)))); 

     if ((strSchema != null)) 

     { 

          DataSet ds = new DataSet(); 

          ds.ReadXmlSchema(new XmlTextReader(new System.IO.StringReader(strSchema))); 

               if ((ds.Tables["Makale"] != null)) 

               { 

                    this.Tables.Add(new MakaleDataTable(ds.Tables["Makale"])); 
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               }               

... 

} 

... 

public MakaleDataTable Makale 

{ 

     get 

     { 

          return this.tableMakale; 

     } 

} 

... 

Görüldüğü gibi MakaleDataTable isminde yeni bir sınıfımız vardır. Bu sınıf Makale isimli tabloyu tüm 

elemanları ile tanımlar. Bunun için, bu sınıf DataTable sınıfından türetilir. Makale tablosundaki her 

bir alan bu sınıf içerisinde birer özellik haline gelir. Bununla birlikte bu yeni DataTable sınıfı, alan 

ekleme, alan silme gibi metodlar ve pek çok olayıda tanımlar. Diğer yandan pek çok DataTable 

metoduda bu sınıf içinde override edilir. 

public class MakaleDataTable : DataTable, System.Collections.IEnumerable 

{ 

     private DataColumn columnID; 

     private DataColumn columnKonu; 

     private DataColumn columnTarih; 

     private DataColumn columnAdres; 

     ... 

     public int Count 

     { 

          get 

          { 

               return this.Rows.Count; 

          } 

     } 

     internal DataColumn IDColumn 

     { 

          get 

          { 

               return this.columnID; 

          } 

     } 

     public MakaleRow this[int index] 

     { 

          get 

          { 

               return ((MakaleRow)(this.Rows[index])); 

          } 

     } 

     public event MakaleRowChangeEventHandler MakaleRowChanged; 
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... 

     public void AddMakaleRow(MakaleRow row) 

     { 

          this.Rows.Add(row); 

     } 

     public MakaleRow AddMakaleRow(string Konu, System.DateTime Tarih, string Adres) 

     { 

          MakaleRow rowMakaleRow = ((MakaleRow)(this.NewRow())); 

          rowMakaleRow.ItemArray = new object[] {null,Konu,Tarih,Adres}; 

          this.Rows.Add(rowMakaleRow); 

          return rowMakaleRow; 

     } 

... 

} 

Buraya kadar , komut satırı yardımıyla ve kod yazarak bir Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesinin 

nasıl oluşturulacağını gördük. Bu teknikteki adımları gözden geçirmek gerekirse izlememiz gereken 
yol şöyle olucaktır. 

 

Şekil 5. Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi Oluşturulma Aşamaları 

Şimdide, Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfını, Visual Studio.NET ortamında nasıl 

geliştireceğimizi görelim. Bu daha kolay bir yoldur. Öncelikle Visual Studio.Net ortamında bir 

Windows Uygulaması açalım. Daha sonra, Server Explorer penceresinden Makale isimli tablomuzu 
Formumuza sürükleyelim. 
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Şekil 6. Server Explorer ile Makale Tablosunun Forma Alınması 

Bu durumda formumuzda otomatik olarak SqlConnection ve SqlDataAdapter nesnelerimiz oluşur. 

 

Şekil 7. SqlConnection ve SqlDataAdapter otomatik olarak oluşturulur. 

Şimdi SqlDataAdapter nesnemizin özelliklerinden Generate DataSet'e tıkladığımızda karşımıza 
aşağıdaki pencere çıkacaktır. 
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Şekil 8. DataSet oluşturuluyor. 

Burada DataSet nesnemiz otomatik olarak oluşturulacaktır. DataSet'imize dsMakale adını verelim 

ve OK başlıklı butona basalım. Şimdi Solution Explorer'da Show All Files seçeneğine tıklarsak, 
Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi sınıfımızın oluşturulduğunu görürüz. 

 

Şekil 9. Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümesi 

Artık uygulamamızda bu sınıfı kullanabiliriz. İşte örnek kod satırlarımız. 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 

     dsMakale mk=new dsMakale(); 

     sqlDataAdapter1.Fill(mk.Makale); 

     textBox1.Text=mk.Makale[3].Konu.ToString(); 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 10. Uygulamanın Sonucu. 

Bu makalemizde, Kuvvetle Türlendirilmiş Veri Kümelerinin ne olduğunu, nasıl oluşturulacağını ve 

nasıl kullanılacağını gördük. İzleyen makalemizde bu konuya devam edicek ve Satır Ekleme, Satır 

Düzenleme, Satır Silme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Stored Procedureler ve ParameterDirection 

Numaralandırıcısı ( 31.01.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, Sql sunucularında yazdığımız Stored Procedure'lere ilişkin parametreleri 

incelemeye çalışacağız. Stored Procedure'ler ile ilgili daha önceki makalelerimizde, 

uygulamamızdan bu procedure'lere nasıl parametre aktarılacağını incelemiştik. Parametre 

aktarımında yaptığımız işlem, SqlCommand nesnesimizin parametre koleksiyonuna, Stored 

Procedure içinde tanımladığımız parametrenin eklenmesiydi. Bunun için, SqlCommand sınıfının 

Parameters koleksiyonuna Add metodunu kullanarak SqlParameter sınıfı türünden bir nesne 

ekliyorduk. Bu parametrelere program içerisinden ilgili değerleri aktararak, bu değerlerin Stored 

Procedure içinede aktarılmasına imkan sağlıyorduk. 

Bugünkü makalemizde ise, bir Stored Procedure'den programımıza nasıl değer(ler) 

döndürebileceğimizi inceleyeceğiz. Dikkat ederseniz, bir Stored Procedure'e program içinden 
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parametre aktarabileceğimiz gibi, Stored Procedure'dende programımıza değerler 

aktarbildiğimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla parametrelerin bir takım farklı davranışlar 

sergiliyebilmesi söz konusu. SqlParameters sınıfı, parametrelerin davranışlarını yada başka bir 

deyişle hangi yöne doğru hareket edeceklerini belirten bir özellik içermektedir. Bu özellik Direction 

özelliğidir ve C# prototipi aşağıdaki gibidir. 

public virtual ParameterDirection Direction {get; set;} 

Direction özelliği, ParameterDirection numaralandırıcısı tipinden değerler almaktadır. Bu değerlerin 

açıklaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Direction Değeri Açıklama 

Input 

 Bir SqlParametre'sinin varsayılan değeri budur. Program içinden Stored 

Procedure'e değerler  gönderileceği zaman, SqlParameter nesnesinin 

Direction özelliği Input olarak kullanılır. Yani parametre değerinin yönü 

Stored Procedure'e doğrudur. 

Output 

 Stored Procedure'den programımıza doğru değer aktarımı söz konusu ise 

SqlParameter nesnesinin Direction değeri Output yapılır. Bu, parametre 

yönünün, Stored Procedure'den programımıza doğru olduğunu 

göstermektedir. 

ReturnValue 

 Bazen bir Stored Procedure'ün çalışması sonucunu değerlendirmek 

iseyebiliriz. Bu durumda özellikle Stored Procedure'den Return anahtar 

sözcüğü ile döndürülen değerler için kullanılan parametrelerin Direction 

değeri ReturnValue olarak belirlenir. Bu tip bir parametreyi, bir 

fonksiyonun geri döndürdüğü değeri işaret eden bir parametre olarak 

düşünebiliriz. 

InputOutput 
 Bu durumda parametremiz hem Input hemde Output yetenklerine sahip 

olucaktır. 

Tablo 1.ParameterDirection Numaralandırıcısının Değerleri. 

Bugünkü makalemizde ağırlıklı olarak ReturnValue ve Output durumlarını incelemeye çalışacağız. 

Dilerseniz işe ReturnValue ile başlayalım. Bu örnekler için, Makaleler ile ilgili bilgilere sahip olan bir 

tablo kullanacağız. Şimdi sql sunucumuzda, bu tablo için aşağıdaki Stored Procedure nesnesini 
oluşturalım. 
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Şekil 1. MakaleMevcutmu Stored Procedure'ümüz. 

Bu Stored Procedure, programdan @MakaleID isimli bir parametre alıyor. Bu parametreyi, SELECT 

sorgusuna geçiyor ve Makale tablosunda ID alanı, @MakaleID parametresinin değerine eşit olan 

satırı seçiyor. Burada kullanılan @MakaleID parametresinin değeri program içinden belirlenecektir. 

Dolayısıyla bu parametremizin yönü, programımızdan Stored Procedure'ümüze doğrudur. Bu 

nedenle, programımızda bu parametre tanımlandığında Direction değeri Input olmalıdır. Ancak 

bunu program içinde belirtmeyecek yani SqlParameter nesnesinin Direction özelliğine açıkça 

ParameterDirection.Input değerini atamayacağız. Çünkü bir SqlParametresinin Direction özelliğinin 
varsayılan değeri budur. 

Gelelim RETURN kısmına. Burada @@RowCount isimli sql anahtar kelimesi kullanıyoruz. Bu anahtar 

kelime Stored Procedure çalıştırıldıktan sonra, Select sorgusu sonucu dönen satır sayısını 

vermektedir. If koşulumuz ile, procedure içinden, bu select sorgusu sonucunun değerine bakıyoruz. 

Eğer PrimaryKey olan ID alanımızda, @MakaleID parametresine atadığımız değer mevcutsa, 

@@RowCount, 1 değerini döndürecektir. Daha sonra, RETURN anahtar kelimesini kullanarak, 

Stored Procedure'den programa değer döndürüyoruz. İşte bu değerler, programımızdaki 

SqlParameter nesnesi için, Direction özelliğinin ParameterDirection.ReturnValue olmasını gerektirir. 
Örneğimizi tamamladığımızda bu durumu daha iyi anlayacağınıza inanıyorum. 

Şimdi aşağıdaki Form tasarımımızı yapalım ve kodlarımızı yazalım. Program basit bir şekilde, bu 

Stored Procedure'e kullanıcının girdiği Makale numarasını gönderecek ve sonuçta bu makalenin var 

olup olmadığını bize belirtecek. Bu arada şunuda belirtmekte fayda var. Bu tip bir işlemi elbette, 

SqlCommand nesnesine, bir Select sorgusu girerek de gerçekleştirebilirdik. Ancak Stored 

Procedure'lerin en önemli özelliklerinin, derlenmiş sql nesneleri oldukları için, sağladıkları 

performans ve hız artışı kazanımları olduğunuda görmezden gelemeyiz. Bununla birlikte güvenlik 



www.bsenyurt.com Page 2437 
 

açısındanda daha verimlidirler. Özelliklede web uygulamaları için. Şimdi Formumuzu tasarlayalım. 

Bunun için basit bir windows uygulaması geliştireceğiz. 

 

Şekil 2. Form Tasarımımız. 

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); /* Sql sunucumuza olan bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. */ 

     SqlCommand cmd=new SqlCommand("MakaleMevcutmu",conFriends); /* SqlCommand 

nesnemizi oluşturuyoruz. SqlCommand nesnemize, Stored Procedure'ümüzün adını parametre 

olarak veriyoruz. */ 

     cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; /* SqlCommand nesnemiz bir Stored 

Procedure çalıştıracağı için CommandType özelliği CommandType.StoredProcedure olarak 

belirlenir.*/ 

     /* Burada, Stored Procedure'ümüzüden Return ile dönen değeri işaret edicek SqlParameter 

nesnemizi ,SqlCommand nesnemizin Parameters koleksiyonuna Add metodu ile ekliyoruz. Return 

anahtar sözcüğü ile geri dönen değeri işaret edicek paramterenin adı herhangibir isim olabilir. 

Ancak her sql parametresinde olduğu gibi başında @ işaretini kullanmayı unutmamalıyız.*/ 

     cmd.Parameters.Add("@DonenDeger",SqlDbType.Int); 

     cmd.Parameters["@DonenDeger"].Direction=ParameterDirection.ReturnValue; /* 

Parametrenin, Stored Procedure'den, programa doğru olduğunu ve Return anahtar sözcüğü ile 

geriye dönen bir değeri işaret ettiğini belirtmek için, Direction özelliğine, 

ParameterDirection.ReturnValue değerini veriyoruz.*/ 

     /* Burada programımızda kullanıcının girdiği Makale numarasını, Stored Procedure'ümüze doğru 

gönderecek SqlParameter nesnemizi tanımlanıyoruz. Bu parametre Input tipindedir. Bu nedenle, 

adının, Stored Procedure'ümüzdeki ile aynı olmasına dikkat etmeliyiz. */ 

     cmd.Parameters.Add("@MakaleID",SqlDbType.Int); 

     cmd.Parameters["@MakaleID"].Value=txtMakaleNo.Text; /* Parametremizin değeri veriliyor.*/ 

     /* Güvenli bloğumuzda, öncelikle sql sunucumuza olan bağlantımızı SqlConnection yardımıyla 

açıyoruz ve ardından SqlCommand nesnemizin referans ettiği Stored Procedure nesnemizi 

çalıştırıyoruz.*/ 

     try 

     { 

          conFriends.Open(); 

          cmd.ExecuteNonQuery(); 

          int Sonuc; 

          /* Stored Procedure'ümüzden Return anahtar sözcüğü ile dönen değeri @DonenDeger 

SqlParameter nesnesi ile alıyor ve sonuc ismindeki integer tipteki değişkenimize atıyoruz. 

SqlCommand nesnesinin, Parameters koleksiyonunda yer alan SqlParameter nesnelerinin Value 

özelliği geriye Object tipinden değer döndürdüğü için, bu değeri integer tipine dönüştürme işlemide 

uyguladığımıza dikkat edelim. */ 

          Sonuc=Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@DonenDeger"].Value); 

          /* Burada dönen değeri değerlendirerek kullanıcının girdiği ID'ye sahip bir Makale olup 



www.bsenyurt.com Page 2438 
 

olmadığını belirliyoruz.*/ 

               if(Sonuc==1) 

               { 

                    MessageBox.Show("MAKALE BULUNDU..."); 

               } 

               else if(Sonuc==0) 

               { 

                    MessageBox.Show("MAKALE BULUNAMADI..."); 

               } 

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show("Hata:"+hata.Message.ToString()); 

     } 

     finally 

     { 

          conFriends.Close(); /* Bağlantımızı kapatıyoruz. */ 

     } 

} 

Şimdi progamımızı çalıştıralım ve bir ID değeri girelim. Bu noktada kullanıcının girdiği ID değeri, 

@MakaleID isimli SqlParameter nesnemiz yardımıyla, Stored Procedure'ümüze aktarılacak ve 

Stored Procedure'ün çalışması sonucu geri dönen değerde @DonenDeger isimli SqlParameter 

nesnesi yardımıyla uygulamamızda değerlendirilecek. 

 

Şekil 3. Programın Çalışması Sonucu. Makale bulunduğunda. 

 

Şekil 4. Makale bulunamadığında. 

Elbette bu örnek bize pek bir şey ifade etmiyor. Nitekim makalenin var olup olmadığının farkına 

vardık o kadar. Ama Makale tablosundaki belli alanlarıda görmek istediğimizi varsaylım. İşte bu, 

Output tipindeki SqlParameter nesnelerini kullanmak için güzel bir fırsat. Şimdi bu Stored 

Procedure nesnemizin sql kodunu biraz değiştireceğiz. 
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Şekil 5. Output Tipi Sql Parametreleri. 

Burada Select sorgusundaki @MakaleKonusu=Konu ifadesine dikkatinizi çekmek isterim. Eğer 

@MakaleID parametresinin değerinde bir Makale satırı var ise, bu satırın Konu alanının değerini, 

@MakaleKonusu isimli parametreye aktarıyoruz. İşte bu parametre, programımıza doğru dönen 

Output tipinde bir parametredir. Diğer yandan Output parametrelerini kullanırken, sql yazımı 

içindede bu parametre değişkeninin OUTPUT anahtar sözcüğü ile belirtilmesi gerekmektedir. Yeni 
duruma göre program kodlarımız aşağıdaki gibi olmalıdır. 

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); 

     SqlCommand cmd=new SqlCommand("MakaleMevcutmu",conFriends); 

     cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

     cmd.Parameters.Add("@DonenDeger",SqlDbType.Int); 

     cmd.Parameters["@DonenDeger"].Direction=ParameterDirection.ReturnValue; 

     cmd.Parameters.Add("@MakaleKonusu",SqlDbType.NVarChar,255); 

     cmd.Parameters["@MakaleKonusu"].Direction=ParameterDirection.Output; 

     cmd.Parameters.Add("@MakaleID",SqlDbType.Int); 

     cmd.Parameters["@MakaleID"].Value=txtMakaleNo.Text; 
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     try 

     { 

          conFriends.Open(); 

          cmd.ExecuteNonQuery(); 

          int Sonuc; 

          string MakaleAdi; 

          Sonuc=Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@DonenDeger"].Value); 

          MakaleAdi=cmd.Parameters["@MakaleKonusu"].Value.ToString(); 

          if(Sonuc==1) 

          { 

               MessageBox.Show("MAKALE BULUNDU..."); 

               lblMakaleKonusu.Text=MakaleAdi; 

          } 

          else if(Sonuc==0) 

          { 

               MessageBox.Show("MAKALE BULUNAMADI..."); 

          } 

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show("Hata:"+hata.Message.ToString()); 

     } 

     finally 

     { 

          conFriends.Close(); 

     } 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 6. Makalemizin Konu isimli alanının değeri döndürüldü. 

Değerli okurlarım. Geldik bir makalemizin daha sonuna. Umarım yararlı bir makale olmuştur. 
Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 
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Tablo Değişikliklerini GetChanges ile İzlemek ( 

29.01.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, bağlantısız olarak veri tabloları ile çalışırken, bu tablolar üzerinde meydana 

gelen değişiklikleri nasıl izleyebileceğimizi ve davranışlarımızı bu değişikliklere göre nasıl 

yönledirebileceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Hepimizin bildiği gibi, bağlantısız veriler ile çalışırken, bir veri kaynağında, makinemizin belleğine 

tablo veya tabloları alırız. Bu tablolar üzerinde, yeni satırlar oluşturur, var olan satırlar üzerinde 

değişiklikler yapar, her hangibir satırı siler ve bunlar gibi bir takım işlemler gerçekleştiririz. Tüm bu 

işlemler, bellek bölgesine aldığımız veriler üzerinde bir DataTable nesnesinde yada bir DataSet 

kümesinde gerçekleşir. Bununla birlikte, bahsettiğimiz bu değişiklikleri, asıl veri kaynağınada 
yansıtarak, güncellenmelerinide sağlarız. 

Ancak, network trafiğinin önemli ve yoğun olduğu uygulamalarda, veri kaynağından aldığımız bir 

veri kümesinin üzerindeki değişiklikleri, asıl veri kaynağına güncellerken karşımıza iki durum çıkar. 

İlk olarak, makinemizin belleğinde bulunan tüm veriler asıl veri kaynağına gönderilir ki bu veriler 

içinde hiç bir değişikliğe uğramamış olanlarda vardır. Diğer yandan istersek, sadece yeni eklenen 

satırları veya düzenlenen satırları vb., veri kaynağına gönderek daha akılcı bir iş yapmış oluruz. 

İşte makalemizin ana konusunu teşkil eden bu ikinci durumu gerçekleştirebilmek için GetChanges 

metodunu kullanırız. GetChanges metodu, DataSet ve DataTable sınıfları içinde 

kullanılabilmektedir. DataTable ve DataSet sınıfları için, GetChanges metodunun ikişer aşırı 
yüklenmiş şekli vardır. 

DataTable İçin DataSet İçin 

public DataTable GetChanges(); public DataSet GetChanges(); 

public DataTable GetChanges(DataRowState ro

wStates); 
public DataSetGetChanges(DataRowStatero

wStates); 

Görüldüğü gibi her iki sınıf içinde metodlar aynı şekilde işlemektedir. Sadece metodların geri dönüş 

tipleri farklıdır. DataSet için, GetChanges metodu başka bir DataSet geri döndürürken, DataTable'ın 

GetChanges metodu ise geriye DataTable türünden bir nesne referansını döndürür. Peki 

GetChanges metodunun görevi nedir? GetChanges metodunun parametresiz kullanılan hali, 

DataTable veya DataSet için, AcceptChanges metodu çağırılana kadar meydana gelen tüm 

değişiklikleri alır. Örneğin bir DataTable nesnesinin referans ettiği bellek bölgesinde yer alan bir 

veri kümesi üzerinde, satır ekleme, satır silme ve satır düzenleme işlemlerini yaptığımızı 

farzedelim. Bu durumda, bu DataTable nesnesi için AcceptChanges metodunu çağırıp tüm 

değişiklikleri onaylamadan önce, GetChanges metodunu kullanırsak, tablo üzerindeki tüm 

değişiklikleri izleyebiliriz. Bunu daha iyi görmek için aşağıdaki örneği inceleyelim. Bu örnekte Sql 

sunucumuz üzerinde yer alan bir tablo verilerini DataTable nesnemizin bellekte referans ettiği 

bölgeye yüklüyor ve verilerin görüntüsünü DataGrid kontrolümüze bağlıyoruz. Programdaki önemli 

nokta, GetChanges metodu ile meydana gelen değişiklikleri başka bir DataTable nesnemize 

almamızdır. Bu DataTable nesnesinin verileride ikinci DataGrid kontrolümüzde görüntülenecektir. 

Ancak kullanıcı, DataTable'da meydana gelen bu değişiklikleri DataTable nesnesinin AcceptChanges 

metodunu kullanarak onayladığında, GetChanges geriye boş bir DataTable nesne referansı 

döndürecektir. Yani değişiklikleri, AcceptChanges metodu çağırılıncaya kadar elde edebiliriz. 

Öncelikle aşağıdaki Formu tasarlayalım. 
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Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Şimdide program kodlarımızı oluşturalım. 

SqlConnection conNorthwind; /*Sql sunucumuza yapıcağımız bağlantıyı sağlıyacak SqlConnection 

nesnemizi tanımlıyoruz.*/ 

SqlDataAdapter daPersonel; /* Personel tablosundaki verileri, dtPersonel tablosuna yüklemek için 

SqlDataAdapter nesnemizi tanımlıyoruz.*/ 

DataTable dtPersonel; /* Personel tablosundaki verilerin bellek görüntüsünü referans edicek 

DataTable nesnemizi tanımlıyoruz.*/ 

DataTable dtDegisiklikler; /* dtPersonel, DataTable nesnesi için AcceptChanges metodu 

uygulanana kadar meydana gelen değişikliklerin kümesini referans edicek DataTable nesnemizi 

tanımlıyoruz.*/ 

/* Kullanıcı bu butona bastığında, Sql sunucumuzdaki Personel tablosunun tüm satıları, dtPersonel 

DataTable nesnesinin bellekte işaret ettiği alana yüklenecek ve bu veriler DataGrid kontrolüne 

bağlanacak.*/ 

private void btnYukle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conNorthwind=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Northwind;integrated 

security=sspi"); 

     daPersonel=new SqlDataAdapter("Select * From Personel",conNorthwind); 

     dtPersonel=new DataTable(); 

     daPersonel.Fill(dtPersonel); 

     dgVeriler.DataSource=dtPersonel; 

} 

private void btnOnayla_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dtPersonel.AcceptChanges(); /* dtPersonel tablosunda meydana gelen değişiklikleri 

onaylıyoruz.*/ 

} 
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private void btnDegisiklikler_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dtDegisiklikler=new DataTable(); 

     dtDegisiklikler=dtPersonel.GetChanges(); /* GetChanges metodu ile dtPersonel DataTable 

nesnesinin işaret ettiği bellek bölgesinde yer alan veri kümesinde meydana gelen değişiklileri, 

dtDegisiklikler DataTable nesnesinin bellekte referans ettiği bölgeye alıyoruz. */ 

     dgDegisiklikler.DataSource=dtDegisiklikler; /* Bu değişiklikleri DataGrid kontrolünde 

gösteriyoruz. */ 

} 

Şimdi programımızı çalıştıralım ve tablomuzdaki veriler üzerinde değişiklik yapalım. Örneğin yeni 

bir satır girelim ve bir satır üzerinde de değişiklik yapalım. 

 

Şekil 2. Yeni bir satır ekleyip bir satır üzerinde değişiklik yaptık. 

Şimdi Değişiklikleri Al başlıklı butona tıkladığımızda, GetChanges metodu devreye girecek ve 

yaptığımız bu değişikliklerin meydana geldiği satırlar aşağıdaki gibi , dtDegisiklikler DataTable 

nesnesini bağladığımız DataGrid kontrolünde görünecek. 
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Şekil 3. Yapılan Değişikliklerin Görüntüsü. 

Şimdi bu noktadan sonra, dtDegisiklikler isimli DataTable nesnesi üzerinden, SqlDataAdapter 

nesnesini Update metodunu kullanmak daha akıllıca bir yaklaşım olucaktır. Diğer yandan, 

GetChanges metodunun bu kullanımı, DataTable(DataSet) de meydana gelen her tür değişikliği 

almaktadır. Ancak dilersek, sadece yeni eklenen kayıtları ya da sadece değişiklik yapılan kayıtlarıda 

elde edebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için, GetChanges metodunun DataRowState numaralandırıcısı 

türünden parametre aldığı versiyonunu kullanırız. Bu parametre her bir satırın yani DataRow 
nesnesinin durumunu belirtmektedir ve alabileceği değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

DataRowState 

Değeri 
Açıklama 

Added DataRowCollection koleksiyonuna yeni bir satır yani DataRow 

eklenmiş ve AcceptChanges metodu henüz çağırılmamıştır. 

Deleted Delete metodu ile bir satır silinmiştir. 

Detached Yeni bir satır, DataRowCollection için oluşturulmuş ancak henüz 

Add metodu ile bu koleksiyona dolayısıyla DataTable'a 

eklenmemiştir. 

Modified Satırda değişiklikler yapılmış ve henüz AcceptChanges metodu 

çağırılmamıştır. 

Unchanged Son AcceptChanges çağrısından bu yana, satırda herhangibir 

değişiklik olmamıştır. 

Tablo 1. DataRowState Numaralandırıcısının Değerleri 
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Şimdi GetChanges metodunun, DataRowState numaralandırıcısı kullanılarak nasıl çalıştığını 

incelemeye çalışalım. Bunun için aşağıdaki örnek formu tasarlayalım. Bu kez programımızda, 
değişiklik olan satırları alıcak ve bunların durumlarınıda gösterecek bir uygulama oluşturacağız. 

 

Şekil 4. Yeni Formumuz. 

Formumuza bir ComboBox ekledik. Kullanıcı bu ComboBox'tan DataRowState değerini seçicek ve 
GetChanges metodumuz buna göre çalışacak. ComboBox'ımızın öğeleri ise şunlar olucak; 

 

Şekil 5. ComboBox öğelerimiz. 

Uygulamamıza sadece, Duruma Göre Değişiklikleri Al başlıklı butonumuzun kodlarını ekleyeceğiz. 

private void btDurumaGoreDegisiklikler_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dtDegisiklikler=new DataTable(); 

     if(cmbRowState.SelectedIndex==0) 

     { 

          dtDegisiklikler=dtPersonel.GetChanges(DataRowState.Detached); /* Yeni açılan ancak 

henüz DataRowCollection'a eklenmeyen satırlar.*/ 

          dgDegisiklikler.DataSource=dtDegisiklikler; 

     } 
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     else if(cmbRowState.SelectedIndex==1) 

     { 

          dtDegisiklikler=dtPersonel.GetChanges(DataRowState.Added); /* DataRowCollection'a yeni 

eklenen satırlar.*/ 

          dgDegisiklikler.DataSource=dtDegisiklikler; 

     } 

     else if(cmbRowState.SelectedIndex==2) 

     { 

          dtDegisiklikler=dtPersonel.GetChanges(DataRowState.Deleted); /* DataTable'dan silinen 

satırlar.*/ 

          dgDegisiklikler.DataSource=dtDegisiklikler; 

     } 

     else if(cmbRowState.SelectedIndex==3) 

     { 

          dtDegisiklikler=dtPersonel.GetChanges(DataRowState.Modified); /* Değişikliğe uğrayan 

satırlar. */ 

          dgDegisiklikler.DataSource=dtDegisiklikler; 

     } 

     else if(cmbRowState.SelectedIndex==4) 

     { 

          dtDegisiklikler=dtPersonel.GetChanges(DataRowState.Unchanged); /* Son 

AcceptChanges'den sonra değişikliğe uğramamış satırlar.*/ 

          dgDegisiklikler.DataSource=dtDegisiklikler; 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve deneyelim. Tablomuzda yine birtakım değişiklikler yapalım. 

Örneğin satırlar ekleyelim, satırları güncelleyelim (Satır eklemek ve satır güncellemek en çok 

yaptığımız işlemlerdir dikkat ederseniz). Sonrada ComboBox kontrolümüzden istediğimiz durumu 

seçip elde ettiğimiz sonucu görelim. Örneğin ben yeni bir satır ekledim ve bir satır üzerinde 

değişiklik yaptım. Daha sonra sadece yeni eklenen satırları görmek için ComboBox kontrolünde 

Yeni Ekelenen Satılar(Added) seçeneğini seçip düğmeye bastım. Bu durumda if koşumuz durumu 

değerlendirir ve GetChanges metodunu DataRowState.Added parametresi ile uygular. Sonuç 
olarak, değişiklik yaptığım satır görünmez sadece yeni eklenen satır dtDegisiklikler tablosuna alınır. 
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Şekil 6. DataRowState.Added Sonrası. 

Bu noktadan sonra artık bir veri tablosunu güncellerken, GetChanges yaklaşımını kullanarak, 

örneğin sadece yeni eklenen satırların veri kaynağına gönderilmesini sağlamış oluruz. Buda bize 

daha hızlı ve rahat bir ağ trafiği sağlayacaktır. Bu durum özellikle web servisleri için çok idealdir. 

Uzak sunuculardan ilgili verileri bilgisayarına bağlantısız olarak işlemek için alan bir istemci 

uygulama, veri kümesinin tamamını geri göndermek yerine, sadece yeni eklenen veya güncellenen 

satırları temsil eden bir veri kümesini(dataTable veya DataSet) geri göndererek sınırlı internet 
kapasitesi için en uygun başarımı elde edebilir. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Indeksleyiciler (Indexers) ( 27.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde kısaca indeksleyicilerin C# programlama dilindeki kullanımını incelemeye 

çalışacağız. Bir indeksleyici, bir sınıfı dizi şeklinde kullanabilmek ve bu sınıftan türetilen nesneleri 

dizinleyebilmek amacıyla kullanılır. Başka bir deyişle bir indeksleyici, nesnelere dizi gibi 

davranılabilmesini sağlar. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Indeksleyiciler tanımlanışları itibariyle, özelliklere (properties) çok benzerler . Ancak aralarında 

temel farklılıklarda vardır. Herşeyden önce bu benzerlik, indeksleyicilerin tanımlanmasında göze 
çarpar. Bir indeksleyiciyi teorik olarak aşağıdaki söz dizimi ile tanımlanır. 

public int this[int indis] 

{ 

     get 

     { 

         // Kodlar 

     } 

     set 

     { 

         // Kodlar 

     } 

} 

Görüldüğü gibi bir indeksleyici tanımlanması, özellik tanımlanması ile neredeyse aynıdır. Ancak bir 

indeksleyici tanımlarken uymamız gereken bir takım kurallarda vardır. Bu kurallar aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir. 

Indeksleyici Kuralları 

   Bir indeksleyici mutlaka bir geri dönüş tipine sahip olmalıdır. Yani 

bir indeksleyiciyi void olarak tanımlayamayız. 

   Bir indeksleyiciyi static olarakta tanımlayamayız. 

   Bir indeksleyici en az bir parametre almalıdır. Bununla birlikte, bir 

indeksleyici birden fazla ve çeşitte parametrede alabilmektedir. 

   Indeksleyicileri aşırı yükleyebiliriz (Overload). Ancak bir 

indeksleyiciyi aşırı yüklediğimizde, bu indeksleyicileri birbirlerinden 

ayırırken ele aldığımız imzalar sadece parametreler ile belirlenir. 

Indeksleyicinin geri dönüş değeri bu imzada ele alınmaz. 

   Indeksleyici parametrelerine , normal değişkenlermiş gibi 

davranamayız. Bu nedenle bu parametreleri ref ve out anahtar 

sözcükleri ile yönlendiremeyiz. 

   Bir indeksleyici her zaman this anahtar sözcüğü ile 

tanımlamalıyız. Nitekim this anahtar sözcüğü , indeksleyicinin 

kullanıldığı sınıf nesnelerini temsil etmektedir. Böylece sınıfın 
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kendisi bir dizi olarak kullanılabilir. 

Tablo 1. Indeksleyici tanımlama kuralları. 

Indeksleyicileri siz değerli okurlarıma anlatmanın en iyi yolunun basit bir örnek geliştirmek 
olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden örneğimize geçelim. 

Öncelikle bir sınıf tanımlayacağız. Bu sınıfımız, Sql veri tabanında oluşturduğumu Personel isimli 

tablonun satırlarını temsil edebilecek bir yapıda olucak. Tablomuz örnek olarak Personelimize ilişkin 

ID,Ad,Soyad bilgilerini tutan basit bir veri tablosu. Her bir alan, bahsetmiş olduğumuz sınıf içinde 

birer özellik olarak tanımlanacak. Diğer yandan başka bir sınıfımızda daha var olucak. Bu sınıfımız 

ise, bir indeksleyiciye sahip olucak. Bu indeksleyiciyi kullanarak, veri satırlarını temsil eden sınıf 

örneklerini, bu sınıfı içerisinde tanımlayacağımız object türünden bir dizide tutacağız. Sonuç olarak 

tablo satırlarına, sınıf dizi elemanlarıymış gibi erişebileceğiz. Burada indeksleyiciler sayesinde 

sınıfımıza sanki bir diziymiş gibi davrancak ve içerdiği veri satırlarına indeks değerleri ile 

erişebileceğiz. Örneğimizi geliştirdiğimizde konuyu daha iyi kavrayacağınıza inanıyorum. Şimdi 
dilerseniz bir console uygulaması açalım ve aşağıdaki kodları yazalım. 

using System; 

using System.Collections; 

using System.Data.SqlClient; 

namespace Indexers1 

{ 

      /* Tablomuzda yer alan satırları temsil eden sınıfımızı ve bu tablodaki her bir alanı temsil 

edicek özelliklerimizi tanımlıyoruz. */ 

     public class Personel 

     { 

          private int perid; 

          private string perad; 

          private string persoyad; 

          public int PerID 

          { 

               get 

               { 

                    return perid; 

               } 

               set 

               { 

                    perid=value; 

               } 

          } 

          public string PerAd 

          { 

               get 

               { 

                    return perad; 

               } 
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               set 

               { 

                    perad=value; 

               } 

          } 

          public string PerSoyad 

          { 

               get 

               { 

                    return persoyad; 

               } 

               set 

               { 

                    persoyad=value; 

               } 

          } 

     } 

     /* PersonelListesi sınıfımız, Personel tipinden nesneleri tutucak Object türünden bir tanımlar. Bu 

dizimizde, Personel sınıfı türünden nesneleri tutacağız. Bu nedenle Object türünden tanımladık. 

Ayrıca sınıfımız bir indeksleyiciye sahip. Bu indeksleyici, object türünden dizimizdeki elemanlara 

erişirken, bu sınıftan türetilen nesneyi bir diziymiş gibi kullanabilmemize imkan sağlayacak. Yani 

uygulamamızda, bu sınıftan bir nesne türetip nesneadi[indis] gibi bir satır yazdığımızda buradaki 

indis değeri, indeksleyicinin tanımlandığı bloğa aktarılıcak ve get veya set blokları için kullanılacak. 

Bu bloklar aldıkları bu indis parametresinin değerini Object türünden dizimizde kullanarak, karşılık 

gelen dizi elemanı üzerinde işlem yapılmasına imkan sağlamaktadırlar.*/ 

     public class PersonelListesi 

     { 

          private Object[] liste=new Object[10]; 

          /* Indeksleyicimizi tanımlıyoruz.*/ 

          public Personel this[int indis] 

          { 

               get 

               { 

                    /* liste isimli Object türünden dizimizin indis indeksli değerini döndürür. Bunu 

döndürürken Personel sınıfı tipinden döndürür. Böylece iligili elemandan Personel sınıfındaki 

özelliklere, dolayısıyla tablo alanlarındaki değere ulaşmış oluruz. */ 

                    return (Personel)liste[indis]; 

               } 

               set 

               { 

                    /* liste isimli Object türünden dizimizdeki indis indeksli elemana value değerini 

aktarır. */ 

                    liste[indis]=(Personel)value; 

               } 

          } 

     } 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 
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          { 

               SqlConnection con=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=sspi"); 

               SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select * From Personel",con); 

               SqlDataReader dr; 

               con.Open(); 

               dr=cmd.ExecuteReader(); 

               PersonelListesi pliste=new PersonelListesi(); /* Indeksleyicimizi kullandığımız sınıftan bir 

nesne türetiyoruz. */ 

               int PersonelSayisi=0; 

               int i=0; 

               try 

               { 

                    /* SqlDataReader nesnesi ile, satırlarımızı okurken bu satıra ait alanların değerlerini 

tutacak Personel tipinden bir sınıf nesnesi oluşturulur ve ilgili alan değerleri bu nesnenin ilgili 

özelliklerine atanır. */ 

                    while(dr.Read()) 

                    { 

                         Personel p=new Personel(); 

                         p.PerID=(int)dr[0]; 

                         p.PerAd=dr[1].ToString(); 

                         p.PerSoyad=dr[2].ToString(); 

                         /* Şimdi PersonelListesi sınıfı türünden nesnemize güncel satırı temsil eden 

Personel nesnesini atıyoruz. Bunu yaparken bu sınıf örneğine sanki bir diziymiş gibi davrandığımıza 

dikkat edelim. İşte bunu sağlayan indeksleyicimizdir. Burada PersonelListesi içindeki, object 

türünden liste isimli dizideki i indeksli elemana p nesnesi aktarılıyor. */ 

                         pliste[i]=p; 

                         i+=1; 

                         PersonelSayisi+=1; 

                    } 

                    /* Bu döngüde, pliste isimli PersonelListesi türünden nesneye, i indeksini 

kullanarak  içerdiği object türünden liste isimli dizi elemanlarına, tanımladığımız indeksleyici 

sayesinde bir dizi elemanına erişir gibi erişiyoruz. */ 

                    for(int j=0;j<PersonelSayisi;++j) 

                    { 

                         /* pliste'nin türetildiği PersonelListesi sınıfı indeksleyicisinin kullandığı dizi 

elemanlarnı Personel türüne dönüştürerek elde ettiğimiz için, bu nesnenin özelliklerinede yani veri 

satırı alanlarınada kolayca erişebiliyoruz. */ 

                         Console.WriteLine(pliste[j].PerAd.ToString()+" "+pliste[j].PerSoyad.ToString()+" 

"+pliste[j].PerID.ToString()); 

                    } 

               } 

               catch(Exception hata) 

               { 

                    Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

               } 

               finally 

               { 

                    dr.Close(); 
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                    con.Close(); 

               } 

          } 

     } 

} 

Kodlar size karmaşık gelebilir o nedenle aşağıdaki şekil indeksleyicilerin kullanımını daha iyi 

anlayabilmemizi sağlayacaktır. 

 

Şekil 1. Indeksleyicilerin Kullanımı 

Uygulamamızda pliste[i]=p; satırı ile, Personel sınıfı türünden nesnemiz, pliste isimli PersonelListesi 

sınıfının i indeksli elemanı olarak belirleniyor. Bu satır derleyici tarafından işlendiğinde, 

PersonelListesi sınıfındaki indeksleyicimizin set bloğu devreye girer. Set bloğu pliste[i] deki i 

değerini indis parametresi olarak alır ve Object türünden liste isimli dizide indis indeksine sahip 
elemana nesnemizi aktarır. 

Diğer yandan, pliste[j] ile PersonelListesi sınıfına erişildiğinde, indeksleyicinin get bloğu devreye 

girer. Get bloğunda, indeksleyicinin parametre olarak aldığı indis değeri j değeridir. Bu durumda, 

liste[indis] ile, j indeksli liste dizisi elemanı çağırılır. Sonra bu eleman Personel tipine dönüştürülür. 

Bu sayedede pliste[j].PerAd.ToString() gibi bir ifade ile, bu nesnenin temsil ettiği özellik değerinede 
ulaşılabilir. 

Uygulamamızı çalıştıralım ve deneyelim. Aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 
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Şekil 2. Uygulamanın Çalışmasının Sonucu. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Sql Tablolarındaki Binary Resimlere Bakmak ve 

Dosya Olarak Kaydetmek ( 24.01.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Hatırlayacağınız gibi bir önceki makalemizde, bir resim dosyasını sql tablosundaki Image veri 

tipinden bir alana nasıl yazabileceğimizi görmüştük. Bugünkü makalemizde ise, bu tablodaki Image 

veri tipindeki Resim alanında yer alan byte'lara nasıl okuyabileceğimizi ,( Örneğimizde, PictureBox 

kontrolünde nasıl görüntüleyebileceğimizi inceledik) ve bu alandaki resmi, jpg uzantılı bir resim 
dosyası olarak nasıl kaydedebileceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Image tipindeki binary(ikili) bir alandan verileri okumak için yine stream nesnelerinden ve 

BinaryWriter sınıfından faydalanacağız. Visual Studio.Net ortamında, SqlClient isim uzayındaki 

sınıfları kullanarak Wallpapers isimli sql tablomuza eriştiğimizde, PictureBox kontrolüne , Image 

tipindeki Resim alanımızı bağlayamadığımızı görürüz. Bu nedenle, bu ikili(binary) alanı okuyup, 
PictureBox kontrolümüzün anlayacağı bir hale getirmeliyiz. 

Bu amaçla, bu iki alandaki veriyi okuyucak ve bunu bellekteki bir tampon bölgeye alacağız . Daha 

sonra bellekte oluşturduğumuz bu MemoryStream alanını, System.Drawing.Image sınıfının 

FromStream metoduna parametre olarak vereceğiz. Böylece, PictureBox kontrolümüzün Image 

özelliği, resmin içeriğini bellekteki bu tampon alandan okuyabilecek. Dolayısıyla resmimiz 
gösterilebilecek. 

Ancak burada dikkat etmemiz gereken başka bir husus var. O da bu ikili alanı nasıl okuyacağımız. 

Bu alanı ikili olarak okuyabilmek için, SqlDataReader nesnesine SequentialAccess parametresini 

vereceğiz. Bu parametre SqlDataReader nesnesinin, verileri sırasal bir şekilde okuyabilmesine 

imkan sağlamaktadır. Normalde SqlDataReader okuduğu veri satırını komple alır ve alanların 

indeksleri sayesinde ilgili verilere ulaşılır. Bununla birlikte SqlDataReader nesnemizin sadece ileri 

yönlü ve yanlız okunabilir bir veri akışı sağladığınıda hatırladığınızı sanıyorum. Bu sırasal okuma 

yeteneği sayesinde, makalemize konu olan tablonun, Resim adındaki ikili alanının tüm byte'larını 
sırasal bir şekilde okuyabilme ikmanına sahip olacağız. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Kullanacağımız teknik ise biraz uzun bir kodlama gerektirmekle birlikte, pek çok konuyada açıklık 

getirmektedir. Yapacağımız işlem şudur. Sql tablomuzdan kullanıcının seçtiği satıra ait Resim 

alanını bir SqlDataReader nesnesi ile elde etmek. Daha sonra, bu alanda sırasal bir okuma başlatıp, 

tüm byte'ları, BinaryWriter nesnesi yardımıyla bloklar halinde, bir MemoryStream nesnesine 

aktarmak. Son olarakta PictureBox kontrolümüze, bellekteki tampon bölgede tutulan bu akımı 

aktararak resmin görüntülenebilmesini sağlamak. MemoryStream nesneleri bellekte geçici olarak 

oluşturulan byte dizilerine işaret eder. Doğrudan bellekte oluşturuldukları için performans 

açısındanda yüksek verimlilik sağlarlar. Çoğunlukla programlarımızda oluşturduğumuz geçici 

dosyalar için MemorStream oldukça etkin bir yöntemdir. Diğer bir deyişle programlarımızda geçici 
depolamalar yapmak için idealdir. 

Aynı teknik yardımıyla, kullanıcı seçtiği resmi bir dosya olarakta kaydedebilecek. Bu kez, 

MemoryStream nesnesi yerine, fiziki bir dosyayı temsil edicek FileStream nesnesini kullanacağız. 

Bu konular biraz karışık gibi görünsede, kodun içindeki detaylı açıklamalar sayesinde olayı iyice 

kafanızda canlandırabileceğinize inanıyorum. Şimdi dilerseniz uygulamamızın ekranını tasarlayalım 
ve ardından kodlarımızı yazalım. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

SqlConnection conResim; /* SqlConnection nesnemizi tanımlıyoruz. */ 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conResim=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Northwind;integrated 

security=sspi"); /* SqlConnection nesnemizi oluşturuyor ve Norhtwind veritabanına bağlanıyoruz. 

*/ 

     SqlDataAdapter daResim=new SqlDataAdapter("Select WallID,Yorum From 

Wallpapers",conResim); /* Wallpapers tablosundan, WallID, ve Yorum alanlarının değerlerini almak 

ve bunları SqlDataAdapter nesnemizin Fill metodu ile DataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği 

alana aktarmak için SqlDataAdapter nesnemizi oluşturuyoruz. */ 

     DataTable dtResim=new DataTable("Duvarlar"); /* DataTable nesnemizi oluşturuyoruz.*/ 

     daResim.Fill(dtResim); /* DataTable'nesnemizi select sorgusu sonucu elde edilen veri satırları 

ile dolduruyoruz. */ 

     dgResim.DataSource=dtResim; /* DataGrid nesnemizi DataTable veri kaynağımıza bağlıyoruz. 

*/ 

} 
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/* Yaz başlıklık buton kontrolüne tıklandığında, kullanıcının seçtiği resim sistemimize, jpg uzantılı 

bir resim dosyası olarak kaydedilcektir.*/ 

private void btnYaz_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* SqlDataReader nesnemiz, ileri yönlü bir okuma sağlamak için kullanılacak. */ 

     SqlDataReader drResim; 

     int secilen; 

     /* Kullanıcının dataGrid kontrolünde seçtiği satırın, ilk sütununu yani WallID değerini seçiyoruz. 

Bu değeri sql sorgumuzda, ilgili satıra ait resim alanını bulmak için kullanacağız. */ 

     secilen=System.Convert.ToInt32(dgResim[dgResim.CurrentCell.RowNumber,0].ToString()); 

     /* Sql Sorgumuzu oluşturuyoruz. Bu sorgu, seçilen satıra ait Resim alanının değerini elde 

etmemizi sağlıyacak.*/ 

     string sqlStr="Select Resim From Wallpapers Where WallID="+secilen; 

     SqlCommand cmdResim=new SqlCommand(sqlStr,conResim); /* SqlCommand nesnemizi, sql 

sorgumuz ve SqlConnection nesnemiz üzerinden çalıştırılmak üzere oluşturuyoruz. */ 

     /* Eğer SqlConnection'ımız açık değilse açıyoruz. Nitekim SqlCommand nesnesinin içerdiği sql 

sorgusunun çalıştırılması açık bir bağlantıyı gerektirmektedir. */ 

     if(conResim.State!=ConnectionState.Open) 

     { 

          conResim.Open(); 

     } 

     /* SqlDataReader nesnemizi, SqlCommand nesnemizin, ExecuteReader metodu ile 

dolduruyoruz. CommandBehavior.SequentialAccess parametresi sayesinde, Resim alanı üzerinde 

byte seviyesinde sırasal bilgi okuma imkanına sahip oluyoruz. */ 

     drResim=cmdResim.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess); 

     /* Resim alanındaki byte'ları taşıyacak bir dizi oluşturuyoruz. Bu dizinin boyutu 50. BinaryWrite 

nesnemiz , FileStream nesnesinin işaret ettiği dosyaya doğru bu dizideki byte'ları akıtıcak. Yani 

seçilen Resim alanındaki byte'ları 50 byte'lık bloklar halinde okuyacağız ve bu dizileri sırasıyla, 

BinaryWriter nesnemiz ile, sistemde yazmak üzere oluşturduğumuz dosyaya aktaracağız. Burada 

ben 50 byte'lık blokları seçimsel olarak ele aldım. Sizler bu blokları, 100 byte'lık veya 25 byte'lık 

veya istediğiniz bir miktarda da kullanabilirsiniz. */ 

     byte[] bytediziResim=new byte[50]; 

     /* FileStream nesnemiz ile, BinaryWriter nesnesinin okuduğu byte'ları yazıcak dosyayı 

oluşturuyoruz. Dosyamız sistemde daha önceden var olabilir. Bu durumda terkardan açılıp üstüne 

yazılır. Yok ise bu dosya oluşturulur.Diğer yandan FileAccess.Write parametresi ile dosyayı, yazmak 

amacıyla açtığımızı belirtiyoruz. Burada deneme olsun diye Deneme.jpg isimli bir dosya oluşturduk. 

Ancak dilerseniz siz, bu dosya adına WallID alanının değerinide ekleyerek benzersiz dosyalar 

oluşturabilirsiniz. Veya kullanıcıdan bir dosya ismi girmesini isteyebilirsiniz. Bunun geliştirilemesini 

siz değerli okurlarıma bırakıyorum. */ 

     FileStream fs=new FileStream("c:\\Deneme.jpg",FileMode.OpenOrCreate,FileAccess.Write); 

     /* BinaryWriter nesnemiz, veri akışını okuduğu alandan, aldığı fs parametresinin belirttiği 

dosyaya doğru başlatıyor. */ 

     BinaryWriter bw=new BinaryWriter(fs); 

     long donenBytelar; 

     long baslangicIndeksi=0; 

     /* SqlDataReader nesnemizin döndürdüğü satırı okumaya başlıyoruz. Sorgumuzun sadece 

Resim alanının değerini döndürdüğünü hatırlayalım. */ 

     while(drResim.Read()) 

     { 

          /* Şimdi Resim alanından ilk 50 byte'lık bölümü okuyoruz. GetBytes metodunun aldığı ilk 

parametre, SqlDataReader'ın döndürdüğü veri kümesindeki Resim alanının indeks değeridir. İkinci 
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parametre bu alanın hangi byte'ından itibaren okunmaya başlayacağıdır. Başlangıç için 0'ncı 

byte'tan itibaren okumaya başlıyoruz. Üçüncü parametre okunan byte'ların hangi Byte disizine 

yazılacağını belirtir. Dördüncü parametre bu dizi içerisine dizinin hangi indeksinden itibaren 

yazılmaya başlıyacağını ve beşinci parametrede okunan byte'ların, bu dizi içinde kaç byte'lık bir 

alana yazılacağını belirtiyor. */ 

          donenBytelar=drResim.GetBytes(0,0,bytediziResim,0,50); 

          /* GetBytes metodu SqlDataReader nesnesinden okuyup, bytediziResim dizisine aktardığı 

byte sayısını geri döndürür. Bu dönen değeri donenBytelar isimli Long tipinde değişkenimizde 

tutuyoruz. Aşağıdaki döngüyle, okunan byte sayısı 50'ye eşit olduğu sürece, Resim alanından 50 

byte'lık bloklar okunmaya devam ediyor. Okundukçada, BinaryWriter nesnemiz bu byte'ları 

FileStream ile açtığımız dosyaya yazıyor. Farz edelimki 386 byte'lık bir alana sahibiz. 350 byte 

okunduktan sonra, kalan 36 byte'ta son olarak okunur ve bundan sonrada döngünde çıkılmış 

olur.*/ 

          while(donenBytelar==50) 

          { 

               bw.Write(bytediziResim); 

               bw.Flush(); 

               baslangicIndeksi+=50; 

               donenBytelar=drResim.GetBytes(0,baslangicIndeksi,bytediziResim,0,50); 

          } 

          /* Bahsettiğimiz 36 bytelık kısımda son olarak buradan yazılır. */ 

          bw.Write(bytediziResim); 

          bw.Flush(); /* Flush metodu, BinaryWriter nesnesinin o an sahip olduğu tampon hafızayı 

temizler. */ 

          /* BinaryWriter nesnemiz ve FileStream nesnemiz kapatılıyor. */ 

          bw.Close(); 

          fs.Close(); 

     } 

     drResim.Close(); 

     conResim.Close(); 

} 

/* Seçtiğimiz resmi PictureBox kontrolünde göstermek içini aşağıdaki tekniği kullanıyoruz. Bu 

teknikte bellekte geçici bir tampon bölgeyi MemoryStream nesnesi yardımıyla oluşturuyoruz. Bunun 

dışında yaptığımız işlemlerin tümü, Yaz başlıklı butona uyguladığımız kodlar ile aynı.*/ 

private void btnBak_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     SqlDataReader drResim; 

     int secilen; 

     secilen=System.Convert.ToInt32(dgResim[dgResim.CurrentCell.RowNumber,0].ToString()); 

     string sqlStr="Select Resim From Wallpapers Where WallID="+secilen; 

     SqlCommand cmdResim=new SqlCommand(sqlStr,conResim); 

     if(conResim.State!=ConnectionState.Open) 

     { 

          conResim.Open(); 

     } 

     drResim=cmdResim.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess); 

     byte[] bytediziResim=new byte[50]; 

     MemoryStream ms=new MemoryStream(); 

     BinaryWriter bw=new BinaryWriter(ms); 

     long donenBytelar; 
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     long baslangicIndeksi=0; 

     while(drResim.Read()) 

     { 

          donenBytelar=drResim.GetBytes(0,0,bytediziResim,0,50); 

          while(donenBytelar==50) 

          { 

               bw.Write(bytediziResim); 

               bw.Flush(); 

               baslangicIndeksi+=50; 

               donenBytelar=drResim.GetBytes(0,baslangicIndeksi,bytediziResim,0,50); 

          } 

          bw.Write(bytediziResim); 

          pbResim.Image=System.Drawing.Image.FromStream(ms); /* Bellekteki tampon bölgeye 

aldığımız, byte dizisini, PictureBox kontrolünde göstermek için, Image sınıfının FromStream 

metodunu kullanıyoruz. Bu metod parametre olarak aldığı akımdan gerekli byte'ları okuyarak, 

resmin PictureBox kontrolünde gösterilebilmesini sağlıyor. */ 

          bw.Flush(); 

          bw.Close(); 

          ms.Close(); 

     } 

     drResim.Close(); 

     conResim.Close(); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve herhangibir resme bakalım. Sonrada bunu kaydedelim. 

 

Şekil 2: WallID değeri 1003 olan satırdaki Resim. 

Şimdi Yaz başlıklı butona basıp bu resmi sisteme fiziki bir dosya olarak kaydedelim. Şekildende 
görüldüğü gibi dosyamız sistemde oluşturulmuştur. Bu dosyaya tıkladığımızda resmimizi görebiliriz. 
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Şekil 3. Fiziki dosyamız oluşturuldu. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Sql Tablolarına Resim Eklemek ( 23.01.2004 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, örnek bir sql tablomuzda yer alan image veri tipinden bir alana, seçtiğimiz 

resim dosyalarını nasıl kaydedebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Öncelikle, sql tablolarında 

kullanabildiğimiz image tipinden biraz bahsedelim. Bu tip, ikili (binary) formatta verileri tutmak için 

geliştirilmiştir. Image veri tipi, 0 byte' dan 2,147,483,647 byte'a kadar veri alanını 

taşıyabilmektedir. Bu alan, verileri bir byte dizisi şeklinde tutmaktadır. Dolayısıyla resim dosyalarını 

tutmak için ideal bir yapı sergiler. Elbette üst sınırı aşmamaya çalışmak gerekir. Çoğu zaman 

uygulamalarımızda, resim dosyalarını ikili bir dizi şeklinde sql tablolarımızda, image tipindeki 

alanlarda tutmak isteyeceğimiz durumlar oluşabilir. (Örneğin şirket çalışanları ile ilgili personel 

bilgilerini tuttuğumuz tablolarda, personelin vesikalık fotoğraflarını bu alanlarda taşıdığımızı 

düşünelim.) 

İşte şimdi, bu tarz resim dosyalarını, sql tablolarımızdaki ilgili alanlara nasıl yazabileceğimizi 

inceleyeceğiz. Yapmamız gereken işlem aslında son derece kolay. Resim dosyasını ikili formatta 

okumak, dosyanın okunan byte'larını bir byte dizisine aktarmak ve oluşan bu diziyi, image tipindeki 

alanımıza aktarmak. Bu anafikir ışığında işlemlerimizi gerçekleştirebilmek için, öncelikle dosyamızı 

bir FileStream nesnesine açacağız. Daha sonra, bir BinaryRead nesnesi kullanarak, FileStream 

nesnesinin işaret ettiği dosyadan tüm byte'ları okuyacak ve bunları bir byte dizisinee aktaracağız. 
Sonrada oluşturduğumuz bu diziyi, sql tablomuzda yer alan image veri tipindeki alana koyacağız. 

Uygulamamızı gerçekleştirmeden önce, FileStream ve BinaryReader sınıfları hakkında da kısaca 

bilgi verelim. FileStream nesnelerini, sistemimizde yer alan dosyaları okumak veya bu dosyalara 

yazmak amacıyla kullanırız. BinaryReader nesnesi, FileStream nesnesinden byte türünden bir akış 

oluşturmamızı sağlar. BinaryReader, FileStream nesnesinin temsil ettiği dosyadan, okumanın 

yönlendirileceği kaynağa doğru bir akım oluşturur. Bu akış sayesinde, FileStream nesnesinin temsil 

ettiği dosyadan verileri byte byte okuyabilir ve bir byte dizisine aktarabiliriz. Bunun nasıl yapıldığını 

örneğimizi geliştirdiğimizde daha iyi anlayacağız. 

Şimdi dilerseniz, uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Öncelikle, veri tablomuzu yapalım. 

Örneğin, internetten indirip bilgisayarımızda bir klasörde topladığımız güzel duvar kağıtlarını 
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tablomuzada kaydetmek istediğimizi varsayalım. Bununla ilgili olarak aşağıdaki örnek tabloyu 

oluşturdum. 

 

Şekil 1. Wallpapers tablomuz 

Sıra geldi uygulamamızın ekranını tasarlamaya. Uygulamamızda kullanıcı, istediği resim dosyasını 

seçecek, bunu aynı zamanda ekranda yer alan bir PictureBox kontrolünde görebilecek ve bunu 
isterse Wallpapers isimli sql tablomuza yazabilecek. İşte ekran tasarımımız. 

 

Şekil 2. Form Tasarımımız. 

Şimdi uygulama kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. 

string resimAdresi; /* OpenFileDialog kontrolünden seçtigimiz dosyanin tam adresini tutacak genel 

bir degisken. */ 

/* Bu metodumuzda OpenFileDialog kontrolümüzün temel ayarlarini yapiyoruz. */ 

public void DialogHazirla() 

{ 

     ofdResim.Title="Duvar Kagidini Seç"; /* Dosya açma iletisim kutumuzun basligini belirliyoruz. 

*/ 

     ofdResim.Filter="Jpeg Dosyalari(*.jpg)|*.jpg|Gif dosyalari(*.gif)|*.gif"; /* Iletisim kutumuzun, 

sadece jpg ve gif dosyalarini göstermesini, Filter özelligi ile ayarliyoruz.*/ 

} 
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private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     DialogHazirla(); 

} 

private void btnResimSec_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Kullanici bu butona tikladiginda, OpenFileDialog kontrolümüz, dosya açma iletisim kutusunu 

açar. Kullanici bir dosya seçip OK tusunda bastiginda, Picture Box kontrolümüze seçilen resim 

dosyasi alinarak gösterilmesi sağlanır. Daha sonra seçilen dosyanin tam adresi label kontrolümüze 

alınır ve resimAdresi degiskenimize atanır. */ 

     if(ofdResim.ShowDialog()==DialogResult.OK) 

     { 

          pbResim.Image=System.Drawing.Image.FromFile(ofdResim.FileName); /* Drawing isim 

uzayinda yer alan Image sinifinin FromFile metodunu kullanarak belirtilen adresteki dosya 

PictureBox kontrolü içine çizilir. */ 

          lblDosyaAdi.Text=ofdResim.FileName.ToString(); 

          resimAdresi=ofdResim.FileName.ToString(); 

     } 

} 

private void btnKaydet_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Simdi en önemli kodlarimizi yazmaya basliyoruz. Öncelikle dosyamizi açmamiz gerekli. 

Çünkü resim dosyasinin içerigini byte olarak okumak istiyoruz. Bu amaçla FileStream nesnemizi 

olusturuyor ve gerekli parametrelerini ayarliyoruz. Ilk parametre, dosyanin tam yolunu belirtir. 

Ikinci parametre ise dosyamizi açmak için kullanacagimizi belirtir. Son parametre ise dosyanin 

okuma amaci ile açildigini belirtir. */ 

     FileStream fsResim=new FileStream(resimAdresi,FileMode.Open,FileAccess.Read); 

     /* BinaryReader nesnemiz, byte dizimiz ile, parametre olarak aldigi FileStream nesnesi arasinda 

, veri akisini saglamak için olusturuluyor. Akim, FileStream nesnesinin belirttigi dosyadan, 

dosyadaki byte'larin aktarilacagi diziye dogru olucaktir.*/ 

            BinaryReader brResim=new BinaryReader(fsResim); 

     /* Simdi resim adinda bir byte dizisi olusturuyoruz. brResim isimli BinaryReader nesnemizin, 

ReadBytes metodunu kullanarak, bu nesnenin veri akisi için baglanti kurdugu FileStream 

nesnesinin belirttigi dosyadaki tüm byte'lari, byte dizimize akitiyoruz. Böylece resim dosyamizin 

tüm byte'lari yani dosyamizin kendisi, byte dizimize aktarilmis oluyor.*/ 

         byte[] resim=brResim.ReadBytes((int)fsResim.Length); 

     /* Son olarak, BinaryReader ve FileStream nesnelerini kapatiyoruz. */ 

     brResim.Close(); 

     fsResim.Close(); 

     /* Artik Sql baglantimizi olusturabilir ve sql komutumuzu çalistirabiliriz. Önce SqlConnection 

nesnemizi olusturuyoruz. */ 

     SqlConnection conResim=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=sspi"); 

     /* Simdi sql komutumuzu çalistiracak olan SqlCommand nesnemizi olusturuyoruz. Burada 

alanlarin degerlerini parametreler üzerinden aktardigimiza dikkat edelim. */ 

     SqlCommand cmdResimKaydet=new SqlCommand("insert into Wallpapers (Yorum,Resim) 

values (@yorum,@res)",conResim); 

     cmdResimKaydet.Parameters.Add("@Yorum",SqlDbType.Char,250).Value=txtYorum.Text; /* 

Bu parametremiz @Yorum isminde ve Char tipinde. 250 karakter uzunlugunda. Hemen ayni satirda 

Value özelligini kullanarak parametrenin degerinide belirliyoruz. */ 

     cmdResimKaydet.Parameters.Add("@res",SqlDbType.Image,resim.Length).Value=resim; /* 
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Seçtigimiz resim dosyasinin byte'larini, tablodaki ilgili alana tasiyacak parametremizi belirtiyoruz. 

Deger olarak, resim isimli byte dizimizi aktariyoruz. Parametre tipinin, image olduguna dikkat 

edelim. */ 

     /* Günveli blogumuzda, Sql baglantimizi açiyoruz. Ardindan, sql komutumuzu 

ExecuteNonQuery metodu ile çalistiriyoruz. Son olarakta herhangibir hata olsada, olmasada, finally 

blogunda sql baglantimizi kapatiyoruz.*/ 

     try 

     { 

          conResim.Open(); 

          cmdResimKaydet.ExecuteNonQuery(); 

          MessageBox.Show(lblDosyaAdi.Text+" Tabloya Basarili Bir Sekilde Kaydedildi."); 

     } 

     catch(Exception ex) 

     { 

          MessageBox.Show(ex.Message.ToString()); 

     } 

     finally 

     { 

          conResim.Close(); 

     } 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve tablomuzdaki Resim alanına yazmak için bir resim seçelim. 

 

Şekil 3. Resim Seçilir. 

Şimdi Kaydet butonuna tıklayalım. Bu durumda aşağıdaki mesajı alırız. 
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Şekil 4. Resim image tipindeki alana kaydedildi. 

Son olarak sql tablomuzda bu alanların nasıl göründüğüne bir bakalım. 

 

Şekil 5. Tablonun görünümü. 

Gördüğünüz gibi, tablomuzda Resim adlı image tipindeki alanımızda <Binary> yazmaktadır. Acaba 

gerçekten resmimiz bu alana düzgün bir şekilde kaydedildi mi? Bir sonraki makalemizde, bu kez 

var olan image alanlarını, tablodan nasıl okuyacağımızı ve bir dosyaya nasıl kaydedebileceğimizi 

incelemeye çalışacağız. Umuyorumki hepiniz için yararlı bir makale olmuştur. Bir sonraki 

makalemizde görüşmek dileğiyle mutlu günler, iyi çalışmalar dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Net Data Providers(Veri Sağlayıcıları) ( 

22.01.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemiz ile, ADO.NET ' te yer alan veri sağlayıcılarını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 

hepimiz uygulamalarımızda yoğun bir şekilde veri kaynaklarını kullanmaktayız. Normalde 

sistemimizde, bu veri kaynaklarına erişmek için kullanılan sistem sürücüleri vardır. Bu sürücüler, 

sistemimize dll kütüphaneleri olarak yüklenirler ve kendilerini sisteme kayıt ederler(register). Bu 

noktadan itibaren bu veri sürücülerinin içerdiği fonksiyonları kullanarak veritabanları üzerinde 

istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Kısaca, bu veri sürücüleri uygulamalarımız ile, veritabanı 

arasındaki iletişimi sağlarlar. Sistemizide yüklü olan programlara göre pek çok veri sürücüsüne 
sahip olabiliriz. Örneğin ODBC sürücüleri, SQL sürücüleri, Ole Db Jet sürücüleri ve bazıları. 

ADO.NET ile veritabanı uygulamaları geliştirirken, bu sürücüler üzerinden veritabanlarına erişim 

sağlarız. Bu sebeple .Net Framework 'te her bir veri sürücüsü için geliştirilmiş veri sağlayıcıları 

(data providers) vardır. Bu veri sağlayıcılarının görevi, uygulamalarımız ile veri sürücülerini 

bağlamak ve veri sürücülerindeki ilgili kütüphane fonksiyonlarını çalıştırarak veriler üzerinde işlem 

yapabilmemizi sağlamaktır. .Net Framework' ün 1.1 sürümü aşağıdaki listede yer alan veri 

sağlayıcıları ile birlikte gelmektedir. .Net Framework'ün ilk sürümlerinde sadece Sql ve Ole Db veri 

sağlayıcıları varsayılan olarak yer almaktadır. Ancak 1.1 sürümü ile birlikte bu veri sağlayıcılarına, 
Oracle ve ODBC veri sağlayıcılarıda eklenmiştir. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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.Net Framework Veri 

Sağlayıcıları 

   Data Provider For SQL Server 

   Data Provider For OLE DB 

   Data Provider For ODBC 

   Data Provider For Oracle 

Tablo 1: .NET Veri Sağlayıcıları 

Şimdi dilerseniz, bu veri sağlayıcıları kısaca incelemeye çalışalım. 

SQL veri sağlayıcısına ait tüm üyeler, System.Data.SQLClient isim uzayında yer almaktadır. SQL 

veri sağlayıcısının en önemli özelliği, sql motoruna direkt sql api'si üzerinden erişim 

sağlayabilmesidir. Bu özellik ona diğer veri sağlayıcılarına göre daha yüksek performans kazandırır. 

Nitekim sql veri sağlayıcısı, sql server'a doğrudan ulaşmak için kendi iletişim protokolü olan 

TDS(Tabular Data Stream)'yi kullanmaktadır. Elbette bu özelliği ile, örneğin SqlDataReader 

nesnesinin kullanıldığı veri okuma yöntemlerinde, ole db veri kaynağına göre çok daha hızlı ve 

verimlidir. Nitekim aynı sql veri kaynaklarına ole db veri sağlayıcısı ilede erişmemiz mümkündür. 
Ama belirttiğimiz gibi performans ve verimlilik bu iki veri kaynağı için oldukça farklıdır. 

 

Şekil 1. Sql Veri Sağlayıcımız. 

Sql veri sağlayıcısı, Sql Server'ın 7 ve daha üstü versiyonlarını desteklemektedir. Bu nedenle 6.5 

versiyonu ve daha öncesi için, Ole Db veri sağlayıcısını kullanmak zorundayız. Diğer yandan Sql 

veri sağlayıcısı MDAC(Microsoft Data Access Component)'ın 2.6 veya üstü sürümünün sistemimizde 

kurulu olmasını gerektirmektedir. Sql veri sağlayıcısı, sql server'ın 7.0 ve sonraki sürümlerinde 
özellikle çok katlı uygulamalarda yüksek verim ve performans sağlar. 

Ole Db veri sağlayıcısı, Ole Db desteği veren tüm veri sürücüleri ile ilişki kurabilmektedir. Bunu 

yaparken, Ole Db Com nesnelerini kullanır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, uygulamamızda ole db 

veri sağlayıcısı kullanarak, bir oledb veri kaynağına erişmek oldukça maliyetlidir. Bunun yanında ole 

db'yi destekleyen çok çeşitli veri kaynağı sürücülerinin olması ole db nin ürün yelpazesini genişliğini 
gösterir. 
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Şekil 2 . Ole Db Veri Sağlayıcısı 

Ole Db veri sağlayıcısı Ole Db desteği veren her türlü veri sürücüsü ile çalışabilir. Aşağıda ole db 
veri sağlayıcısı ile kullanılabilen örnek Ole Db veri sürücüleri listelenmiştir. 

 

Ole Db veri sağlayıcısının .net framework üyeleri, System.Data.OleDb isim uzayında yer alır. 

Çoğunlulkla bu veri sağlayıcısını Access tablolarına erişmek için uygulamalarımızda kullanmaktayız. 

Bununla bilrikte Paradox, dBASE, Excel, FoxPro,Oracle 7.3,Oracle8 gibi veri tablolarınada 

erişebiliriz. Diğer yandan Oracle sürücülerine ve ODBC sürücülerinede erişebiliriz. Ancak elbetteki, 

çok katlı uygulamalarda, sql veri sağlayıcısını veya oracle veri sağlayıcısını tercih etmemiz daha 

doğru olucaktır. Diğer yandan ole db veri sağlayıcısı, com servsileri ile veri sürücülerine eriştiği için, 

özellikle sql veri sağlayıcısına göre çok daha düşük bir performans sergiler. Ole Db veri kaynakları 

ile çalışan ole db veri sağlayıcısının , özellikle sql server'ın 6.5 ve önceki sürümlerinin kullanıldığı 

tek katlı ve çok katlı uygulamalarda kullanılması tercih edilir. Bununla birlikte, access tabloları ile 

çalışırken, çok katlı mimarilerin, bu veri tabloları üzerinden ole db sağlayıcıları ile oluşturulması 
microsoft otoriterlerince tavsiye edilmemektedir. 
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ODBC veri sağlayıcısı, Ole Db veri sağlayıcısı gibi, ODBC desteği veren sürücüler ile, ODBC Servis 

Component'lerini kullanarak iletişim kurar. 

 

Şekil 3 . ODBC Veri Sağlayıcısı 

ODBC veri sağlayıcısı ile ilgili üyeler, .net framework içinde, System.Data.Odbc isim uzayında yer 

almaktadır. Aslında bu veri sağlayıcı, .net framework'ün 1.0 versiyounda yer almamaktaydı. Ancak 

1.1 verisyonu ile birlikte ADO.NET ' teki yerini almıştır. ODBC sürücüsü yardımıyla,sql server'a, 

access tablolarına ve odbc'yi destekleyen veri srücülerine erişebiliriz. ODBC veri sağlayıcısı, odbc 

veri kaynakları üzerinden yapılan tek katlı (single-tier) ve orta katlı(middle-tier) mimarilerinde 

kullanılabilir. 

Oracle servis sağlayıcısı, .net framework'ün System.Data.OracleClient isim uzayında yer alan 

üyelerden oluşur. Oracle servis sağlayıcısı, oracle veri kaynaklarına erişebilmek için, sql veri 

sağlayıcısı gibi kendi iletişim protokünü içeren Oracle Client Connectivity'yi kullanır. Oracle veri 

sağlayıcısının .net'e yerleştirilmesindeki temel amaç, oracle veri tabanlarına ole db veri sağlayıcısı 

ile ole db üzerinden değil, doğrudan erişilebilmesini sağlamaktır. Bu sayede oracle veri kaynağı ile 

oluşturulan etkileşimde en iyi performansın elde edilmesi sağlanmıştır. Zaten bu yönü ilede oracle 

veri sağlayıcısı, sql veri sağlayıcısına benzer bir yapıdadır. Doğal olarak, oracle veri kaynakları 

üzerinde gerçekleştirilen, çok katlı ve tek katlı mimarilerde yüksek performans sergilemektedir. 

Bu makalemizde .net veri sağlayıcılarına kısaca değinmeye çalıştık. İlerliyen makalelerimiz ile 

birlikte ado.net'in tüm kavramlarını inclemeye çalışacağım. Bir sonraki makalemde ole db veri 

sağlayıcısı üyelerinden olan, OleDbConnection nesnesini incelemeye çalışacağım. Hepinize mutlu 
günler ve iyi çalışmalar dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Temsilciler (Delegates) Kavramına Giriş ( 

20.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, C# programlama dilinde ileri seviye kavramlardan biri olan 

Temsilcileri(delegates) incelemeye başlayacağız. Temsilciler ileri seviye bir kavram olmasına 

rağmen, her seviyden C# programcısının bilmesi gereken unsurlardandır. Uygulamalarımızı 

temsilciler olmadan da geliştirebiliriz. Ancak bu durumda, yapamıyacaklarımız, yapabileceklerimizin 

önüne geçecektir. Diğer yandan temsilcilerin kullanımını gördükçe bize getireceği avantajları daha 
iyi anlayacağımız kanısındayım. Bu makalemizde temsilcileri en basit haliyle anlamaya çalışıcağız. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Temsilci (delegate), program içerisinde bir veya daha fazla metodu gösteren(işaret eden), referans 

türünden bir nesnedir. Programlarımızda temsilciler kullanmak istediğimizde, öncelikle bu 

temsilcinin tanımını yaparız. Temsilci tanımları, arayüzlerdeki metod tanımlamaları ile neredeyse 

aynıdır. Tek fark delegate anahtar sözcüğünün yer almasıdır. Bununla birlikte, bir temsilci 

tanımlandığında, aslında işaret edebileceği metod(ların) imzalarınıda belirlemiş olur. Dolayısıyla, bir 

temsilciyi sadece tanımladığı metod imzasına uygun metodlar için kullanabiliceğimizi söyleyebiliriz. 

Temsilci tanımları tasarım zamanında yapılır. Bir temsilciyi, bir metodu işaret etmesi için kullanmak 

istediğimizde ise, çalışma zamanında onu new yapılandırıcısı ile oluşturur ve işaret etmesini 

istediğimiz metodu ona parametre olarak veririz. Bir temsilci tanımı genel haliyle, aşağıdaki 
şekildeki gibidir. 

 

Şekil 1. Temsilci tanımlaması. 

Şekildende görüldüğü gibi, temsilciler aslında bir metod tanımlarlar fakat bunu uygulamazlar. İşte 

bu özellikleri ile arayüzlerdeki metod tanılamalarına benzerler. Uygulamalarımızda, temsilci 

nesneleri ile göstermek yani işaret etmek istediğimiz metodlar bu imzaya sahip olmalıdır. Bildiğiniz 
gibi metod imzaları, metodun geri dönüş tipi ve aldığı parametreler ile belirlenmektedir. 

Bir temsilcinin tanımlanması, onu kullanmak için yeterli değildir elbette. Herşeyden önce bir 

amacımız olmalıdır. Bir temsilciyi çalışma zamanında oluşturabiliriz ve kullanabiliriz. Bir temsilci 

sadece bir tek metodu işaret edebileceği gibi, birden fazla metod için tanımlanmış ve oluşturulmuş 

temsilcileride kullanabiliriz. Diğer yandan, tek bir temsilcide birden fazla temsilciyi toplayarak bu 

temsilcilerin işaret ettiği, tüm metodları tek bir seferde çalıştırma lüksünede sahibizdir. Ancak 

temsilciler gerçek anlamda iki amaçla kullanılırlar. Bunlardan birincisi olaylardır(events). Diğer 

yandan, bugünkü makalemizde işleyeceğimiz gibi, bir metodun çalışma zamanında, hangi 

metodların çalıştırılacağına karar vermesi gerektiği durumlarda kullanırız. Elbette bahsetmiş 

olduğumuz bu amacı, herhangibir temsilye ihtiyaç duymadan da gerçekleştirebiliriz. Ancak 

temsilcileri kullanmadığımızda, bize sağladığı üstün programlama tekniği, kullanım kolaylığı ve 

artan verimliliğide göz ardı etmiş oluruz. 

Şimdi dilerseniz bahsetmiş olduğumuz bu amaçla ilgili bir örnek verelim ve konuyu daha iyi 

kavramaya çalışalım. Örneğin, personelimizin yapmış olduğu satış tutarlarına göre, prim hesabı 

yapan ve ilgili yerlere bu değişiklikleri yazan bir projemiz olsun. Burada primlerin hesaplanması için 

değişik katsayılar, yapılan satışın tutarına göre belirlenmiş olabilir. Örneğin bu oranlar düşük, orta 

ve yüksek olarak tanımlanmış olsun. Personel hangi gruba giriyorsa, metodumuz ona uygun 

metodu çağırsın. İşte bu durumda karar verici metodumuz, çalıştırabileceği metodları temsil eden 

temsilci nesnelerini parametre olarak alır. Yani, çalışma zamanında ilgili metodlar için temsilci 

nesneleri oluşturulur ve karar verici metoda , hangi metod çalıştırılacak ise onun temsilcisi 

gönderilir. Böylece uygulamamız çalıştığında, tek yapmamız gereken hangi metodun çalıştırılması 
isteniyorsa, bu metoda ilişkin temsilcinin, karar verici metoda gönderilmesi olucaktır. 

Oldukça karşışık görünüyor. Ancak örnekleri yazdıkça daha iyi kavrayacağınıza inanıyorum. Şimdiki 

örneğimizde, temsilcilerin tasarım zamanında nasıl tanımlandığını, çalışma zamanında nasıl 
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oluşturulduklarını ve karar verici bir metod için temsilcilerin nasıl kullanılacağını incelemeye 

çalışacağız. 

using System; 

namespace Delegates1 

{ 

     public class Calistir 

     { 

          public static int a; 

          public delegate void temcilci(int deger); /* Temsilci tanımlamamızı yapıyoruz. Aynı zamanda 

temsilcimiz , değer döndürmeyen ve integer tipte tek bir parametre alan bir metod tanımlıyor. 

Temsilcimizin adı ise temsilci.*/ 

          /* Şimdi bu temsilciyi kullacanak bir metod yazıyoruz. İşte karar verici metodumuz budur. 

Dikkat ederseniz metodumuz parametre olarak, temsilci nesnemiz tipinden bir temsilci(Delegate) 

alıyor. Daha sonra metod bloğu içinde, parametre olarak geçirilen bu temsilcinin işaret ettiği metod 

çağırılıyor ve bu metoda parametre olarak integer tipte bir değer geçiriliyor. Kısaca, metod içinden, 

temsilcinin işaret ettiği metod çağırılıyor. Burada, temsilci tanımına uygun olan metodun çağırılması 

garanti altına alınmıştır. Yani, programın çalışması sırasında, new yapılandırıcısı kulllanarak 

oluşturacağımız bir temsilci(delegate), kendi metod tanımı ile uyuşmayan bir metod için 

yaratılmaya çalışıldığında bir derleyici hatası alacağızdır. Dolayısıyla bu, temsilcilerin yüksek 

güvenlikli işaretçiler olmasını sağlar. Bu , temsilcileri, C++ dilindeki benzeri olan işaretçilerden 

ayıran en önemli özelliktir. */ 

          public void Metod1(Calistir.temcilci t) 

          { 

               t(a); 

          } 

     } 

     class Class1 

     { 

          /* IkıKat ve UcKat isimli metodlarımız, temsilcimizin programın çalışması sırasında işaret 

etmesini istediğimiz metodlar. Bu nedenle imzaları, temsilci tanımımızdaki metod imzası ile aynıdır. 

*/ 

                  public static void IkiKat(int sayi) 

          { 

               sayi=sayi*2; 

              Console.WriteLine("IkiKat isimli metodun temsilcisi tarafindan 

çagirildi."+sayi.ToString()); 

          } 

          public static void UcKat(int sayi)    

          { 

               sayi=sayi*3; 

               Console.WriteLine("UcKat isimli metodun temsilcisi tarafindan 

çagirildi."+sayi.ToString()); 

          } 

          static void Main(string[] args) 

         { 

                /* Temsilci nesnelerimiz ilgili metodlar için oluşturuluyor. Burada, new yapılandırıcısı ile 

oluşturulan temsilci nesneleri parametre olarak, işaret edecekleri metodun ismini alıyorlar. Bu 

noktadan itibaren t1 isimli delegate nesnemiz IkiKat isimli metodu, t2 isimli delegate nesnemizde 

UcKat isimli metodu işaret ediceklerdir. */ 
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               Calistir.temcilci t1=new Delegates1.Calistir.temcilci(IkiKat); 

               Calistir.temcilci t2=new Delegates1.Calistir.temcilci(UcKat); 

               Console.WriteLine("1 ile 20 arası değer girin"); 

               Calistir.a=System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

               Calistir c=new Calistir(); 

              /* Kullanıcının Console penceresinden girdiği değer göre, Calistir sınıfının a isimli integer 

tipteki değerini 10 ile karşılaştırılıyor. 10 dan büyükse, karar verici metodumuza t1 temsilcisi 

gönderiliyor. Bu durumda Metod1 isimli karar verici metodumuz, kendi kod bloğu içinde t1 delegate 

nesnesinin temsil ettiği IkıKat metodunu, Calistir.a değişkeni ile çağırıyor. Aynı işlem tarzı t2 

delegate nesnesi içinde geçerli.*/ 

                    if(Calistir.a>=10) 

               { 

                    c.Metod1(t1); 

               } 

               else 

               { 

                    c.Metod1(t2); 

               } 

          } 

     } 

} 

Uygulamamızı çalıştıralım ve bir değer girelim. 

 

Şekil 2. Programın çalışmasının sonucu. 

Bu basit örnek ile umarım temsilciler hakkında biraz olsun bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Şimdi 

temsilciler ile ilgili kavramlarımıza devam edelim. Yukarıdaki örneğimiz ışığında temsilcileri 

programlarımızda temel olarak nasıl kullandığımızı aşağıdaki şekil ile daha kolay anlayabileceğimizi 
sanıyorum. 
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Şekil 3. Temsilcilerin Karar Verici metodlar ile kullanımı. 

Yukarıdaki örneğimizde, her bir metod için tek bir temsilci tanımladık ve temsilcileri teker çağırdık. 

Bu Single-Cast olarak adlandırılmaktadır. Ancak programlarımız da bazen, tek bir temsilciye birden 

fazla temsilci ekleyerek, birden fazla metodu tek bir temsilci ile çalıştırmak isteyebiliriz. Bu 

durumda Multi-Cast temsilciler tanımlarız. Şimdi multi-cast temsilciler ile ilgili bir örnek yapalım. Bu 

örneğimizde t1 isimli temsilcimiz, multi-cast temsilcimiz olucak. 

using System; 

namespace Delegates2 

{ 

     public class temsilciler 

     { 

          public delegate void dgTemsilci(); /* Temsilcimiz tanımlanıyor. Geri dönüş değeri olmayan 

ve parametre almayan metodları temsil edebilir. */ 

          /* Metod1, Metod2 ve Metod3 temsilcilerimizin işaret etmesini istediğimiz metodlar 

olucaktır.*/ 

          public static void Metod1() 

          { 

               Console.WriteLine("Metod 1 çalıştırıldı."); 

          } 

          public static void Metod2() 

          { 

               Console.WriteLine("PI değeri 3.14 alınsın"); 

          } 
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          public static void Metod3() 

          { 

               Console.WriteLine("Mail gönderildi..."); 

          } 

          /* Temsilcilerimizi çalıştıran metodumuz. Parametre olarak gönderilen temsilciyi, dolayısıyla 

bu temsilcinin işaret ettiği metodu alıyor. */ 

          public static void TemsilciCalistir(temsilciler.dgTemsilci dt) 

          { 

               dt(); /* Temsilcinin işaret ettiği metod çalıştırılıyor.*/ 

          } 

     } 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               /* Üç metodumuz içinde temsilci nesnelerimiz oluşturuluyor .*/ 

               temsilciler.dgTemsilci t1=new Delegates2.temsilciler.dgTemsilci(temsilciler.Metod1); 

               temsilciler.dgTemsilci t2=new Delegates2.temsilciler.dgTemsilci(temsilciler.Metod2); 

               temsilciler.dgTemsilci t3=new Delegates2.temsilciler.dgTemsilci(temsilciler.Metod3); 

               Console.WriteLine("sadece t1"); 

               temsilciler.TemsilciCalistir(t1); 

               Console.WriteLine("---"); 

               /* Burada t1 temsilcimize, t2 temsilcisi ekleniyor. Bu durumda, t1 temsilcimiz hem kendi 

metodunu hemde, t2 temsilcisinin işaret ettiği metodu işaret etmeye başlıyor. Bu halde iken 

TemsilciCalistir metodumuza t1 temsilcisini göndermemiz her iki temsilcinin işaret ettiği metodların 

çalıştırılmasına neden oluyor.*/ 

               t1+=t2; 

               Console.WriteLine("t1 ve t2"); 

               temsilciler.TemsilciCalistir(t1); 

               Console.WriteLine("---"); 

               t1+=t3; /* Şimdi t1 temsilcimiz hem t1, hem t2, hem de t3 temsilcilerinin işaret ettiği 

metodları işaret etmiş olucak.*/ 

               Console.WriteLine("t1,t2 ve t3"); 

               temsilciler.TemsilciCalistir(t1); 

               Console.WriteLine("---"); 

               t1-=t2; /* Burada ise t2 metodunu t1 temsilcimizden çıkartıyoruz. Böylece, t1 

temsilcimiz sadece t1 ve t3 temsilcilerini içeriyor. */ 

               Console.WriteLine("t1 ve t3"); 

               temsilciler.TemsilciCalistir(t1); 

               Console.WriteLine("---"); 

          } 

     } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 
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Şekil 4. Multi-Cast temsilciler. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde temsilcilerin kullanılıdığı 
olaylar(events) kavramına gireceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Checked, Unchecked Anahtar Kelimeleri ve 

OverFlow Hatası ( 15.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, değişkenlerin içerdikleri verilerin birbirleri arasında atanması sırasında 

oluşabilecek durumları incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi, değişkenler bellekte tutulurken, 

tanımlandıkları veri tipine göre belirli bir bit boyutuna sahip olurlar. Ayrıca her değişkenimizin belli 

bir değer aralığı vardır. Programlarımızı yazarken, çoğu zaman değişkenleri birbirlerine atarız. 

Küçük boyutlu bir değişkeni, kendisinden daha büyük boyutlu bir değişkene atarken bir problem 

yoktur. Ancak, boyutu büyük olan bir değişkeni, daha küçük boyuta sahip bir değişkene atamak 

istediğimizde durum değişir. Elbette böyle bir durumda, derleyicimiz bizi uyaracaktır. Ancak bilinçli 

olarak yani tür dönüştürme anahtar kelimelerini kullandığımız durumlarda herhangibir derleyici 

hatasını almayız. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek, değişkenleri tanımladığımız türlere ait boyut 

bilgilerinin iyi bilinmesini gerektirir. Bu amaçla aşağıdaki tabloda, C# programlama dilinde 
kullanılan değişken türlerini bulabilirsiniz. 

Değişken 

Türü 
Boyut (Bit) Alt Aralık Üst Aralık 

 Byte 8  0 255 

mailto:selim@bsenyurt.com
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 SByte 8  -128 127 

 Short 16  -32768 32767 

 UShort 16  0 65535 

 Int 32  -2,147,483,648 2,147,483,647 

 UInt 32  0 4,294,967,295 

 Long 64 
 -

9,223,372,036,854,775,808 
9,223,372,036,854,775,807 

 ULong 64  0 18,446,744,073,709,551,615 

 Float 32  +/- 1.5 X 10^-45 +/- 3.4 X 10^38 

 Double 64  +/- 5 X 10^-324 +/- 1.7 X 10^308 

 Decimal 128  1 X 10^-28 7.9 X 10^1028 

 Char 16  - - 

 Bool -  - - 

Tablo 1. C# Değişken Türlerini Hatırlayalım. 

Büyük alanlı değişkenlerin, küçük alanlı değişkenler içine alınması sırasında neler olabilieceğini 
gözlemlemek amacıyla aşağıdaki örneğimizi inceleyelim. 

using System; 

namespace checkedUnchecked 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               short degisken1=32760; 

               byte degisken2; 

               degisken2=(byte)degisken1; 

               Console.WriteLine("Short tipinden değişkenimiz : {0}",degisken1); 

               Console.WriteLine("Short değişkenimizi byte tipinden değişkene aldık : {0}",degisken2); 

             } 
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     } 

} 

Uygulamamızda, Short tipinde degisken1 isminde bir değişkenimiz var. Değeri 32760. Short tipi 

değişken türleri -32768 ile 32767 arasındaki değerleri alabilen sayısal bir türdür. Degisken2 isimli , 

değişkenimiz ise Byte türünden olmakla birlikte değer aralığı 0 ile 255 arasındadır. Kodumuzda 

bilinçli bir şekilde, (byte) dönüştürücüsü yardımıyla, short türünden değişkenimizi, byte türünden 

değişkenimize atıyoruz. Bu kod hatasız olarak derlenecektir. Ancak, uygulamamızı çalıştırdığımızda 
karşımıza çıkacak olan sonuç beklemediğimiz bir sonuç olucaktır. 

 

Şekil 2. Sonuç şaşırtıcı mı? 

Gördüğünüz gibi anlamsız bir sonuç elde ettik. Şimdi gelin bunun nedenini ele alalım. Öncelikle 

degisken1 isimli short türünden değişkenimizi ele alalım. Short tipi 16 bitlik bir veri alanını temsil 

eder. Degisken1 isimli veri tipimizin bellekte bitsel düzeyde tutuluş şekli aşağıdaki gibi olucaktır. 

 

Şekil 2. Short tipinden değişkenimizin bellekte tutuluşu. 

Şimdi byte türünden tanımladığımız değişkenimizi ele alalım. Byte türü 8 bitlik bir veri türüdür ve 0 

ile 256 arasında sayısal değerler alır. degisken1 isimli short türünden değişkenimizi, byte türünden 

değisken2 değişkenimiz içine almaya çalıştığımızda aşağıdaki sonuç ile karşılaşırız. 
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Şekil 3. Atama sonrası. 

Görüldüğü gibi 16 bitlik short tipi değişkenin ilk 8 biti havaya uçmuştur. Çünkü, byte veri tipi 8 

bitlik bir veri tipidir. Dolayısıyla 16 bitlik bir alanı, 8 bitlik alana sığdırmaya çalıştığımızda veri kaybı 

meydana gelmiş ve istemediğimiz bir sonuç ortaya çıkmıştır. Elbette hiçbirimiz, yazdığımız 

programların çalışması sırasında böylesi mantık hatalarının olmasını istemeyiz. Bu durumun en 

güzel çözümlerinden birisi, checked anahtar kelimesini kullanmaktır. Checked anahtar kelimesi, 

uygulandığı bloktaki tüm tür dönüşümlerini kontrol eder ve yukarıdaki gibi bir durum oluştuğunda, 

OverFlow istisnasının fırlatılmasını sağlar. Yukarıdaki örneğimizi şimdide checked bloğu ile 
çalıştıralım. 

static void Main(string[] args) 

{ 

     short degisken1=32760; 

     byte degisken2; 

     checked 

     { 

          degisken2=(byte)degisken1; 

     } 

     Console.WriteLine("Short tipinden değişkenimiz : {0}",degisken1); 

     Console.WriteLine("Short değişkenimizi byte tipinden değişkene aldık : {0}",degisken2); 

} 

Bu durumda uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 4. OverFlow istisnasının fırlatılması. 

Derleyicimiz, checked anahtar kelimesinin kullanıldığı bloktaki tüm tür dönüşümlerini izlemeye alır. 

Eğer büyük alanlı bir değişken türü, kendisinden daha küçük alanlı bir değişken türüne atanmaya 

çalışırsa derleyici, OverFlow istisnasını fırlatır. Bu bize, checked bloklarının, try...catch...finally 

blokları ile kullanarak, kodumuzu dahada güvenli bir hale getirmemize imkan sağlar. Ne dediğimizi 

daha iyi anlayabilmek için, yukarıda yazdığımız kodu aşağıdaki  gibi değiştirelim. 

static void Main(string[] args) 

{ 

     short degisken1=32760; 

     byte degisken2=0; 

     try 

     { 

          checked 

          { 

               degisken2=(byte)degisken1; 
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               Console.WriteLine("Short tipinden değişkenimiz : {0}",degisken1); 

               Console.WriteLine("Short değişkenimizi byte tipinden değişkene aldık : {0}",degisken2); 

          } 

     } 

     catch(System.OverflowException hata) 

     { 

          Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

          Console.WriteLine("Değişken 2 :{0}",degisken2.ToString()); 

     } 

} 

Burada, checked bloğunu, try...catch...finally bloğu içine alarak, programın kesilemesinin de önüne 

geçmiş olduk. Bununla birlikte, checked anahtar kelimesinin bir diğer özelliğide, kontrol altına aldığı 

blok içresinde oluşabilecek taşma hatalarının sonucunda, taşma hatasına maruz kalan değişkenlerin 

orjinal değerlerini korumasıdır. Örneğin yukarıdaki örnekte, byte türündeki değişkenimiz 248 değeri 
yerine ilk atama yaptığımız 0 değerini korumuştur. 

Diğer yandan bazen, meydana gelebilecek bu tarz taşma hatalırını görmezden gelerek, bazı tür 

atamalarının mutlaka yapılmasını isteyebiliriz. Bu durumda unchecked bloklarını kullanırız. Bunu 
daha iyi anlayabilmek için, aşağıdaki örneğimize bir göz atalım. 

static void Main(string[] args) 

{ 

     short degisken1=32760; 

     byte degisken2=0; 

     byte degisken3=0; 

     try 

     { 

          checked 

          { 

               unchecked 

               { 

                    degisken3=(byte)degisken1; 

                    Console.WriteLine("Kontrol edilmeyen degisken3 değeri: {0}",degisken3); 

               } 

               degisken2=(byte)degisken1; 

               Console.WriteLine("Short tipinden değişkenimiz : {0}",degisken1); 

               Console.WriteLine("Short değişkenimizi byte tipinden değişkene aldık : {0}",degisken2); 

          } 

     } 

     catch(System.OverflowException hata)    

     { 

          Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

          Console.WriteLine("Değişken 2 :{0}",degisken2.ToString()); 

     } 

} 
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Uygulamamızı çalıştırdığımızda, degisken3 isimli byte türünden değişkenimiz için, bilinçli olarak 

gerçekleştirdiğimiz dönüşümün gerçekleştiğini görebiliriz. Bunu sağlayan unchecked anahtar 
kelimesidir. Dolayısıyla oluşacak OverFlow hatasının görmezden gelindiğini görürüz. 

 

Şekil 5. Unchecked anahtar kelimesinin uygulanmasının sonucu. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 
günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Bir Arayüz, Bir Sınıf ve Bir Tablo ( 14.01.2004 ) - 

C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, bir arayüzü uygulayan sınıf nesnelerinden faydalanarak, bir Sql 

tablosundan nasıl veri okuyacağımızı ve değişiklikleri veritabanına nasıl göndereceğimizi 

incelemeye çalışacağız. Geliştireceğimiz örnek, arayüzlerin nasıl oluşturulduğu ve bir sınıfa nasıl 

uygulandığını incelemekle yetinmeyecek, Sql veritabanımızdaki bir tablodaki belli bir kayda ait 

verilerin bu sınıf nesnelerine nasıl aktarılacağını da işleyecek. Kısacası uygulamamız, hem 
arayüzlerin hem sınıfların hemde Sql nesnelerinin kısa bir tekrarı olucak. 

Öncelikle uygulamamızın amacından bahsedelim. Uygulamamızı bir Windows uygulaması şeklinde 

geliştireceğiz. Kullanacağımız veri tablosunda arkadaşlarımızla ilgili bir kaç veriyi tutuyor olacağız. 

Kullanıcı, Windows formunda, bu tablodaki alanlar için Primary Key niteliği taşıyan bir ID değerini 

girerek, buna karşılık gelen tablo satırına ait verilerini elde edicek. İstediği değişiklikleri yaptıktan 

sonra ise bu değişiklikleri tekrar veritabanına gönderecek. Burada kullanacağımız teknik 

makalemizin esas amacı olucak. Bu kez veri tablosundan çekip aldığımız veri satırının programdaki 

eşdeğeri, oluşturacağımız sınıf nesnesi olucak. Bu sınıfımız ise, yazmış olduğumuz arayüzü 

uygulayan bir sınıf olucak. Veriler sınıf nesnesine, satırdaki her bir alan değeri, aynı isimli özelliğe 

denk gelicek şekilde yüklenecek. Yapılan değişiklikler yine bu sınıf nesnesinin özelliklerinin sahip 
olduğu değerlerin veri tablosuna gönderilmesi ile gerçekleştirilecek. 

Uygulamamızda, verileri Sql veritabanından çekmek için, SqlClient isim uzayında yer alan 

SqlConnection ve SqlDataReader nesnelerini kullanacağız. Hatırlayacağınız gibi SqlConnection 

nesnesi ile , bağlanmak istediğimiz veritabanına, bu veritabanının bulunduğu sunucu üzerinden bir 

bağlantı tanımlıyoruz. SqlDataReader nesnemiz ile de, sadece ileri yönlü ve yanlız okunabilir bir 
veri akımı sağlayarak, aradığımız kayda ait verilerin elde edilmesini sağlıyoruz. 

Şimdi uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Öncelikle vs.net ortamında bir Windows Application 
oluşturalım. Burada aşağıdaki gibi bir form tasarlayalım. 
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Şekil 1. Form tasarımımız. 

Kullanıcı bilgilerini edinmek istediği kişinin ID'nosunu girdikten sonra, Getir başlıklı butona 

tıklayarak ilgili satırın tüm alanlarına ait verileri getirecek. Ayrıca, kullanıcı veriler üzerinde 

değişiklik yapabilecek ve bunlarıda Güncelle başlıklı butona tıklayarak Sql veritabanındaki 

tablomuza aktarabilecek. Sql veritabanında yer alan Kisiler isimli tablomuzun yapısı aşağıdaki 
gibidir. 
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Şekil 2. Tablomuzun yapısı. 

Şimdi gelelim işin en önemli ve anahtar kısımlarına. Program kodlarımız. Öncelikle arayüzümüzü 

tasarlayalım. Arayüzümüz, sonra oluşturacağımız sınıf için bir rehber olucak. Sınıfımız, veri 

tablomuzdaki alanları birer özellik olarak taşıyacağına göre arayüzümüzde bu özellik tanımlarının 

yer alması gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ilgili kişiye ait verileri getirecek bir metodumuzda 

olmalıdır. Elbette bu arayüze başka amaçlar için üye tanımlamalarıda ekleyebiliriz. Bu konuda tek 

sınır bizim hayal gücümüz. İşin gerçeği bu makalemizde hayal gücümü biraz kısdım konunun daha 

fazla dağılmaması amacıyla :) . (Ama siz, örneğin kullanıcının yeni girdiği verileri veritabanına 

yazıcak bir metod tanımınıda bir üye olarak ekleyebilir ve gerekli kodlamaları yapabilirsiniz.) İşte 

arayüzümüzün kodları. 

public interface IKisi 

{ 

     /* Öncelikle tablomuzdaki her alana karşılık gelen özellikler için tanımlamalarımızı yapıyoruz.*/ 

     int KisiID /* KisiID, tablomuzda otomatik artan ve primary key olan bir alandır. Dolayısıyla 

programcının var olan bir KisiID'sini değiştirmemesi gerekir. Bu nedenle sadece okunabilir bir 

özellik olarak tanımlanmasına izin veriyoruz. */ 

     { 

          get; 

     } 

     string Ad /* Tablomuzdaki char tipindeki Ad alanımız için string tipte bir alan.*/ 

     { 

          get;set; 

     } 

     string Soyad 

     { 

          get;set; 

     } 

     DateTime DogumTarihi /* Tablomuzda, DogumTarihi alanımız datetime tipinde olduğundan, 

DateTime tipinde bir özellik tanımlanmasına izin veriyoruz.*/ 

     { 

          get;set; 

     } 

     string Meslek 

     { 

          get;set; 

     } 

     void Bul(int KID); /* Bul metod, KID parametresine göre, tablodan ilgili satıra ait verileri alıcak 

ve alanlara karşılık gelen özelliklere atayacak metodumuzdur.*/ 

} 

Şimdide bu arayüzümüzü uygulayacağımız sınıfımızı oluşturalım. Sınıfımız IKisi arayüzünde 

tanımlanan her üyeyi uygulamak zorundadır. Bu bildiğiniz gibi arayüzlerin bir özelliğidir. 

public class CKisi:IKisi /* IKisi arayüzünü uyguluyoruz.*/ 

{ 

     /* Öncelikle sınıftaki özelliklerimiz için, verilerin tutulacağı alanları tanımlıyoruz.*/ 

     private int kisiID; 
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     private string ad; 

     private string soyad; 

     private DateTime dogumTarihi; 

     private string meslek; 

     /* Arayüzümüzde yer alan üyeleri uygulamaya başlıyoruz.*/ 

     public int KisiID 

     { 

          get{ return kisiID;} 

     } 

     public string Ad 

     { 

          get{return ad;}set{ad=value;} 

     } 

     public string Soyad 

     { 

          get{return soyad;}set{soyad=value;} 

     } 

     public DateTime DogumTarihi 

     { 

          get{return dogumTarihi;}set{dogumTarihi=value;} 

     } 

     public string Meslek 

     { 

          get{return meslek;}set{meslek=value;} 

     } 

     public void Bul(int KID) 

     { 

          /* Öncelikle Sql Veritabanımıza bir bağlantı açıyoruz.*/ 

          SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;integrated 

security=sspi;initial catalog=Friends"); 

          /* Tablomuzdan, kullanıcının bu metoda parametre olarak gönderdiği KID değerini baz 

alarak, ilgili KisiID'ye ait verileri elde edicek sql kodunu yazıyoruz.*/ 

          string sorgu="Select * From Kisiler Where KisiID="+KID.ToString(); 

          /* SqlCommand nesnemiz yardımıyla sql sorgumuzu çalıştırılmak üzere hazırlıyoruz.*/ 

          SqlCommand cmd=new SqlCommand(sorgu,conFriends); 

          SqlDataReader rd;/* SqlDataReader nesnemizi yaratıyoruz.*/ 

          conFriends.Open(); /* Bağlantımızı açıyoruz. */ 

          rd=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); /* ExecuteReader ile sql 

sorgumuzu çalıştırıyoruz ve sonuç kümesi ile SqlDataReader nesnemiz arasında bir akım(stream) 

açıyoruz. CommandBehavior.CloseConnection sayesinde, SqlDataReader nesnemizi kapattığımızda, 

SqlConnection nesnemizinde otomatik olarak kapanmasını sağlıyoruz.*/ 

          while(rd.Read()) 

          { 

               /* Eğer ilgili KisiID'ye ait bir veri satırı bulunursa, SqlDataReader nesnemizin Read 

metodu sayesinde, bu satıra ait verileri sınıfımızın ilgili alanlarına aktarıyoruz. Böylece, bu alanların 

atandığı sınıf özellikleride bu veriler ile dolmuş oluyor.*/ 

               kisiID=(int)rd["KisiID"]; 

               ad=rd["Ad"].ToString();    

               soyad=rd["Soyad"].ToString(); 
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               dogumTarihi=(DateTime)rd["DogumTarihi"]; 

               meslek=rd["Meslek"].ToString(); 

          } 

          rd.Close(); 

     } 

     public CKisi() 

     { 

     } 

} 

Artık IKisi arayüzünü uygulayan, CKisi isimli bir sınıfımız var.Şimdi Formumuzun kodlarını yazmaya 

başlayabiliriz. Öncelikle module düzeyinde bir CKisi sınıf nesnesi tanımlayalım. 

CKisi kisi=new CKisi(); 

Bu nesnemiz veri tablosundan çektiğimiz veri satırına ait verileri taşıyacak. Kullanıcı Getir başlıklı 

button kontrolüne bastığında olucak olayları gerçekleştirecek kodları yazalım. 

private void btnGetir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     int id=Convert.ToInt32(txtKisiID.Text.ToString()); /* Kullanıcının TextBox kontrolüne girdiği ID 

değeri Convert sınıfının ToInt32 metodu ile Integer'a çeviriyoruz.*/ 

     kisi.Bul(id); /* Kisi isimli CKisi sınıfından nesne örneğimizin Bul metodunu çağırıyoruz.*/ 

     Doldur(); /* Doldur Metodu, kisi nesnesinin özellik değerlerini, Formumuzdaki ilgili kontrollere 

alarak, bir nevi veri bağlama işlemini gerçekleştirmiş oluyor.*/ 

} 

Şimdide Doldur metodumuzun kodlarını yazalım. 

public void Doldur() 

{ 

     txtAd.Text=kisi.Ad.ToString(); /* txtAd kontrolüne, kisi nesnemizin Ad özelliğinin şu anki değeri 

yükleniyor. Yani ilgili veri satırının ilgili alanı bu kontrole bağlamış oluyor.*/ 

     txtSoyad.Text=kisi.Soyad.ToString(); 

     txtMeslek.Text=kisi.Meslek.ToString(); 

     txtDogumTarihi.Text=kisi.DogumTarihi.ToShortDateString(); 

     lblKisiID.Text=kisi.KisiID.ToString(); 

} 

Evet görüldüğü gibi artık aradığımız kişiye ait verileri formumuzdaki kontrollere yükleyebiliyoruz. 

Şimdi TextBox kontrollerimizin TextChanged olaylarını kodlayacağız. Burada amacımız, 

TextBox'larda meydana gelen değişikliklerin anında, CKisi sınıfından türettiğimiz Kisi nesnesinin 

ilgili özelliklerine yansıtılabilmesi. Böylece yapılan değişiklikler anında nesnemize yansıyacak. Bu 
nedenle aşağıdaki kodları ekliyoruz. 

/* Metodumuz bir switch case ifadesi ile, aldığı ozellikAdi parametresine göre, CKisi isimli sınıfımıza 

ait Kisi nesne örneğinin ilgili özelliklerini değiştiriyor.*/ 
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public void Degistir(string ozellikAdi,string veri) 

{ 

     switch(ozellikAdi) 

     { 

          case "Ad": 

          { 

               kisi.Ad=veri; 

               break; 

          } 

          case "Soyad": 

          { 

               kisi.Soyad=veri; 

               break; 

          } 

          case "Meslek": 

          { 

               kisi.Meslek=veri; 

               break; 

          } 

          case "DogumTarihi": 

          { 

               kisi.DogumTarihi=Convert.ToDateTime(veri); 

               break; 

          } 

     } 

} 

private void txtAd_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Degistir("Ad",txtAd.Text); 

} 

private void txtSoyad_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Degistir("Soyad",txtSoyad.Text); 

} 

private void txtDogumTarihi_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Degistir("DogumTarihi",txtDogumTarihi.Text.ToString()); 

} 

private void txtMeslek_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Degistir("Meslek",txtMeslek.Text); 

} 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     int id; 

     id=Convert.ToInt32(lblKisiID.Text.ToString()); 

     Guncelle(id); 

} 
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Görüldüğü gibi kodlarımız gayet basit. Şimdi güncelleme işlemlerimizi gerçekleştireceğimiz kodları 

yazalım. Kullanıcımız, TextBox kontrollerinde yaptığı değişikliklerin veritabanınada yansıtılmasını 
istiyorsa Guncelle başlıklı button kontrolüne tıklayacaktır. İşte kodlarımız. 

private void btnGuncelle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Güncelleme işlemi, şu anda ekranda olan Kişi için yapılacağından, bu kişiye ait KisiID sini 

ilgili Label konrolümüzden alıyoruz ve Guncelle isimli metodumuza parametre olarak gönderiyoruz. 

Asıl güncelleme işlemi Guncelle isimli metodumuzda yapılıyor. */ 

     int id; 

     id=Convert.ToInt32(lblKisiID.Text.ToString()); 

     Guncelle(id); 

} 

public void Guncelle(int ID) 

{ 

     /* Sql Server'ımıza bağlantımızı oluşturuyoruz.*/ 

     SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;integrated 

security=sspi;initial catalog=Friends"); 

     /* Update sorgumuzu oluşturuyoruz. Dikkat edicek olursanız alanlara atanacak değerler, kisi 

isimli nesnemizin özelliklerinin değerleridir. Bu özellik değerleri ise, TextBox kontrollerinin 

TextChanged olaylarına ekldeğimiz kodlar ile sürekli güncel tutulmaktadır. En ufak bir değişiklik 

dahi buraya yansıyabilecektir.*/ 

     string sorgu="Update Kisiler Set 

Ad='"+kisi.Ad+"',Soyad='"+kisi.Soyad+"',Meslek='"+kisi.Meslek+"',DogumTarihi='"+ 

kisi.DogumTarihi.ToShortDateString()+"' Where KisiID="+ID; 

     SqlCommand cmd=new SqlCommand(sorgu,conFriends); /* SqlCommand nesnemizi sql 

cümleciğimiz ve geçerli bağlantımız ile oluşturuyoruz. */ 

     conFriends.Open(); /* Bağlantımızı açıyoruz.*/ 

     try 

     { 

          cmd.ExecuteNonQuery(); /* Komutumuzu çalıştırıyoruz.*/ 

     } 

     catch 

     { 

          MessageBox.Show("Başarısız"); 

     } 

     finally /* Update işlemi herhangibir neden ile başarısız olsada, olmasada sonuç olarak(finally) 

açık olan SqlConnection bağlanıtımızı kapatıyoruz. */ 

     { 

          conFriends.Close(); 

     } 

} 

İşte uygulama kodlarımız bu kadar. Şimdi gelin uygulamamızı çalıştırıp deneyelim. Öncelikle KisiID 

değeri 1000 olan satıra ait verileri getirelim. 
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Şekil 3. KisiID=1000 Kaydına ait veriler Kisi nesnemize yüklenir. 

Şimdi verilerde bir kaç değişiklik yapalım ve güncelleyelim. Ben Ad alanında yer alan "S." değerini 

"Selim" olarak değiştirdim. Bu durum sonucunda yapılan değişikliklerin veritabanına yazılıp 

yazılmadığını ister programımızdan tekrar 1000 nolu satırı getirerek bakabiliriz istersekde Sql 
Server'dan direkt olarak bakabiliriz. İşte sonuçlar. 

 

Şekil 4. Güncelleme işleminin sonucu. 

Programımız elbette gelişmeye çok, ama çok açık. Örneğin kodumuzda hata denetimi 

yapmadığımız bir çok ölü nokta var. Bunların geliştirilmesini siz değerli okurlarımıza bırakıyorum. 

Bu makalemizde özetle, bir arayüzü bir sınıfa nasıl uyguladığımızı, bu arayüzü nasıl yazdığımızı 

hatırlamaya çalıştık. Ayrıca, sınıfımıza ait bir nesne örneğine, bir tablodaki belli bir veri satırına ait 

verileri nasıl alabileceğimizi, bu nesne özelliklerinde yaptığımız değişiklikleri tekrar nasıl veri 

tablosuna gönderebileceğimizi inceledik. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Arayüzler'de is ve as Anahtar Sözcüklerinin 

Kullanımı ( 12.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2484 
 

Bugünkü makalemizde, arayüzlerde is ve as anahtar kelimelerinin kullanımını inceleyeceğiz. Bir 

sınıfa arayüz(ler) uyguladığımızda, bu arayüzlerde tanımlanmış metodları çağırmak için çoğunlukla 

tercih edilen bir teknik vardır. O da, bu sınıfa ait nesne örneğini, çalıştırılacak metodun tanımlandığı 

arayüz tipine dönüştürmek ve bu şekilde çağırmaktadır. Bu teknik, her şeyden önce, program 

kodlarının okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmaktadır. Öyleki, bir isim uzayında yer alan çok 

sayıda arayüzün ve sınıfın yer aldığı uygulamalarda be tekniği uygulayarak, hangi arayüze ait 

metodun çalıştırıldığı daha kolay bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Diğer yandan bu teknik, aynı 
metod tanımlamalarına sahip arayüzler için de kullanılır ki bunu bir önceki makalemizde işlemiştik. 

Bu teknik ile ilgili olarak, dikkat edilmesi gereken bir noktada vardır. Bir sınıfa ait nesne örneğini, 

bu sınıfa uygulamadığımız bir arayüze ait herhangibir metodu çalıştırmak için, ilgili arayüz tipine 

dönüştürdüğümüzde InvalidCastException istisnasını alırız. Bu noktayı daha iyi vurgulayabilmek 

için aşağıdaki örneğimizi göz önüne alalım. Bu örnekte iki arayüz yer almakta olup, tanımladığımız 

sınıf, bu arayüzlerden sadece bir tanesini uygulamıştır. Ana sınıfımızda, bu sınıfa ait nesne örneği, 

uygulanmamış arayüz tipine dönüştürülmüş ve bu arayüzdeki bir metod çağırılmak istenmiştir. 

using System; 

namespace Interface3 

{ 

     public interface IKullanilmayan 

     { 

          void Yaz(); 

          void Bul(); 

     } 

     public interface IKullanilan 

     { 

          void ArayuzAdi(); 

     } 

     public class ASinifi:IKullanilan 

     { 

          public void ArayuzAdi() 

          { 

               Console.WriteLine("Arayüz adl:IKullanilan"); 

          } 

     } 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               ASinifi a=new ASinifi(); 

               IKullanilan Kul=(IKullanilan)a; 

               Kul.ArayuzAdi(); 

               IKullanilmayan anKul=(IKullanilmayan)a; 

               anKul.Yaz(); 

          } 

     } 

} 

Bu örneği derlediğinizde herhangibi derleyici hatası ile karşılaşmassınız. Ancak çalışma 

zamanında "System.InvalidCastException: Specified Cast Is Invalid" çalışma zamanı hatasını 
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alırız. İşte bu sorunu is veya as anahtar sözcüklerinin kullanıldığı iki farklı teknikten birisi ile 

çözebiliriz. Is ve as bu sorunun çözümünde aynı amaca hizmet etmekle beraber aralarında önemli 
iki fark vardır. 

Is anahtar kelimesi aşağıdaki formasyonda kullanılır. 

nesne is tip 

Is anahtar kelimesi nesne ile tipi karşılaştırır. Yani belirtilen nesne ile, bir sınıfı veya arayüzü 

kıyaslarlar. Bu söz dizimi bir if karşılaştırmasında kullanılır ve eğer nesnenin üretildiği sınıf, 

belirtilen tip'teki arayüzden uygulanmışsa bu koşullu ifade true değerini döndürecektir. Aksi 

durumda false değerini döndürür. Şimdi bu tekniği yukarıdaki örneğimize uygulayalım. Yapmamız 
gereken değişiklik Main metodunda yer almaktadır. 

static void Main(string[] args) 

{ 

     ASinifi a=new ASinifi(); 

     IKullanilan Kul=(IKullanilan)a; 

     Kul.ArayuzAdi(); 

            if(a is IKullanilmayan) 

     { 

          IKullanilmayan anKul=(IKullanilmayan)a; 

          anKul.Yaz(); 

     } 

     else 

     { 

          Console.WriteLine("ASinifi, IKullanilmayan arayüzünü uygulamamıştır."); 

     } 

} 

 

Şekil 1: is Anahtar Kelimesinin Kullanımı. 

If koşullu ifadesinde, a isimli nesneyi oluşturduğumuz ASinifi sınıfına, IKullanilmayan arayüzünü 

uygulayıp uyguladığımızı kontrol etmekteyiz. Sonuç false değerini döndürecektir. Nitekim, ASinifi 
sınıfına, IKullanilmayan arayüzünü uygulamadık. 

Is anahtar sözcüğü arayüzler dışında sınıflar içinde kullanabiliriz. Bununla birlikte is anahtar 

sözcüğünü kullanıldığında, program kodu Intermediate Language (IL) çevrildiğinde, yapılan 

denetlemenin iki kere tekrar edildiğini görürüz. Bu verimliliği düşürücü bir etkendir. 

İşte is yerine as anahtar sözcüğünü tercih etmemizin nedenlerinden biriside budur. Diğer 

taraftan is ve as teknikleri, döndürdükleri değerler bakımından da farklılık gösterir. Is anahtar 

kelimesi, bool tipinde ture veya false değerlerini döndürür. As anahtar kelimesi ise, bir nesneyi , bu 

nesne sınıfına uygulanmış bir arayüz tipine dönüştürür. Eğer nesne sınıfı, belirtilen arayüzü 
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uygulamamışsa, dönüştürme işlemi yinede yapılır, fakat dönüştürülmenin aktarıldığı değişken null 

değerine sahip olur. As anahtar kelmesinin formu aşağıdaki gibidir. 

sınıf nesne1=nesne2 as tip 

Burada eğer nesneye belirtilen tipi temsil eden arayüz uygulanmamışsa, nesne null değerini alır. 

Aksi durumda nesne belirtilen tipe dönüştürülür. İşte is ile as arasındaki ikinci farkta budur. 
Konuyu daha iyi anlayabilmek için as anahtar kelimesini yukarıdaki örneğimize uygulayalım. 

static void Main(string[] args) 

{ 

     ASinifi a=new ASinifi(); 

     IKullanilan Kul=(IKullanilan)a; 

     Kul.ArayuzAdi(); 

            IKullanilmayan anKul=a as IKullanilmayan; 

     if(anKul!=null) 

     { 

          anKul.Yaz(); 

     } 

     else 

     { 

          Console.WriteLine("ASinifi IKullanilmayan tipine dönüştürülemedi"); 

     } 

} 

Burada a nesnemiz ASinifi sınıfının örneğidir. As ile bu örneği IKullanilmayan arayüzü tipinden 

anKul değişkenine aktarmaya çalışıyoruz. İşte bu noktada, ASinifi, IKullanilmayan arayüzünü 

uygulamadığı için, anKul değişkeni null değerini alıcaktır. Sonra if koşullu ifadesi ile, anKul 'un null 
olup olmadığı kontrol ediyoruz. Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 2: as Anahtar Kelimesinin Kullanımı 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Arayüz(Interface), Sınıf(Class) ve Çoklu Kalıtım 

( 09.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, arayüzleri incelemeye devam ediceğiz. Bir önceki makalemizde, arayüzleri 

kullanmanın en büyük nedenlerinden birisinin sınıflara çoklu kalıtım desteği vermesi olduğunu 

söylemiştik. Önce basit bir uygulama ile bunu gösterelim. 

using System; 

namespace Interfaces2 

{ 

     public interface IMusteri 

     { 

          void MusteriDetay(); 

          int ID{get;} 

          string Isim{get;set;} 

          string Soyisim{get;set;} 

          string Meslek{get;set;} 

     } 

     public interface ISiparis 

     { 

          int SiparisID{get;} 

          string Urun{get;set;} 

          double BirimFiyat{get;set;} 

          int Miktar{get;set;} 

          void SiparisDetay(); 

     } 

     public class Sepet:IMusteri,ISiparis /* Sepet isimli sınıfımız hem IMusteri arayüzünü hemde 

ISiparis arayüzünü uygulayacaktır. */ 

     { 

          private int id,sipId,mkt; 

          private string ad,soy,mes,ur; 

          private double bf; 

          public int ID 

          { 

               get{return id;} 

          } 

          public string Isim 

          { 

               get{return ad;} 

               set{ad=value;} 

          } 

          public string Soyisim 

          { 

               get{return soy;} 
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               set{soy=value;} 

          } 

          public string Meslek 

          { 

               get{return mes;} 

               set{mes=value;} 

          } 

          public void MusteriDetay() 

          { 

               Console.WriteLine(ad+" "+soy+" "+mes); 

          } 

          public int SiparisID 

          { 

               get{return sipId;} 

          } 

          public string Urun 

          { 

               get{return ur;} 

               set{ur=value;} 

          } 

          public double BirimFiyat 

          { 

               get{return bf;} 

               set{bf=value;} 

          } 

          public int Miktar 

          { 

               get{return mkt;} 

               set{mkt=value;} 

          } 

          public void SiparisDetay() 

          { 

               Console.WriteLine("----Siparisler----"); 

               Console.WriteLine("Urun:"+ur+" Birim Fiyat"+bf.ToString()+" Miktar:"+mkt.ToString()); 

          } 

     } 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Sepet spt1=new Sepet(); 

               spt1.Isim="Burak"; 

               spt1.Soyisim="Software"; 

               spt1.Meslek="Mat.Müh"; 

               spt1.Urun="Modem 56K"; 

               spt1.BirimFiyat=50000000; 

               spt1.Miktar=2; 

               spt1.MusteriDetay(); 
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               spt1.SiparisDetay(); 

          } 

     } 

} 

 

Şekil 1. Programın Çalışmasının Sonucu. 

Yukarıdaki kodlarda aslında değişik olarak yaptığımız bir şey yok. Sadece oluşturduğumuz 

arayüzleri bir sınıfa uyguladık ve çok kalıtımlılığı gerçekleştirmiş olduk. Ancak bu noktada dikkat 

etmemiz gereken bir unsur vardır. Eğer arayüzler aynı isimli metodlara sahip olurlarsa ne olur? Bu 

durumda arayüzlerin uygulandığı sınıfta, ilgili metodu bir kez yazmamız yeterli olucaktır. Söz 

gelimi, yukarıdaki örneğimizde, Baslat isimli ortak bir metodun arayüzlerin ikisi içinde tanımlanmış 
olduğunu varsayalım. 

public interface IMusteri 

{ 

     void MusteriDetay(); 

     int ID{get;} 

     string Isim{get;set;} 

     string Soyisim{get;set;} 

     string Meslek{get;set;} 

            void Baslat(); 

} 

public interface ISiparis 

{ 

     int SiparisID{get;} 

     string Urun{get;set;} 

     double BirimFiyat{get;set;} 

     int Miktar{get;set;} 

     void SiparisDetay(); 

            void Baslat(); 

} 

Şimdi bu iki arayüzde aynı metod tanımına sahip. Sınıfımızda bu metodları iki kez yazmak anlamsız 

olucaktır. O nedenle sınıfımza aşağıdaki gibi tek bir Baslat metodu ekleriz. Sınıf nesnemizi 
oluşturduğumuzda, Baslat isimli metodu aşağıdaki gibi çalıştırabiliriz. 

spt1.Baslat(); 



www.bsenyurt.com Page 2490 
 

Fakat bazı durumlarda, arayüzlerdeki metodlar aynı isimlide olsalar, arayüzlerin uygulandığı sınıf 

içerisinde söz konusu metod, arayüzlerin her biri için ayrı ayrıda yazılmak istenebilir. Böyle bir 
durumda ise sınıf içerisindeki metod yazımlarında arayüz isimlerini de belirtiriz.Örneğin; 

void IMusteri.Baslat() 

{ 

     Console.WriteLine("Müşteriler hazırlandı..."); 

} 

void ISiparis.Baslat() 

{ 

     Console.WriteLine("Siparişler hazırlandı..."); 

} 

Metodların isimleri başında hangi arayüz için yazıldıklarına dikkat edelim. Diğer önemli bir nokta 

public belirtecinin kullanılmayışıdır. Public belirtecini kullanmamız durumunda, "The modifier 

'public' is not valid for this item" derleyici hatasını alırız. Çünkü, metodumuzu public olarak 

tanımlamaya gerek yoktur. Nitekim, bu metodların kullanıldığı sınıflara ait nesnelerden, bu 

metodları çağırmak istediğimizde doğrudan çağıramadığımız görürüz. Çünkü derleyici hangi 

arayüzde tanımlanmış metodun çağırılması gerektiğini bilemez. Bu metodları kullanabilmek için, 

nesne örneğini ilgili arayüz tiplerine  dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu dönüştürmenin yapılması 

ilgili sınıf nesnesinin, arayüz tipinden değişkenlere açık bir şekilde dönüştürülmesi ile oluşur. İşte 

bu yüzdende bu tip metodlar, tanımlandıkları sınıf içinde public yapılamazlar. Bu açıkça dönüştürme 

işlemide aşağıdaki örnek satırlarda görüldüğü gibi olur. 

IMusteri m=(IMusteri)spt1; 

ISiparis s=(ISiparis)spt1; 

İşte şimdi istediğimiz metodu, bu değişken isimleri ile birlikte aşağıdaki örnek satırlarda olduğu gibi 

çağırabiliriz. 

m.Baslat(); 

s.Baslat(); 

 

Şekil 2. Programın Çalışmasının Sonucu. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna ilerleyen makalelerimizde arayüzleri incelemeye devam 
edeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Interface (Arayüz) Kullanımına Giriş ( 

08.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, nesneye dayalı programlamanın önemli kavramlarından birisi olan 

arayüzleri incelemeye çalışacağız. Öncelikle, arayüz'ün tanımını yapalım. Bir arayüz, başka sınıflar 

için bir rehberdir. Bu kısa tanımın arkasında, deryalar gibi bir kavram denizi olduğunu söylemekte 

yarar buluyorum.. Arayüzün ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için belkide asıl kullanım 
amacına bakmamız gerekmektedir. 

C++ programlama dilinde, sınıflar arasında çok kalıtımlılık söz konusu idi. Yani bir sınıf, birden fazla 

sınıftan türetilebiliyordu kalıtımsal olarak. Ancak bu teknik bir süre sonra kodların dahada 

karmaşıklaşmasına ve anlaşılabilirliğin azalmasına neden oluyordu. Bu sebeten ötürü değerli 

Microsoft mimarları, C# dilinde, bir sınıfın sadece tek bir sınıfı kalıtımsal olarak alabileceği 

kısıtlmasını getirdiler. Çok kalıtımlık görevini ise anlaşılması daha kolay arayüzlere bıraktılar. İşte 

arayüzleri kullanmamızın en büyük nedenlerinden birisi budur. 

Diğer yandan, uygulamalarımızın geleceği açısından da arayüzlerin çok kullanışlı olabileceğini 

söylememiz gerekiyor. Düşününkü, bir ekip tarafından yazılan ve geliştirilen bir uygulamada 

görevlisiniz. Kullandığınız nesnelerin, türetildiği sınıflar zaman içerisinde, gelişen yeniliklere adapte 

olabilmek amacıyla, sayısız yeni metoda, özelliğe vb.. sahip olduklarını farzedin. Bir süre sonra, 

nesnelerin türetildiği sınıflar içerisinde yer alan kavram kargaşısını, "bu neyi yapıyordu?, kime 

yapıyordu? , ne için yapıyordu?" gibi soruların ne kadar çok sorulduğunu düşünün. Oysa 

uygulamanızdaki sınıfların izleyeceği yolu gösteren rehber(ler) olsa fena mı olurdu? İşte size 

arayüzler. Bir arayüz oluşturun ve bu arayüzü uygulayan sınıfların hangi metodları, özellikleri vb 

kullanması gerektiğine karar verin. Programın gelişmesimi gerekiyor?. Yeni niteliklere mi ihtiyacın 

var? İster kullanılan arayüzleri, birbirlerinden kalıtımsal olarak türetin, ister yeni arayüzler 
tasarlayın. Tek yapacağınız sınıfların hangi arayüzlerini kullanacağını belirtmek olucaktır. 

Bu açıklamalar ışığında bir arayüz nasıl tanımlanır ve hangi üyelere sahiptir bundan bahsedelim.Bir 

arayüz tanımlanması aşağıdaki gibi yapılır. Yazılan kod bloğunun bir arayüz olduğunu Interface 

anahtar sözcüğü belirtmektedir. Arayüz isminin başında I harfi kullanıldığına dikkat edin. Bu 

kullanılan sınıfın bir arayüz olduğunu anlamamıza yarayan bir isim kullanma tekniğidir. Bu sayede, 

sınıfların kalıtımsal olarak aldığı elemanların arayüz olup olamdığını daha kolayca anlayabiliriz. 

public interface IArayuz 

{ 

} 

Tanımlama görüldüğü gibi son derece basit. Şimdi arayüzlerin üyelerine bir göz atalım. Arayüzler, 

sadece aşağıdaki üyelere sahip olabilirler. 

Arayüz Üyeleri 

özellikler (properties) 
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metodlar (methods) 

olaylar (events) 

indeksleyiciler 

(indexers) 

Tablo 1. Arayüzlerin sahip olabileceği üyeler 

Diğer yandan, arayüzler içerisinde aşağıdaki üyeler kesinlikle kullanılamazlar. 

Arayüzlerde 

Kullanılamayan Üyeler 

yapıcılar (constructors) 

yokediciler (destructors) 

alanlar (fields) 

Tablo 2. Arayüzlerde kullanılamayan üyeler. 

Arayüzler Tablo1 deki üyelere sahip olabilirler. Peki bu üyeler nasıl tanımlanır. Herşeyden önce 

arayüzler ile ilgili en önemli kural onun bir rehber olmasıdır. Yani arayüzler sadece, kendisini rehber 

alan sınıfların kullanacağı üyeleri tanımlarlar. Herhangibir kod satırı içermezler. Sadece özelliğin, 

metodun, olayın veya indeksleyicinin tanımı vardır. Onların kolay okunabilir olmalarını sağlayan ve 
çoklu kalıtım için tercih edilmelerine neden olan sebepte budur. Örneğin; 

public interface IArayuz 

{ 

     /* double tipte bir özellik tanımı. get ve set anahtar sözcüklerinin herhangibir blok {} 

içermediğine dikkat edin. */ 

     double isim 

     { 

          get; 

          set; 

     } 

     /* Yanlız okunabilir (ReadOnly) string tipte bir özellik tanımı. */ 

     string soyisim 

     { 

          get; 

     } 

     /* integer değer döndüren ve ili integer parametre alan bir metod tanımı. Metod tanımlarındada 

metodun dönüş tipi, parametreleri, ismi dışında herhangibir kod satırı olmadığına dikkat edin. */ 
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     int topla(int a,int b); 

     /* Dönüş değeri olmayan ve herhangibir parametre almayan bir metod tanımı. */ 

     void yaz(); 

     /* Bir indeksleyici tanımı */ 

     string this[int index] 

     { 

          get; 

          set; 

     } 

} 

Görüldüğü gibi sadece tanımlamalar mevcut. Herhangibir kod satırı mevcut değil. Bir arayüz 

tasarlarken uymamız gereken bir takım önemli kurallar vardır. Bu kurallar aşağıdaki tabloda kısaca 
listelenmiştir. 

1 

Bir arayüz'ün tüm üyeleri public kabul edilir. Private, Protected gibi belirtiçler kullanamayız. 

Bunu yaptığımız takdirde örneğin bir elemanı private tanımladığımız takdirde, derleme 

zamanında aşağıdaki hatayı alırız. 

"The modifier 'private' is not valid for this item" 

2 

Diğer yandan bir metodu public olarakta tanımlayamayız. Çünkü zaten varsayılan olarak 

bütün üyeler public tanımlanmış kabul edilir. Bir metodu public tanımladığımızda yine 

derleme zamanında aşağıdaki hatayı alırız. 

"The modifier 'public' is not valid for this item" 

3 
Bir arayüz, bir yapı(struct)'dan veya bir sınıf(class)'tan kalıtımla türetilemez. Ancak, bir 

arayüzü başka bir arayüzden veya arayüzlerden kalıtımsal olarak türetebiliriz. 

4 Arayüz elemanlarını static olarak tanımlayamayız. 

5 Arayüzlerin uygulandığı sınıflar, arayüzde tanımlanan bütün üyeleri kullanmak zorundadır. 

Tablo 3. Uyulması gereken kurallar. 

Şimdi bu kadar laftan sonra konuyu daha iyi anlayabilmek için basit ama açıklayıcı bir örnek 

geliştirelim. Önce arayüzümüzü tasarlayalım. 

public interface IArayuz 

{ 

     void EkranaYaz(); 

     int Yas 

     { 
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          get; 

          set; 

     } 

     string isim 

     { 

          get; 

          set; 

     } 

} 

Şimdide bu arayüzü kullanacak sınıfımızı tasarlayalım. 

public class Kisiler:IArayuz 

{ 

} 

Şimdi bu anda uygulamayı derlersek, IArayuz'ündeki elemanları sınıfımız içinde kullanmadığımızdan 

dolayı aşağıdaki derleme zamanı hatalarını alırız. 

'Interfaces1.Kisiler' does not implement interface member 

'Interfaces1.IArayuz.EkranaYaz()' 

'Interfaces1.Kisiler' does not implement interface member 'Interfaces1.IArayuz.isim' 

'Interfaces1.Kisiler' does not implement interface member 'Interfaces1.IArayuz.Yas' 

Görüldüğü gibi kullanmadığımız tüm arayüz üyeleri için bir hata mesajı oluştu. Bu noktada şunu 

tekrar hatırlatmak istiyorum, 

Arayüzlerin uygulandığı sınıflar, arayüzde(lerde) 

tanımlanan tüm üyeleri kullanmak yani kodlamak 

zorundadır. 

Şimdi sınıfımızı düzgün bir şekilde geliştirelim. 

public class Kisiler:IArayuz /* Sınıfın kullanacağı arayüz burada belirtiliyor.*/ 

{ 

     private int y; 

     private string i; 

     /* Bir sınıfa bir arayüz uygulamamız, bu sınıfa başka üyeler eklememizi engellemez. Burada 

örneğin sınıfın yapıcı metodlarınıda düzenledik. */ 

     public Kisiler() 

     { 

          y=18; 

          i="Yok"; 

     } 

     /* Dikkat ederseniz özelliğin herşeyi, arayüzdeki ile aynı olmalıdır. Veri tipi, ismi vb... Bu tüm 
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diğer arayüz üyelerinin, sınıf içerisinde uygulanmasında da geçerlidir. */ 

     public Kisiler(string ad,int yas) 

     { 

          y=yas; 

          i=ad; 

     } 

     public int Yas 

     { 

          get 

          { 

               return y; 

          } 

          set 

          { 

               y=value; 

          } 

     } 

     public string Isim 

     { 

          get 

          { 

               return i; 

          } 

          set 

          { 

               i=value; 

          } 

     } 

     public void EkranaYaz() 

     { 

          Console.WriteLine("Adım:"+i); 

          Console.WriteLine("Yaşım:"+y); 

     } 

} 

Şimdi oluşturduğumuz bu sınıfı nasıl kullanacağımıza bakalım. 

class Class1 

{ 

     static void Main(string[] args) 

     { 

          Kisiler kisi=new Kisiler("Burak",27); 

          Console.WriteLine("Yaşım "+kisi.Yas.ToString()); 

          Console.WriteLine("Adım "+kisi.Isim); 

          Console.WriteLine("-----------"); 

          kisi.EkranaYaz(); 

     } 
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} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

 

Şekil 1. Uygulamanın Çalışması Sonucu. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bu makalemizde arayüzlere kısa bir giriş yaptık. Bir sonraki 

makalemizde, bir sınıfa birden fazla arayüzün nasıl uygulanacağını incelemeye çalışacağız. Hepinize 
mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

ArrayList Koleksiyonu ve DataGrid ( 07.01.2004 

) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, veritabanlarındaki tablo yapısında olan bir ArrayList'i bir DataGrid 

kontrolüne nasıl veri kaynağı olarak bağlayacağımızı inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi ArrayList bir 

koleksiyon sınıfıdır ve System.Collections isim uzayında yer almaktadır. Genelde ArrayList 
koleksiyonlarını tercih etmemizin nedeni, dizilere olan üstünlüklerinden kaynaklanmaktadır. 

En büyük tercih nedeni, normal dizilerin boyutlarının çalışma esnasında değiştirilemeyişidir. Böyle 

bir işlemi gerçekleştirmek için, dizi elemanları yeni boyutlu başka boş bir diziye kopyalanır. Oysaki, 

ArrayList koleksiyonunda böyle bir durum söz konusu değildir. Koleksiyonu, aşağıdaki yapıcı 

metodu ile oluşturduğunuzda boyut belirtmezsiniz. Eleman ekledikçe, ArrayList'in kapasitesi 
otomatik olarak büyüyecektir. 

public ArrayList(); 

Bu şekilde tanımlanan bir ArrayList koleksiyonu varsayılan olarak 16 elemalı bir koleksiyon dizisi 

olur. Eğer kapasite aşılırsa, koleksiyonun boyutu otomatik olarak artacaktır. Bu elbette karşımıza 

17 elemanlı bir koleksiyonumuz varsa fazladan yer harcadığımız anlamınada gelmektedir. Ancak 

sorunu TrimToSize metodu ile halledebiliriz. Dilerseniz bu konuyu aşağıdaki basit console 

uygulaması ile açıklayalım. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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using System; 

using System.Collections; 

namespace TrimToSizeArray 

{ 

         class Class1 

         { 

         static void Main(string[] args) 

         { 

       ArrayList list=new ArrayList(); 

       Console.WriteLine("ArrayList'in başlangıçtaki kapasitesi "+list.Capacity.ToString()); /*Capacity 

koleksiyonun üst eleman limitini verir. */ 

       Console.WriteLine("--------"); 

       for(int i=1;i<=15;++i) 

       { 

            list.Add(i); /* ArrayList koleksiyonunun sonuna eleman ekler. */ 

       } 

       Console.WriteLine("ArrayList'in güncel eleman sayısı "+list.Count.ToString()); /* Count özelliği 

koleksiyonun o anki eleman sayısını verir. */ 

       Console.WriteLine("ArrayList'in güncel kapasitesi "+list.Capacity.ToString()); 

       Console.WriteLine("--------"); 

       for(int j=1;j<8;++j) 

       { 

            list.Add(j); 

       } 

       Console.WriteLine("ArrayList'in güncel eleman sayısı "+list.Count.ToString()); 

       Console.WriteLine("ArrayList'in güncel kapasitesi "+list.Capacity.ToString()); 

       Console.WriteLine("--------"); 

       list.TrimToSize(); /* TrimToSize dizideki eleman sayısı ile kapasiteyi eşitler. */ 

       Console.WriteLine("TrimToSize sonrası:"); 

       Console.WriteLine("ArrayList'in güncel eleman sayısı "+list.Count.ToString()); 

       Console.WriteLine("ArrayList'in güncel kapasitesi "+list.Capacity.ToString()); 

          } 

     } 

} 

Bu örneği çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 
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Şekil 1. TrimToSize'ın etkisi. 

Görüldüğü gibi koleksiyonumuz ilk oluşturulduğunda kapasitesi 16'dır. Daha sonra koleksiyona 15 

eleman ekledik. Halen koleksiyonun kapasite limitleri içinde olduğumuzdan, kapasitesi 16 dır. 

Ancak sonra 8 eleman daha ekledik. 17nci eleman koleksiyona girdiğinde, koleksiyonun kapasitesi 

otomatik olarak iki katına çıkar. Bu durumda Capacity özelliğimiz 32 değerini verecektir. 

TrimToSize metodunu uyguladığımızda koleksiyonun kapasitesinin otomatik olarak eleman sayısı ile 

eşleştrildiğini görürüz. 

Örneğimizde koleksiyonumuza eleman eklemek için Add metodunu kullandık. Add metodu her 

zaman yeni elemanı koleksiyonun sonuna ekler. Eğer koleksiyonda araya eleman eklemek 

istiyorsak insert metodunu, koleksiyonumuzdan bir eleman çıkartmak istediğimizde ise Remove 

metodunu kullanırız. Insert metodunun prototipi aşağıdaki gibidir. 

public virtual void Insert(int index,object value ); 

İlk parametremiz 0 indeks tabanlı bir değerdir ve object tipindeki ikinci parametre değerinin hangi 

indeksli eleman olarak yerleştirileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla bu elemanın insert edildiği 

yerdeki eleman bir ileriye ötelenmiş olucaktır. 

Remove metodu ise belirtilen elemanı koleksiyondan çıkartmaktadır. Prototipi aşağıdaki gibidir. 

public virtual void Remove(object obj); 

Metodumuz direkt olarak, çıkartılmak istenen elemanın değerini alır. ArrayList koleksiyonu, Remove 

metoduna alternatif başka metodlarada sahiptir. Bunlar, RemoveAt ve RemoveRange metodlarıdır. 

RemoveAt metodu parametre olarak bir indeks değeri alır ve bu indeks değerindeki elemanı 

koleksiyondan çıkartır. Eğer girilen indeks değeri 0 dan küçük yada koleksiyonun eleman sayısına 
eşit veya büyük ise ArgumentOutOfRangeException istisnası fırlatılır. 

RemoveRange metodu ise, ilk parametrede belirtilen indeks'ten, ikinci parametrede belirtilen 

sayıda elemanı koleksiyondan çıkartır. Elbette eğer indeks değeri 0 dan küçük yada koleksiyonun 

eleman sayısına eşit veya büyük ise ArgumentOutOfRangeException istisnası alınır. Tabi girdiğimiz 

ikinci parametre değeri, çıkartılmak istenen eleman sayısını, indeksten itibaren ele alındığında, 

koleksiyonun count özelliğinin değerinin üstüne çıkabilir. Bu durumda ise ArgumentException 

istisnası üretilecektir. 

public virtual void RemoveAt(int index); 

public virtual void RemoveRange(int index,int count); 

Şimdi dilerseniz bu metodları küçük bir console uygulaması ile deneyelim. 

using System; 

using System.Collections; 

namespace TrimToSizeArray 

{ 

     class Class1 
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     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

          ArrayList kullanicilar=new ArrayList(); /* ArrayList koleksiyonumuz oluşturuluyor. */ 

          /* ArrayList koleksiyonumuza elemanlar ekleniyor. */ 

          kullanicilar.Add("Burki"); 

          kullanicilar.Add("Selo"); 

          kullanicilar.Add("Melo"); 

          kullanicilar.Add("Alo"); 

          kullanicilar.Add("Neo"); 

          kullanicilar.Add("Ceo"); 

          kullanicilar.Add("Seko"); 

          kullanicilar.Add("Dako"); 

          /* Foreach döngüsü yardımıyla, koleksiyonumuz içindeki tüm elemanları ekrana 

yazdırıyoruz. Elemanların herbirinin object tipinden ele alındığına dikkat edin. */ 

          foreach(object k in kullanicilar) 

          { 

        Console.Write(k.ToString()+"|"); 

          } 

          Console.WriteLine(); 

          Console.WriteLine("-----"); 

          kullanicilar.Insert(3,"Melodan Sonra"); /* 3 noldu indeks'e "Melodan Sonra" elemanını 

yerleştirir. Bu durumda, "Alo" isimli eleman ve sonrakiler bir ileriye kayarlar. */ 

          foreach(object k in kullanicilar) 

          { 

        Console.Write(k.ToString()+"|"); 

          } 

          Console.WriteLine(); 

          Console.WriteLine("-----"); 

          kullanicilar.Remove("Melodan Sonra"); /* "Melodan Sonra" isimli elemanı koleksiyondan 

çıkartır. */ 

          foreach(object k in kullanicilar) 

          { 

        Console.Write(k.ToString()+"|"); 

          } 

          Console.WriteLine(); 

          Console.WriteLine("-----"); 

          kullanicilar.RemoveAt(2); /* 2nci indeks'te bulunan eleman koleksiyondan çıkartılır. Yani 

"Melo" çıkartılır. */ 

          foreach(object k in kullanicilar) 

          { 

        Console.Write(k.ToString()+"|"); 

          } 

          Console.WriteLine(); 

          Console.WriteLine("-----"); 

          kullanicilar.RemoveRange(3,2); /* 3ncü indeks'ten itibaren, 2 eleman koleksiyondan 

çıkartılır. Yani "Neo" ve "Ceo" koleksiyondan çıkartılır. */ 

          foreach(object k in kullanicilar) 
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          { 

        Console.Write(k.ToString()+"|"); 

          } 

          Console.WriteLine(); 

          Console.WriteLine("-----"); 

          } 

     } 

} 

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 2. Insert,Remove,RemoveAt ve RemoveRange metodları. 

ArrayList koleksiyonu ile ilgili bu bilgilerden sonra sıra geldi DataGrid ile ilişkili olan kısma. Bildiğiniz 

gibi ArrayList'ler tüm koleksiyon sınıfları gibi elemanları object olarak tutarlar. Dolayısıyla bir sınıf 

nesnesinide bir ArrayList koleksiyonuna eleman olarak ekleyebiliriz. Şimdi geliştireceğimiz örnek 

uygulamada, bir veri tablosu gibi davranan bir ArrayList oluşturacağız. Bir veritablosu gibi alanları 

olucak. Peki bunu nasıl yapacağız? 

Öncelikle, tablodaki her bir alanı birer özellik olarak tutacak bir sınıf tanımlayacağız. Bu durumda, 

bu sınıftan türettiğimiz her bir nesnede sahip olduğu özellik değerleri ile, tablodaki bir satırlık veriyi 

temsil etmiş olucak. Daha sonra bu nesneyi, oluşturduğumuz ArrayList koleksiyonuna ekleyeceğiz. 
Son olarakta bu ArrayList koleksiyonunu , DataGrid kontrolümüze veri kaynağı olarak bağlıyacağız. 

Öncelikle Formumuzu tasarlayalım. 
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Şekil 3. Form Tasarımımız. 

Şimdi koleksiyonumuzun taşıyacağı nesnelerin sınıfını tasarlayalım. 

using System; 

using System.Collections; 

namespace ArrayListAndDataGrid 

{ 

     public class MailList 

     { 

      public MailList(string k,string m) 

      { 

           mailAdresi=m; 

           kullanici=k; 

      } 

      public MailList() 

      { 

      } 

      protected string mailAdresi; 

      protected string kullanici; 

      public string MailAdresi 

      { 

           get 

           { 
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           return mailAdresi; 

           } 

           set 

           { 

           mailAdresi=value; 

           } 

      } 

      public string Kullanici 

      { 

           get 

           { 

           return kullanici; 

           } 

           set 

           { 

           kullanici=value; 

           } 

      } 

     } 

} 

MailList sınıfımız Kullanici ve MailAdresi isimli iki özelliğe sahip. İşte bunlar tablo alanlarımızı temsil 

etmektedir. Şimdi program kodlarımızı yazalım. 

ArrayList mList; /* ArrayList koleksiyonumuzu tanımlıyoruz. */ 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     mList=new ArrayList(); /* Form yüklenirken, ArrayList koleksiyonumuz oluşturuluyor. */ 

     lblElemanSayisi.Text=mList.Count.ToString(); /* Koleksiyonumuzun eleman sayısı alınıyor ve 

label kontrolüne yazdırılıyor. */ 

} 

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if((txtKullanici.Text.Length==0) && (txtMail.Text.Length==0)) 

     { 

          MessageBox.Show("Lütfen veri girin"); 

     } 

     else 

     { 

          MailList kisi=new MailList(txtKullanici.Text,txtMail.Text); /* MailList sınıfından bir nesne 

oluşturuluyor. Yapıcı metodumuz parametre olarak, textBox kontrollerine girilen değerleri alıyor ve 

bunları ilgili alanlara atıyor. */ 

          mList.Add(kisi); /* MailList sınıfından oluşturduğumuz nesnemizi koleksiyonumuza 

ekliyoruz. */ 

          dgListe.DataSource=null; /* DataGrid' veri kaynağı olarak önce null değer atıyor. Nitekim, 

koleksiyonumuza her bir sınıf nesnesi eklendiğinde, koleksiyon güncellenirken, dataGrid'in 

güncellenmediğini görürüz. Yapılacak tek şey veri kaynağını önce null olarak ayarlamaktır. */ 

          dgListe.Refresh(); 
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          dgListe.DataSource=mList; /* Şimdi işte, dataGrid kontolümüze veri kaynağı olarak 

koleksiyonumuzu bağlıyoruz. */ 

          dgListe.Refresh(); 

          lblElemanSayisi.Text=mList.Count.ToString(); 

          txtKullanici.Clear(); 

          txtMail.Clear(); 

     } 

} 

private void btnSil_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     int index; 

     index = dgListe.CurrentCell.RowNumber; /* Silinmek istenen eleman DataGrid'te seçildiğinde, 

hangi satırın seçildiğini öğrenmek için CurrentCell.RowNumber özelliğini kullanıyoruz. */ 

     try 

     { 

          MailList kisi=new MailList(); /* Bir MailList nesnesi oluşturuyoruz. */ 

          kisi = (MailList)mList[index]; /* index değerimiz, DataGrid kontrolünde, bizim seçtiğimiz 

satırın, koleksiyonda karşılık gelen index değeridir. mList koleksiyonunda ilgili indeks'teki elemanı 

alıp (MailList) söz dizimi ile MailList tipinden bir nesneye dönüştürüyoruz. Nitekim koleksiyonlar 

elemanlarını object olarak tutarken, bu elemanları dışarı alırken açıkça bir dönüştürme işlemi 

uygulamamız gerekir. */ 

          mList.Remove(kisi); /* Remove metodu ile, kisi nesnemiz, dolayısıyla dataGrid kontrolünde 

seçtiğimiz eleman koleksiyondan çıkartılıyor. */ 

          dgListe.DataSource = null; 

          dgListe.Refresh(); 

          dgListe.DataSource = mList; 

          dgListe.Refresh(); 

          lblElemanSayisi.Text=mList.Count.ToString(); 

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show(hata.Message.ToString()); 

     } 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. 
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Şekil 4. Programın Çalışması 

Bir sonraki adımımız bu ArrayList'in sahip olduğu verilerin gerçek bir tabloya yazdırılması olabilir. 

Bu adımın geliştirilesini siz değerli Okurlarıma bırakıyorum. Böylece geldik bir makalemizin daha 

sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

İşe Yarar Bir MultiThreading(Çok Kanallı) 

Uygulama Örneği ( 06.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bundan önceki üç makalemizde iş parçacıkları hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bu makalemde 

ise işimize yarayacak tarzda bir uygulama geliştirecek ve bilgilerimizi pekiştireceğiz. Bir iş 

parçacığının belkide en çok işe yarayacağı yerlerden birisi veritabanı uygulamalarıdır. Bazen 

programımız çok uzun bir sonuç kümesi döndürecek sorgulara veya uzun sürecek güncelleme 

ifadeleri içeren sql cümlelerine sahip olabilir. Böyle bir durumda programın diğer öğeleri ile olan 

aktivitemizi devam ettirebilmek isteyebiliriz. Ya da aynı anda bir den fazla iş parçacığında, birden 

fazla veritabanı işlemini yaptırarak bu işlemlerin tamamının daha kısa sürelerde bitmesini 

sağlıyabiliriz. İşte bu gibi nedenleri göz önüne alarak bu gün birlikte basit ama faydalı olacağına 
inandığım bir uygulama geliştireceğiz. 

Olayı iyi anlayabilmek için öncelikle bir milat koymamız gerekli. İş parçacığından önceki durum ve 

sonraki durum şeklinde. Bu nedenle uygulamamızı önce iş parçacığı kullanmadan oluşturacağız. 

Sonrada iş parçacığı ile. Şimdi programımızdan kısaca bahsedelim. Uygulamamız aşağıdaki sql 
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sorgusunu çalıştırıp, bellekteki bir DataSet nesnesinin referans ettiği bölgeyi, sorgu sonucu dönen 

veri kümesi ile dolduracak. 

SELECT Products.* From [Order Details] Cross Join Products 

Bu sorgu çalıştırıldığında, Sql sunucusunda yer alan Northwind veritabanı 

üzerinden, 165936 satırlık veri kümesi döndürür. Elbette normalde böyle bir işlemi istemci 

makinenin belleğine yığmamız anlamsız. Ancak sunucu üzerinde çalışan ve özellikle raporlama 

amacı ile kullanılan sorguların bu tip sonuçlar döndürmeside olasıdır. Şimdi bu sorguyu çalıştırıp 

sonuçları bir DataSet'e alan ve bu veri kümesini bir DataGrid kontrolü içinde gösteren bir uygulama 

geliştirelim. Öncelikle aşağıdaki formumuzu tasarlayalım. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Şimdide kodlarımızı yazalım. 

DataSet ds; 

public void Bagla() 

{ 

     dataGrid1.DataSource=ds.Tables[0]; 

} 

public void Doldur() 

{ 

     SqlConnection conNorthwind=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=sspi"); 

     conNorthwind.Open(); 

     SqlDataAdapter daNorthwind=new SqlDataAdapter("SELECT Products.* From [Order Details] 

Cross Join Products",conNorthwind); 
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     ds=new DataSet(); 

     daNorthwind.Fill(ds); 

     conNorthwind.Close(); 

     MessageBox.Show("DataTable dolduruldu..."); 

} 

private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

     Close(); 

} 

private void btnCalistir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Doldur(); 

} 

private void btnGoster_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Bagla(); 

} 

Yazdığımız kodlar gayet basit. Sorgumuz bir SqlDataAdapter nesnesi ile, SqlConnection'ımız 

kullanılarak çalıştırılıyor ve daha sonra elde edilen veri kümesi DataSet'e aktarılıyor. Şimdi 

uygulamamızı bu haliyle çalıştıralım ve sorgumuzu Çalıştır başlıklı buton ile çalıştırdıktan sonra, 

textBox kontrolüne mouse ile tıklayıp bir şeyler yazmaya çalışalım. 

 

Şekil 2. İş parçacığı olmadan programın çalışması. 

Görüldüğü gibi sorgu sonucu elde edilen veri kümesi DataSet'e doldurulana kadar TextBox 

kontrolüne bir şey yazamadık. Çünkü işlemcimiz satır kodlarını işletmek ile meşguldü ve bizim 

TextBox kontrolümüze olan tıklamamızı ele almadı. Demekki buradaki sorgumuzu bir iş parçacığı 

içinde tanımlamalıyız. Nitekim programımız donmasın ve başka işlemleride yapabilelim. Örneğin 

TextBox kontrolüne bir şeyler yazabilelim (bu noktada pek çok şey söylenebilir. Örneğin başka bir 
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tablonun güncellenmesi gibi). Bu durumda yapmamız gereken kodlamayı inanıyorumki önceki 

makalelerden edindiğiniz bilgiler ile biliyorsunuzdur. Bu nedenle kodlarımızı detaylı bir şekilde 
açıklamadım. Şimdi gelin yeni kodlarımızı yazalım. 

DataSet ds; 

public void Bagla() 

{ 

     if(!t1.IsAlive) 

     { 

          dataGrid1.DataSource=ds.Tables[0]; 

     } 

} 

public void Doldur() 

{ 

     SqlConnection conNorthwind=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Northwind;integrated security=sspi"); 

     conNorthwind.Open(); 

     SqlDataAdapter daNorthwind=new SqlDataAdapter("SELECT Products.* From [Order Details] 

Cross Join Products",conNorthwind); 

     ds=new DataSet(); 

     daNorthwind.Fill(ds); 

     conNorthwind.Close(); 

     MessageBox.Show("DataTable dolduruldu..."); 

} 

ThreadStart ts1; 

Thread t1; 

private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(!t1.IsAlive) 

     { 

          Close(); 

     } 

     else 

     { 

          MessageBox.Show("Is parçacigi henüz sonlandirilmadi...Daha sonra tekrar deneyin."); 

     } 

} 

private void btnCalistir_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     ts1=new ThreadStart(Doldur); 

     t1=new Thread(ts1); 

     t1.Start(); 

} 

private void btnIptalEt_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     t1.Abort(); 

} 

private void btnGoster_Click(object sender, System.EventArgs e) 
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{ 

     Bagla(); 

} 

Şimdi programımızı çalıştıralım. 

 

Şekil 3. İş Parçacığının sonucu. 

Görüldüğü gibi bu yoğun sorgu çalışırken TextBox kontrolüne bir takım yazılar yazabildik. Üstelik 

programın çalışması hiç kesilmeden. Şimdi Göster başlıklı butona tıkladığımızda veri kümesinin 
DataGrid kontrolüne alındığını görürüz. 
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Şekil 4. Programın Çalışmasının Sonucu. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. İlerliyen makalelerimizde Thred'leri daha derinlemesine 
incelemeye devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Thread'lerde Öncelik(Priority) Durumları ( 

05.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

İş parçacıklarını işlediğimiz yazı dizimizin bu üçüncü makalesinde, iş parçacıklarının birbirlerine karşı öncelik durumlarını 
incelemeye çalışacağız. İş parçacıkları olarak tanımladığımız metodların çalışma şıralarını, sahip oldukları öneme göre 
değiştirmek durumunda kalabiliriz. Normal şartlar altında, oluşturduğumuz her bir iş parçacığı nesnesi aynı ve eşit önceliğe 
sahiptir. Bu öncelik değeri Normal olarak tanımlanmıştır. Bir iş parçacığının önceliğini değiştirmek istediğimizde, Priority 

özelliğinin değerini değiştiririz. Priority özelliğinin .NET Framework'teki tanımı aşağıdaki gibidir. 

public ThreadPriority Priority {get; set;} 

Özelliğimiz ThreadPriority numaralandırıcısı (enumerator) tipinden değerler almaktadır. Bu değerler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Öncelik Değeri 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Highest 

AboveNormal 

Normal 

BelowNormal 

Lowest 

Tablo 1. Öncelik(Priority) Değerleri 

Programlarımızı yazarken, iş parçacıklarının çalışma şekli verilen öncelik değerlerine göre değişecektir. Elbette tahmin 
edeceğiniz gibi yüksek öncelik değerlerine sahip olan iş parçacıklarının işaret ettikleri metodlar diğerlerine göre daha sık 
aralıklarda çağırılacak, dolayısıyla düşük öncelikli iş parçacıklarının referans ettiği metodlar daha geç sonlanacaktır. Şimdi olayı 
daha iyi canlandırabilmek için aşağıdaki örneğimizi geliştirelim. Daha önceden söylediğimiz gibi, bir iş parçacığının Priority 
özelliğine her hangibir değer vermez isek, standart olarak Normal kabul edilir. Buda tüm iş parçacıklarının varsayılan olarak eşit 
önceliklere sahip olacakları anlamına gelmektedir. Şimdi aşağıdaki formumuzu oluşturalım. Uygulamamız iki iş parçacığına 
sahip. Bu parçacıkların işaret ettiği metodlardan birisi 1' den 1000' e kadar sayıp bu değerleri bir label kontrolüne yazıyor. 
Diğeri ise 1000' den 1' e kadar sayıp bu değerleri başka bir label kontrolüne yazıyor. Formumuzun görüntüsü aşağıdakine 
benzer olmalıdır. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Şimdide program kodlarımızı yazalım.           

/* Bu metod 1' den 1000' e kadar sayar ve değerleri lblSayac1 isimli label kontrolüne yazar.*/ 
public void Say1() 
{ 
     for(int i=1;i<1000;++i) 
     { 

          lblSayac1.Text=i.ToString(); 

          lblSayac1.Refresh();  /* Refresh metodu ile label kontrolünün görüntüsünü tazeleriz. Böylece herbir i değerinin label 
kontrolünde görülebilmesini sağlamış oluyoruz. */ 



www.bsenyurt.com Page 2511 
 

          for(int j=1;j<90000000;++j) 
         { 

             j+=1; 

          }          
     } 

} 

/* Bu metod 1000' den 1' e kadar sayar ve değerleri lblSayac2 isimli label kontrolüne yazar.*/ 
public void Say2() 
{ 

     for(int i=1000;i>=1;i--) 
     { 

          lblSayac2.Text=i.ToString(); 

          lblSayac2.Refresh();          
          for(int j=1;j<45000000;++j) 
         { 

             j+=1; 

          }    
     } 

} 

/* ThreadStart ve Thread nesnelerimizi tanımlıyoruz. */ 
ThreadStart ts1; 

ThreadStart ts2; 

Thread t1; 

Thread t2; 

private void btnBaslat1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
     /* Metodlarımızı ThreadStart nesneleri ile ilişkilendiriyoruz ve ThreadStart nesnelerimizi oluşturuyoruz.*/ 
     ts1=new ThreadStart(Say1); 
     ts2=new ThreadStart(Say2); 
     /* İş parçacıklarımızı, ilgili metodların temsil eden ThreadStart nesnelerimiz ile oluşturuyoruz.*/ 
     t1=new Thread(ts1); 
     t2=new Thread(ts2); 
     /* İş parçacıklarımızı çalıştırıyoruz.*/ 
     t1.Start(); 

     t2.Start(); 

     btnBaslat1.Enabled=false; 
     btnIptal.Enabled=true; 
} 
private void btnIptal_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
     /* İş parçacıklarımızı iptal ediyoruz. */ 
     t1.Abort(); 

     t2.Abort(); 

     btnBaslat1.Enabled=true; 
     btnIptal.Enabled=false; 
} 
private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
     /* Uygulamayı kapatmak istediğimizde, çalışan iş parçacığı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunun için iş parçacıklarının 
IsAlive özelliğinin değerlerine bakıyoruz. Nitekim kullanıcının, herhangibir iş parçacığı sonlanmadan uygulamayı kapatmasını 
istemiyoruz. Ya iptal etmeli yada sonlanmalarını beklemeli. İptal ettiğimizde yani Abort metodları çalıştırıldığında 
hatırlayacağınız gibi, iş parçacıklarının IsAlive değerleri false durumuna düşüyordu, yani iptal olmuş oluyorlardı.*/ 
     if((!t1.IsAlive) && (!t2.IsAlive)) 
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     { 

          Close(); 

     } 

     else 
     { 

          MessageBox.Show("Hala kapatılamamış iş parçacıkları var. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyin."); 

     } 

} 

Uygulamamızda şu an için bir yenilik yok aslında. Nitekim iş parçacıklarımız için bir öncelik ayarlaması yapmadık. Çünkü size 
göstermek istediğim bir husus var. Bir iş parçacığı için herhangibir öncelik ayarı yapmadığımızda bu değer varsayılan olarak 
Normal dir. Dolayısıyla her iş parçacığı eşit önceliğe sahiptir. Şimdi örneğimizi çalıştıralım ve kafamıza göre bir yerde iptal 
edelim. 

 

Şekil 2. Öncelik değeri Normal. 

Ben 11 ye 984 değerinde işlemi iptal ettim. Tekrar iş parçacıklarını Başlat başlıklı butona tıklayıp çalıştırırsak ve yine aynı yerde 
işlemi iptal edersek, ya aynı sonucu alırız yada yakın değerleri elde ederiz. Nitekim programımızı çalıştırdığımızda arka planda 
çalışan işletim sistemine ait pek çok iş parçacığıda çalışma sonucunu etkiler. Ancak aşağı yukarı aynı veya yakın değerle 
ulaşırız. Oysa bu iş parçacıklarının öncelik değelerini değiştirdiğimizde sonuçların çok daha farklı olabilieceğini söyleyebiliriz. 
Bunu daha iyi anlayabilmek için örneğimizi geliştirelim ve iş parçacıklarının öncelik değerleri ile oynayalım. Formumuzu 
aşağıdaki gibi tasarlayalım. 
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Şekil 3. Formumuzun yeni tasarımı. 

Artık iş parçacıklarını başlatmadan önce önceliklerini belirleyeceğiz ve sonuçlarını incelemeye çalışacağız. Kodlarımızı şu şekilde 
değiştirelim. Önemli olan kod satırlarımız,  iş parçacıklarının Priority özelliklerinin değiştiği satırlardır. 

/* Bu metod 1' den 1000' e kadar sayar ve değerleri lblSayac1 isimli label kontrolüne yazar.*/ 
public void Say1() 
{ 
     for(int i=1;i<1000;++i) 
     { 

          lblSayac1.Text=i.ToString(); 

          lblSayac1.Refresh(); /* Refresh metodu ile label kontrolünün görüntüsünü tazeleriz. Böylece herbir i değerinin label 
kontrolünde görülebilmesini sağlamış oluyoruz. */ 
          for(int j=1;j<90000000;++j) 
          { 

               j+=1; 

          } 

     } 

} 

/* Bu metod 1000' den 1' e kadar sayar ve değerleri lblSayac2 isimli label kontrolüne yazar.*/ 
public void Say2() 
{ 
     for(int i=1000;i>=1;i--) 
     { 

          lblSayac2.Text=i.ToString(); 

          lblSayac2.Refresh(); 

          for(int j=1;j<45000000;++j) 
          { 

               j+=1; 

          } 

     } 

} 

ThreadPriority tp1; /* Priority öncelikleri ThreadPriority tipindedirler. */ 
ThreadPriority tp2; 

/* OncelikBelirle metodu, kullanıcının TrackBar'da seçtiği değerleri göz önüne alarak, iş parçacıklarının Priority özelliklerini 
belirlemektedir. */ 
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public void OncelikBelirle() 
{ 
     /* Switch ifadelerinde, TrackBar kontrollünün değerine göre , ThreadPriority değerleri belirleniyor. */ 
     switch(tbOncelik1.Value) 
     { 
          case 1: 
          { 

               tp1=ThreadPriority.Lowest; /* En düşük öncelik değeri. */ 

               break; 
          } 
          case 2: 
          { 

               tp1=ThreadPriority.BelowNormal; /* Normalin biraz altı. */ 

               break; 
          } 
          case 3: 
          { 

               tp1=ThreadPriority.Normal; /* Normal öncelik değeri. Varsayılan değer budur.*/ 

               break; 
          } 
          case 4: 
          { 

               tp1=ThreadPriority.AboveNormal; /* Normalin biraz üstü öncelik değeri. */ 

               break; 
          } 
          case 5: 
          { 

               tp1=ThreadPriority.Highest; /* En üst düzey öncelik değeri. */ 

               break; 
          } 

     } 

     switch(tbOncelik2.Value) 
     { 
          case 1: 
          { 

               tp2=ThreadPriority.Lowest; 

               break; 
          } 
          case 2: 
          { 

               tp2=ThreadPriority.BelowNormal; 

               break; 
          } 
          case 3: 
          { 

               tp2=ThreadPriority.Normal; 

               break; 
          } 
          case 4: 
          { 

               tp2=ThreadPriority.AboveNormal; 

               break; 
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          } 
          case 5: 
          { 

               tp2=ThreadPriority.Highest; 

               break; 
          } 

         } 

         /* İş Parçacıklarımıza öncelik değerleri aktarılıyor.*/ 
         t1.Priority=tp1; 

         t2.Priority=tp2; 

} 

/* ThreadStart ve Thread nesnelerimizi tanımlıyoruz. */ 
ThreadStart ts1; 

ThreadStart ts2; 

Thread t1; 

Thread t2; 

private void btnBaslat1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
         /* Metodlarımızı ThreadStart nesneleri ile ilişkilendiriyoruz ve ThreadStart nesnelerimizi oluşturuyoruz.*/ 
         ts1=new ThreadStart(Say1); 
         ts2=new ThreadStart(Say2); 
         /* İş parçacıklarımızı, ilgili metodların temsil eden ThreadStart nesnelerimiz ile oluşturuyoruz.*/ 
         t1=new Thread(ts1); 
         t2=new Thread(ts2); 
         OncelikBelirle(); /* Öncelik ( Priority ) değerleri, iş parçacıkları Start metodu ile başlatılmadan önce belirlenmelidir. */ 
         /* İş parçacıklarımızı çalıştırıyoruz.*/ 
         t1.Start(); 

         t2.Start(); 

         btnBaslat1.Enabled=false; 
         btnIptal.Enabled=true; 
         tbOncelik1.Enabled=false; 
         tbOncelik2.Enabled=false; 
} 
private void btnIptal_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
         /* İş parçacıklarımızı iptal ediyoruz. */ 
         t1.Abort(); 

         t2.Abort(); 

         btnBaslat1.Enabled=true; 
         btnIptal.Enabled=false; 
         tbOncelik1.Enabled=true; 
         tbOncelik2.Enabled=true; 
} 
private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
         /* Uygulamayı kapatmak istediğimizde, çalışan iş parçacığı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunun için iş parçacıklarının 
IsAlive özelliğinin değerlerine bakıyoruz. Nitekim kullanıcının, herhangibir iş parçacığı sonlanmadan uygulamayı kapatmasını 
istemiyoruz. Ya iptal etmeli yada sonlanmalarını beklemeli. İptal ettiğimizde yani Abort metodları çalıştırıldığında 
hatırlayacağınız gibi, iş parçacıklarının IsAlive değerleri false durumuna düşüyordu, yani iptal olmuş oluyorlardı.*/ 
     if((!t1.IsAlive) && (!t2.IsAlive)) 
     { 

          Close(); 

     } 
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     else 
     { 

          MessageBox.Show("Hala kapatılamamış iş parçacıkları var. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyin."); 

     } 

} 

Şimdi örneğimizi çalıştıralım ve birinci iş parçacığımız için en yüksek öncelik değerini (Highest)  ikinci iş parçacığımız içinde en 
düşük öncelik değerini (Lowest)  seçelim. Sonuçlar aşağıdakine benzer olucaktır. 

 

Şekil 4. Önceliklerin etkisi. 

Görüldüğü gibi öncelikler iş parçacıklarının çalışmasını oldukça etkilemektedir. Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde iş parçacıkları hakkında ilerlemeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Thread'leri Belli Süreler Boyunca Uyutmak ve 

Yoketmek ( 02.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde iş parçacıklarının belli süreler boyunca nasıl durgunlaştırılabileceğini yani 

etkisizleştirebilieceğimizi işlemey çalışıcaz. Ayrıca iş parçacıklarının henüz sonlanmadan önce nasıl 
yokedildiklerini göreceğiz. 

Bir önceki makalemizde hatırlayacak olursanız, iş parçacıkları haline getirdiğimiz metodlarımızda 

işlemeleri yavaşlatmak amacı ile bazı döngüler kullanmıştık. Gerçek hayatta çoğu zaman, iş 

parçacıklarının belirli süreler boyunca beklemesini ve süre sona erdiğinde tekrardan işlemelerine 

kaldığı yerden devam etmesini istediğimiz durumlar olabilir. Önceki makalemizde kullandığımız 

Suspend metodu ile ilgili iş parçacığını durdurabiliyorduk. Bu ilgili iş parçacıklarını geçici süre ile 

bekletmenin yollarından birisidir. Ancak böyle bir durumda bekletilen iş parçacığını tekrar 
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hareketlendirmek kullanıcının Resume metodunu çalıştırması ile olabilir. Oysaki biz, iş 

parçacığımızın belli bir süre boyunca beklemsini isteyebiliriz. İşte böyle bir durumda Sleep 
metodunu kullanırız. Bu metodun iki adet overload edilmiş versiyonu vardır. 

public static void Sleep(int); 

public static void Sleep(TimeSpan); 

Biz bugünkü uygulamamızda ilk versiyonu kullanacağız. Bu versiyonda metodumuz parametre 

olarak int tipinde bir değer almaktadır. Bu değer milisaniye cinsinden süreyi bildirir. Metodun Static 

bir metod olduğu dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Static bir metod olması nedeni ile, Sınıf adı ile birlikte 

çağırılmak zorundadır. Yani herhangibir thread nesnesinin ardından Sellp metodunu yazamassınız. 

Peki o halde bekleme süresinin hangi iş parçacığı için geçerli olacağını nereden bileceğiz. Bu 

nedenle, bu metod iş parçacığı olarak tanımlanan metod blokları içerisinde kullanılır. Konuyu örnek 

üzerinden inceleyince daha iyi anlayacağız. Metod çalıştırıldığında parametresinde belirtilen süre 

boyunca geçerli iş parçacığını bekletir. Bu bekleme diğer parçacıkların çalışmasını engellemez. Süre 

sona erince, iş parçacığımız çalışmasına devam edicektir. Şimdi dilerseniz ötnek bir uygulama 
geliştirelim ve konuya açıklık getirmeye çalışalım. 

Formumuzda bu kez üç adet ProgressBar kontrolümüz var. Baslat başlıklı düğmeye bastığımızda iş 

parçacıklarımız çalışıyor ve tüm ProgressBar'lar aynı anda değişik süreler ile ilerliyor. Burada iş 

parçacıkları olarak belirlediğimiz metodlarda kullandığımız Sleep metodlarına dikkat edelim. Tabi 
kodlarımızı yazmadan önce System.Threading isim uzayını eklemeyi unutmayalım. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

public void pb1Ileri() 

{ 

     for(int i=1;i<100;++i) 

     { 

          pb1.Value+=1; 

          Thread.Sleep(800); 

     } 

} 

public void pb2Ileri() 

{ 

         for(int i=1;i<100;++i) 

         { 

              pb2.Value+=1; 

              Thread.Sleep(500);  /* Metodumuz iş parçacığı olarak başladıktan sonra döngü içince her 
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bir artımdan sonra 500 milisaniye bekler. */ 

         } 

} 

public void pb3Ileri() 

{ 

         for(int i=1;i<100;++i) 

         { 

              pb3.Value+=1; 

              Thread.Sleep(300); 

         } 

} 

/* ThreadStart temsilcilerimiz ve Thread nesnelerimizi tanımlıyoruz. */ 

ThreadStart ts1; 

ThreadStart ts2; 

ThreadStart ts3; 

Thread t1; 

Thread t2; 

Thread t3; 

private void btnBaslat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* ThreadStart temsilcilerimizi ve Thread nesnelerimizi oluşturuyoruz. */ 

     ts1=new ThreadStart(pb1Ileri); 

     ts2=new ThreadStart(pb2Ileri); 

     ts3=new ThreadStart(pb3Ileri); 

     t1=new Thread(ts1); 

     t2=new Thread(ts2); 

     t3=new Thread(ts3); 

     /* Thread nesnelerimizi start metodu ile başlatıyoruz. */ 

     t1.Start(); 

     t2.Start(); 

     t3.Start(); 

} 

Uygulamamızı çalıştıralım. Her iş parçacığı Sleep metodu ile belirtilen süre kadar beklemeler ile 

çalışmasına devam eder. Örneğin pb3Ileri metodunda  iş parçacığımız ProgressBar'ın Value değerini 

her bir arttırdıktan sonra 300 milisaniye bekler ve döngü bir sonraki değerden itibaren devam eder. 

Sleep metodu ile Suspend metodları arasında önemli bir bağ daha vardır. Bildiğiniz gibi Suspend 

metodu ilede bir iş parçacığını durdurabilmekteyiz. Ancak bu iş parçacığını tekrar devam ettirmek 

için Resume metodunu kullanmamız gerekiyor. Bu iki yöntem arasındaki fark idi. Diğeri önemli olgu 

ise şudur; bir iş parçacığı metodu içinde, Sleep metodunu kullanmış olsak bile, programın 

herhangibir yerinden bu iş parçacığı ile ilgili Thread nesnesinin Suspend metodunu çağırdığımızda, 

bu iş parçacığı yine duracaktır. Bu andan itibaren Sleep metodu geçerliliğini, bu iş parçacığı için 

tekrardan Resume metodu çağırılıncaya kadar kaybedecektir. Resume çağrısından sonra ise Sleep 
metodları yine işlemeye devam eder. 
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Şekil 2. Sleep Metodunun Çalışması 

Şimdi gelelim diğer konumuz olan bir iş parçacığının nasıl yok edileceğine. Bir iş parçacığını 

yoketmek amacı ile Abort metodunu kullanabiliriz. Bu metod çalıştırıldığında derleyici aslında bir 

ThreadAbortException istisnası üretir ve iş parçacığını yoketmeye zorlar. Abort yöntemi 

çağırıldığında, ilgili iş parçacığını tekrar resume gibi bir komutla başlatamayız. Diğer yandan Abort 

metodu iş parçacığı ile ilgili metod için ThreadAbortException istisnasını fırlattığında (throw) , bu 

metod içinde bir try..catch..finally korumalı bloğunda bu istisnayı yakalayabiliriz veya Catch 

bloğunda hiç bir şey yazmas isek program kodumuz kesilmeden çalışmasına devam edicektir. 

Abort metodu ile bir iş parçacığı sonlandırıldığında, bu iş parçacığını Start metodu ile tekrar 
çalıştırmak istersek; 

"ThreadStateException'  Additional information: Thread is running or terminated; it can not 

restart." 

hatasını alırız. Yani iş parçacığımızı tekrar baştan başlatmak gibi bir şansımız yoktur. 

Şimdi bu metodu inceleyeceğimiz bir kod yazalım. Yukarıdaki uygulamamızı aşağıdaki şekilde 
geliştirelim. 

 

Şekil 3. Form Tasarımımız. 

Kodlarımıza geçelim. 

public void pb1Ileri() 

{ 
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     try 

     { 

          for(int i=1;i<100;++i) 

          { 

                   pb1.Value+=1; 

                   Thread.Sleep(800); 

          } 

     } 

     catch(ThreadAbortException hata) 

     { 

     } 

     finally 

     { 

     } 

} 

public void pb2Ileri() 

{ 

         for(int i=1;i<100;++i) 

         { 

                  pb2.Value+=1; 

                  Thread.Sleep(500); /* Metodumuz iş parçacığı olarak başladıktan sonra döngü içince 

her bir artımdan sonra 500 milisaniye bekler. */ 

         } 

} 

public void pb3Ileri() 

{ 

         for(int i=1;i<100;++i) 

         { 

                  pb3.Value+=1; 

                  Thread.Sleep(300); 

         } 

} 

/* ThreadStart temsilcilerimiz ve Thread nesnelerimizi tanımlıyoruz. */ 

ThreadStart ts1; 

ThreadStart ts2; 

ThreadStart ts3; 

Thread t1; 

Thread t2; 

Thread t3; 

private void btnBaslat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

         /* ThreadStart temsilcilerimizi ve Thread nesnelerimizi oluşturuyoruz. */ 

         ts1=new ThreadStart(pb1Ileri); 

         ts2=new ThreadStart(pb2Ileri); 

         ts3=new ThreadStart(pb3Ileri); 

         t1=new Thread(ts1); 

         t2=new Thread(ts2); 

         t3=new Thread(ts3); 
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         /* Thread nesnelerimizi start metodu ile başlatıyoruz. */ 

         t1.Start(); 

         t2.Start(); 

         t3.Start(); 

         btnBaslat.Enabled=false; 

         btnDurdur.Enabled=true; 

         btnDevam.Enabled=false; 

} 

private void btnDurdur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

         t1.Abort(); /* t1 isimli Thread'imizi yokediyoruz. Dolayısıyla pb1Ileri isimli metodumuzunda 

çalışmasını sonlandırmış oluyoruz. */ 

         /* Diğer iki iş parçacığını uyutuyoruz. */ 

         t2.Suspend(); 

         t3.Suspend(); 

         btnDurdur.Enabled=false; 

         btnDevam.Enabled=true; 

} 

private void btnDevam_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

         /* İş parçacıklarını tekrar kaldıkları yerden çalıştırıyoruz. İşte burada t1 thread nesnesini 

Resume metodu ile tekrar kaldığı yerden çalıştıramayız. Bu durumda programımız hataya 

düşecektir. Nitekim Abort metodu ile Thread'imiz sonlandırılmıştır. Aynı zamanda Start metodu ile 

Thread'imizi baştanda başlatamayız.*/ 

         t2.Resume(); 

         t3.Resume(); 

         btnDurdur.Enabled=true; 

         btnDevam.Enabled=false; 

} 

Uygulamamızı deneyelim. 

 

Şekil 4. Uygulamanın çalışması sonucu. 

Değerli okurlarım geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde Threading 
konusunu işlemeye devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 
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StreamReader Sınıfı Yardımıyla Dosya Okumak 

( 01.01.2004 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, sistemimizde yer alan text tabanlı dosyaları nasıl okuyabileceğimizi 

incelemeye çalışacağız. .NET ortamında, dosyaların okunması için streamler(akımlar) kullanılır. 

Bugün işleyeceğimi StreamReader sınıfıda bunlardanbir tanesidir. StreamReader sınıfı dosyaların 

okunmasını, dosyalara yazılmasını vb.. sağlar. StreamReader sınıfını bir FileStream nesnesi ile 
kullanabileceğimiz gibi, tek başınada kullanabiliriz. Kullanabileceğimiz yapıcı metodlardan birisi; 

public StreamReader( Stream stream ); 

dir. Bu yapıcı metod Stream tipinden bir nesne alır. Bu stream nesnesi çoğunlukla FileStream 

sınıfından türetilmiş bir nesne olur. Bu yapıcı metodumuz dışında direkt olarak okuma amacı ile 
StreamReader nesnesini ; 

public StreamReader( string path ); 

yapıcısı ilede oluşturabiliriz. Burada string tipindeki path değişkenimiz, okumak amacıyla 

açacağımız dosyanın tam adresini temsil etmektedir. StreamReader nesnesi ile dosyamızı açtıktan 

sonra dosya içindeki verileri ReadLine metodu ile okuyabiliriz. ReadLine metodu, dosyadan her 

defasında bir satır okur ve bunun string olarak geriye döndürür. Metodun prototipi aşağıdaki 
gibidir. 

public override string ReadLine(); 

Genellikle bu metod bir while döngüsü ile kullanılır. Bu sayade dosyanın tüm içeriğinin okunması 

sağlanmış olur. ReadLine metodu geriye null değerini döndürdüğü zaman dosyanın sonuna gelindiği 

anlaşılır. Bu nedenle While döngüsünde kontrol ifadesi okunan her bir satırın null olup olmadığına 
bakar. 

Şimdi bu kısa açıklamaların ardırdan dilerseniz uygulamamızı yazalım. Bu küçük uygulamamızda 

kullanıcının seçmiş olduğu bir dosyayı bir listBox kontrolüne satır bazında açıcağız.Öncelikle 

aşağıdaki örnek formu oluşturalım. OpenFileDialog kontrolümüzün Filter özelliğinede ekranda 

görülen değerleri aktarıyoruz. Böylece OpenFileDialog kontrolümüz açıldığında cs,vb uzantılı 
dosyaları ve tüm dosyaları görebileceğiz. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Şimdi dilersenin projemizin kodlarını yazalım. 

private void btnDosyaAc_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(ofdDosya.ShowDialog()==DialogResult.OK) 

     { 

             this.Text=ofdDosya.FileName.ToString(); 

             FileStream d=new FileStream(ofdDosya.FileName,FileMode.Open,FileAccess.Read); /* 

Burada okuma amacı ile OpenFileDialog kontrolünden seçtiğimiz dosyaya bir akım oluşturyoruz. */ 

             StreamReader sr=new StreamReader(d); /* Şimdi ise StreamReader nesnemizi 

FileStream nesnesini kullanarak oluşturuyoruz. */ 

             String input; 

             /* Bu döngü, sr isimli StreamReader nesnemizin temsil ettiği akım vasıtasıyla, 

dosyamızdan bir satır alır ve bunu bellekteki tampon bölgeye yerleştirir. Daha sonra bunu bir string 

değişkene atıyoruz. Ardından bunun değerinin null olup olmadığına bakıyoruz. Null olması halinde 

dosya sonuna geldiğimiz anlaşılmaktadır. ReadLine metodu otomatik olarak bir satırı tampona 

aldıktan sonra, akımdan bir sonraki satırı okur ve belleğe alır. */ 

          while ((input=sr.ReadLine())!=null) 

             { 

              lstDosya.Items.Add(input); /* ListBox kontrolümüze ounan her bir satırı ekliyoruz.*/ 

             } 

             sr.Close(); /* Son olarak StreamReader nesnemizi ve FileStream nesnemizi kapatıyoruz. 

*/ 

             d.Close(); 

     } 

} 
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Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Görüldüğü gibi OpenFileDilaog kutumuzda Filter özelliğinde 

belirlediğimiz dosyalar görünüyor. 

 

Şekil 2. OpenFileDialog İletişim Kutumuz. 

 

Şekil 3. Dosyamızın içeriği. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim. 
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Çok Kanallı(Multithread) Uygulamalar ( 

01.01.2004 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makelemiz ile birlikte threading kavramını en basit haliyle tanımaya çalışacağız. Sonraki 
makalelerimizde de threading kavramını daha üst seviyede işlemeye çalışacağız. 

Bugün hepimiz bilgisayar başındayaken aynı anda pek çok uygulamanın sorunsuz bir şekilde 

çalıştığını görürüz. Bir belge yazarken, aynı zamanda müzik dinleyebilir, internet üzerinden 

program indirebilir ve sistemimizin kaynaklarının elverdiği ölçüde uygulamayla eşzamanlı olarak 

çalışabiliriz. Bu bize, günümüz işlemcilerinin ve üzerlerinde çalışan işletim sistemlerinin ne kadar 
yetenekli oluğunu gösterir. Gösterir mi acaba? 

Aslında tek işlemcili makineler günümüzün modern sihirbazları gibidirler. Gerçekte çalışan 

uygulamaların tüm işlemleri aynı anda gerçekleşmemektedir. Fakat işlemciler öylesine büyük saat 

hızlarına sahiptirlerki. İşlemcinin yaptığı, çalıştırılan uygulamaya ait işlemleri iş 

parçacacıkları(thread) halinde ele almaktır. Her bir iş parçacağı bir işlemin birden fazla parçaya 

bölünmesinden oluşur. İşlemciler her iş parçacığı için bir zaman dilimi belirler. T zaman diliminde 

bir işlem parçacığı yürütülür ve bu zaman dilim bittiğinde işlem parçacığı geçici bir süre için durur. 

Ardından kuyrukta bekleyen diğer iş parçacağı başka bir zaman dilimi içinde çalıştırılır. Bu böylece 

devam ederken, işlemcimiz her iş parçacığına geri döner ve tüm iş parçacıkları sıra sıra çalıştırılır. 

Dedik ya, işlemciler bu işlemleri çok yüksek saat ve frekans hızında gerçekleştiri. İşte bu yüksek 

hız nedeniyle tüm bu olaylar saniyenin milyon sürelerinde gerçekleşir ve sanki tüm bu uygulamalar 
aynı anda çalışıyor hissi verir. 

Gerçektende uygulamaları birbirleriyle paralel olarak ve eş zamanlı çalıştırmak aslında birden fazla 
işlemciye sahip sistemler için gerçeklenir. 

Bugünkü uygulamamız ile, bahsetmiş olduğumuz threadin kavramına basit bir giriş yapıcağız. 

Nitekim threading kavramı ve teknikleri, uygulamalarda profesyonel olarak kod yazmayı gerektirir. 

Daha açık şekilde söylemek gerekirse bir uygulama içinde yazdığımız kodlara uygulayacağımı 

thread'ler her zaman avantaj sağlamaz. Bazı durumlarda dezavantaja dönüşüp programların daha 

yavaş çalışmasına neden olabilir. Nitekim thread'lerin çalışma mantığını iyi kavramak ve 
uygulamalarda titiz davranmak gerekir. 

Örneğin thread'lerin zaman dilimlerine bölündüklerinde sistemin nasıl bir önceki veya daha önceki 

thread'i çalıştırabildiğini düşünelim. İşlemci zaman dilimini dolduran bir thread için donanımda bir 

kesme işareti bırakır, bunun ardında thread'e ait bir takım bilgiler belleğe yazılır ve sonra bu bellek 

bölgesinde Context adı verilen bir veri yapısına depolanır. Sistem bu thread'e döneceği zaman 

Context'te yer alan bilgilere bakar ve hangi donanımın kesme sinyali verdiğini bulur. Ardından bu 

sinyal açılır ve işlemin bir sonraki işlem parçacığının çalışacağı zaman dilimine girilir. Eğer thread 

işlemini çok fazla kullanırsanız bu durumda bellek kaynaklarınıda fazlası ile tüketmiş olursunuz. Bu 

thread'leri neden titiz bir şekilde programlamamız gerektiğini anlatan nedenlerden sadece birisidir. 

Öyleki yanlış yapılan thread programlamaları sistemlerin kilitlenmesine de yol açacaktır. 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Threading gördüğünüz gibi çok basit olmayan bir kavramdır. Bu nedenle olayı daha iyi 

açıklayabileceğimi düşündüğüm örneklerime geçmek istiyorum. Uygulamamızın formu aşağıdaki 
şekildeki gibi olucak. 

 

Şekil 1. Form Tasarımımız. 

Şimdi kodlarımızı yazalım. 

public void z1() 

{ 

     for(int i=1;i<60;++i) 

     { 

         zaman1.Value+=1; 

         for(int j=1;j<10000000;++j) 

         { 

       j+=1; 

         } 

     } 

} 

public void z2() 

{ 

     for(int k=1;k<100;++k) 

     { 

         zaman2.Value+=1; 

         for(int j=1;j<25000000;++j) 

         { 

       j+=1; 

     } 

} 

} 

private void btnBaslat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     z1(); 

     z2(); 
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} 

Program kodlarımızı kısaca açıklayalım. Z1 ve z2 isimli metodlarımız progressBar kontrolllerimizin 

değerlerini belirli zaman aralıklarıyla arttırıyorlar. Bu işlemleri geçekleştirmek için, Başlat başlıklı 

butonumuza tıklıyoruz. Burada önce z1 daha sonrada z2 isimli metodumuz çalıştırılıyor. Bunun 

sonucu olarak önce zaman1 isimli progressBar kontrolümüz doluyor ve dolması bittikten sonra 
zaman2 isimli progressBar kontrolümüzün value değeri arttırılarak dolduruluyor. 

Şimdi bu programın şöyle çalışmasını istediğimizi düşünelim. Her iki progressBar'da aynı anda 

dolmaya başlasınlar. İstediğimiz zaman z1 ve z2 metodlarının çalışmasını durduralım ve tekrar 

başlatabilelim. Tekrar başlattığımızda ise progressBar'lar kaldıkları yerden dolmaya devam etsinler. 

Söz ettiğimiz aslında her iki metodunda aynı anda çalışmasıdır. İşte bu işi başarmak için bu 
metodları sisteme birer iş parçacağı ( thread ) olarak tanıtmalı ve bu thread'leri yönetmeliyiz. 

.Net ortamında thread'ler için System.Threading isim uzayını kullanırız. Öncelikle programımıza bu 

isim uzayını ekliyoruz. Ardından z1 ve z2 metodlarını birer iş parçacığı olarak tanımlamamız 
gerekiyor. İşte kodlarımız. 

public void z1() 

{ 

     for(int i=1;i<60;++i) 

     { 

      zaman1.Value+=1; 

      for(int j=1;j<10000000;++j) 

      { 

       j+=1; 

      } 

     } 

} 

public void z2() 

{ 

     for(int k=1;k<100;++k) 

     { 

      zaman2.Value+=1; 

      for(int j=1;j<25000000;++j) 

      { 

       j+=1; 

      } 

     } 

} 

ThreadStart ts1; 

ThreadStart ts2; 

Thread t1; 

Thread t2; 

private void btnBaslat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     ts1=new ThreadStart(z1); /* ThreadStart iş parçacığı olarak kullanılıcak metod için bir 

temsilcidir. Bu metod için tanımlanacak thread sınıfı nesnesi için paramtere olucak ve bu nesnenin 

hangi metodu iş parçacığı olarak göreceğini belirtecektir. */ 
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     ts2=new ThreadStart(z2); 

     t1=new Thread(ts1); 

     t2=new Thread(ts2); 

     t1.Start(); /* İş parçağını Start metodu ile başlatıyoruz. */ 

     t2.Start(); 

     btnBaslat.Enabled=false; 

} 

private void btnDurdur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     t1.Suspend(); /* İş parçacağı geçici bir süre için uyku moduna geçer. Uyku modundaki bir iş 

parçacağını tekrar aktif hale getirmek için Resume metodu kullanılır. */ 

     t2.Suspend(); 

} 

private void btnDevam_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     t1.Resume(); /* Uyku modundaki iş parçacığının kaldığı yerden devam etmesini sağlar. */ 

     t2.Resume(); 

} 

private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(t1.IsAlive) /* Eğer iş parçacıkları henüz sonlanmamışsa bunlar canlıdır ve IsAlive özellikleri 

true değerine sahiptir. Programımızda ilk biten iş parçacığı t1 olucağından onun bitip bitmediğini 

kontrol ediyoruz. Eğer bitmiş ise programımız close metodu sayesinde kapatılabilir. */ 

     { 

                 MessageBox.Show("Çalışan threadler var program sonlanamaz."); 

     } 

     else 

     { 

      this.Close(); 

     }      

} 

Uygulamamızda z1 ve z2 isimli metodlarımızı birer iş parçacığı (thread) haline getirdik. Bunun için 

System.Threding isim uzayında yer alan ThreadStart ve Thread sınıflarını kullandık. ThreadStart 

sınıfı , iş parçacığı olucak metodu temsil eden bir delegate gibi davranır. İş parçacıklarını 

başlatıcak(start), durdurucak(suspend), devam ettirecek(resume) thread nesnelerimizi 

tanımladığımız yapıcı metod ThreadStart sınıfından bir temsilciyi parametre olarak alır. Sonuç 

itibariyle kullanıcı Başlat başlıklı button kontrolüne tıkladığında, her iki progressBar kontrolününde 

aynı zamanda dolmaya başladığını ve ilerlediklerini görürüz. Bu aşamada Durdur isimli button 

kontrolüne tıklarsak her iki progressBar'ın ilerleyişinin durduğunu görürüz. Nitekim iş 
parçacıklarının Suspend metodu çağırılmış ve metodların çalıştırılması durdurulmuştur. 
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Şekil 2. Suspend metodu sonrası. 

Bu andan sonra tekrar Devam button kontrolüne tıklarsak thread nesnelerimiz Resume metodu 

sayesinde çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediceklerdir. Dolayısıyla progressBar 

kontrolllerimizde kaldıkları yerden dolmaya devam ederler. Bu sırada programı kapatmaya 

çalışmamız henüz sonlanmamış iş parçacıkları nedeni ile hataya neden olur. Bu nedenle Kapat 

button kontrolünde IsAlive özelliği ile iş parçacıklarının canlı olup olmadığı yani metodların 

çalışmaya devam edip etmediği kontrol edilir. Eğer sonlanmamışsa kullanıcı aşağıdaki mesaj kutusu 

ile uyarılır. 

 

Şekil 3. İş Parçacıkları henüz sonlanmamış ise. 

Evet geldik Threading ile ilgili makale dizimizin ilk bölümünün sonuna . Bir sonraki makalemizde 

Threading kavramını dahada derinlemesine incelemeye çalışacağız. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Boxing (Kutulamak) ve Unboxing (Kutuyu 

Kaldırmak) ( 30.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bugünkü  makalemizde, Boxing ve Unboxing kavramlarını incelemeye çalışacağız. Boxing değer 

türü bir değişkeni, referans türü bir nesneye aktarmaktır.  Unboxing  işlemi ise bunun tam tersidir. 

Yani referans türü değişkenin işaret ettiği değeri  tekrar  , değer türü bir değişkene aktarmaktır. Bu 

tanımlarda karşımıza çıkan ve bilmemiz gereken en önemli noktalar, değer türü değişkenler ile 
referans türü nesnelerin bellekte tutuluş şekilleridir.  

Net ortamında iki tür veri tipi vardır.   Referans  tipleri (reference type) ve değer tipleri (value 

type).  İki  veri türünün bellekte farklı şekillerde tutulmaları nedeni ile boxing ve unboxing işlemleri 

gündeme gelmiştir. Bu nedenle öncelikle bu iki farklı veri tipinin bellekte tutuluş şekillerini iyice 
anlamamız gerekmektedir.  

Bu anlamda karşımıza iki önemli bellek bölgesi çıkar.  Yığın (stack) ve  öbek (heap). Değer tipi 

değişkenler, örneğin bir integer değişken vb..  belleğin stack adı verilen kısmında tutulurlar. 

DotNette yer alan değer türleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tiplerin stack bölegesinde nasıl 

tutulduğuna ilişkin açıklayıcı şekli de aşağıda görebilirsiniz.   

Value type ( Değer Tipler) 

bool long 

byte sbyte 

char short 

decimal Struct  ( Yapılar ) 

double uint 

Enum  ( Numaralandırıcılar ) ulong 

float ushort 

int 
 

Tablo  1.  Değer Tipleri   
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Şekil   1.  Değer Tiplerinin Bellekte Tutuluşu   

Şekildende   görüldüğü gibi, Değer Türleri bellekte, Stack dediğimiz bölgede tutulurlar.  Şimdi 

buraya  kadar anlaşılmayan bir şey yok. İlginç olan reference( başvuru) tiplerinin bellekte nasıl 

tutulduğudur.  Adındanda  anlaşıldığı gibi reference tipleri asıl veriye bir başvuru 

içeriler.  Örneğin  sınıflardan türettiğimiz nesneler bu tiplerdendir.  Diğer  başvuru tipleri ise 

aşağıdaki tabloda yer almakdadır.    

Reference Type ( Başvuru Tipleri 

) 

Class ( sınıflar ) 

Interface ( arayüzler ) 

Delegate ( delegeler ) 

Object 

String 

Tablo   2.  Başvuru Tipleri 

Şimdi   gelin başvuru türlerinin bellekte nasıl tutulduklarına bakalım.  



www.bsenyurt.com Page 2532 
 

  

Şekil   2.   Başvuru  tiplerinin bellekte tutuluşu.   

Görüldüğü  gibi ,başvuru tipleri hakikatende isimlerinin layığını vermekteler. Nitekim asıl 

veriler  öbekte tutulurken yığında bu verilere bir başvuru yer almaktadır. İki   veri türü arasındaki 

bu farktan sonra bir farkta bu verilerle işimiz bittiğinde geri iade ediliş şekilleridir.   Değer  türleri 

ile işimiz bittiğinde bunların yığında kapladıkları alanlar otomatik olarak yığına geri 

verilir.  Ancak  referans türlerinde sadece yığındaki başvuru sisteme geri 

veririlir.  Verilerin  tutulduğu öbekteki alanlar, Garbage Collectorun denetimindedirler ve ne zaman 

sisteme iade edilicekleri tam olarak bilinmez. Bu ayrı bir konu olmakla beraber oldukça 

karmaşıktır.  İlerleyen  makalelerimizde bu konudan da bahsetmeye çalışacağım.   

Değer   türleri ile başvuru türleri arasındaki bu temel farktan sonra gelelim asıl 

konumuza.  .  NETte her sınıf aslında en üst sınıf olan Object sınıfından türer.  Yani  her sınıf 

aslında System.Object sınıfından kalıtım yolu ile otomatik olarak türetilmiş olur. Sorun object gibi 

referans bir türe, değer tipi bir değerin aktarılmasında yaşanır. .  NETte herşey aslında birer nesne 

olarak düşünülebilir.  Bir  değer türünü bir nesneye atamaya çalıştığımızda, değer türünün içerdiği 

verinin bir kopyasının yığından alınıp, öbeğe taşınması ve nesnenin bu veri kopyasına başvurması 

gerekmektedir. İşte bu olay kutulama ( boxing ) olarak adlandırılır. Bu durumu minik bir örnek ile 

inceleyelim.    

using System;  

namespace boxunbox 

{ 

      class Class1 

      { 

      static void Main(string[] args) 

      { 

            double db=509809232323; 

            object obj;  

            obj=db;  

            Console.WriteLine(db.ToString()); 

            Console.WriteLine(obj.ToString()); 

            db+=1; 

            Console.WriteLine(db.ToString()); 
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            Console.WriteLine(obj.ToString()); 

      } 

      } 

}  

Kodumuzun   çalışmasını inceleyelim.  Db isimli double değişkenimiz bir değer tipidir. Örnekte bu 

değer tipini object tipinden bir nesneye aktarıyoruz. Bu halde bu değerler içerisindeki verileri 

ekrana yazdırıyoruz.  Sonra  db değerimizi 1 arttırıyor ve tekrar bu değerlerin içeriğini ekrana 

yazdırıyoruz. İşte sonuç;   

 

 Şekil  3 Boxing İşlemi   

Görüldüğü  gibi db değişkenine yapılan arttırım object türünden obj nesnemize yansımamıştır. 

Çünkü boxing işlemi sonucu, obj  nesnesi  , db değerinin öbekteki kopyasına başvurmaktadır. 

Oysaki artım db değişkeninin yığında yer  alan orjinal değeri üzerinde gerçekleşmektedir. Bu işlemi 
açıklayan şekil aşağıda yer almaktadır.   

 

Şekil   4.  Boxing İşlemi   

Boxing işlemi otomatik olarak yapılan bir işlemdir.   Ancak  UnBoxing işleminde durum biraz daha 

değişir. Bu  kez  , başvuru nesnemizin işaret ettiği veriyi öbekten alıp yığındaki bir değer tipi alanı 

olarak kopyalanması söz konusudur. İşte burada tip uyuşmazlığı denen bir kavramla 

karşılaşırız.  Öbekten , yığına kopylanacak olan verinin, yığında kendisi için ayrılan yerin aynı tipte 

olması veya öbekteki tipi içerebilecek tipte olması gerekmektedir.  Örneğin  yukarıdaki örneğimize 

unboxing işlemini uygulayalım. Bu kez integer tipte bir değer türüne atama gerçekleştirelim.    

using System;  

namespace boxunbox 

{ 
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      class Class1 

      { 

            static void Main(string[] args) 

            { 

                  double db=509809232323; 

                  object obj;  

                  obj=db;  

                  Console.WriteLine(db.ToString()); 

                  Console.WriteLine(obj.ToString()); 

                  db+=1; 

                  Console.WriteLine(db.ToString()); 

                  Console.WriteLine(obj.ToString());  

                  int intDb; 

                  intDb=(int)obj; 

                  Console.WriteLine(intDb.ToString()); 

            } 

      } 

}  

Bu kodu çalıştırdığımızda InvalidCastException istisnasının fırlatılacağını 

görüceksiniz.   Çünü  referenas tipimizin öbekte başvurduğu veri tipi integer bir değer için fazla 

büyüktür. Bu noktada ( int) ile açıkça dönüşümü bildirmiş olsak dahi bu hatayı alırız. 

 

Şekil   5.  InvalidCastException İstisnası 

Ancak   küçük tipi, büyük tipe dönüştürmek gibi bir serbestliğimiz vardır.  Örneğin,   

using System;  

namespace boxunbox 

{ 

            class Class1 

            { 

                        static void Main(string[] args) 

                        { 

                                    double db=509809232323; 

                                    object obj; 

                                    obj=db; 

                                    Console.WriteLine(db.ToString()); 

                                    Console.WriteLine(obj.ToString()); 
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                                    db+=1; 

                                    Console.WriteLine(db.ToString()); 

                                    Console.WriteLine(obj.ToString()); 

                                    /*int intDb; 

                                    intDb=(int)obj; 

                                    Console.WriteLine(intDb.ToString());*/ 

                                    double dobDb; 

                                    dobDb=(double)obj; 

                                    Console.WriteLine(dobDb.ToString());    

                        } 

            } 

}  

Bu durumda kodumuz sorunsuz çalışacaktır. Çünkü yığında yer alan veri tipi daha büyük boyutlu 

bir değer türünün içine koyulabilir.  İşte  buradaki aktarım işlemi unboxing olarak isimlendirilmiştir. 

Yani  boxing işlemi ile kutulanmış bir veri kümesi, öbekten alınıp tekrar yığındaki bir Alana 

konulmuş dolayısıyla kutudan çıkartılmıştır.  Olayın  grafiksel açıklaması aşağıdaki gibidir.    

 

Şekil   6.  Unboxing İşlemi   

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim.   

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

SqlDataReader Sınıfı 2 ( 29.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bir önceki makalemizde SqlDataReader sınıfını incelemeye başlamıştık Listeleme amaçlı veri 

kümelerinin görüntülemesinde performans açısından etkin bir rol oynadığından 

mailto:selim@bsenyurt.com
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bahsetmiştik.  Bugünkü makalemizde , SqlDataReader sınıfının faydalı diğer özelliklerinden 

bahsedeceğiz. Öncelikle, bir SqlDataReader nesnesinin, geçerli ve açık bir SqlConnection nesnesi 

üzerinde çalışan bir SqlCommand nesnesi yardımıyla oluşturulduğunu hatırlayalım. Burada 

SqlCommand sınıfına ait ExecuteReader metodu kullanılmaktadır. ExecuteReader metoduna değişik 

parametreler geçirerek uygulamanın performansını dahada arttırabiliriz. Önceki makalemizde, 

CommandBehavior.CloseConnection parametre değerini kullanmıştık. CommandBehavior, 

çalıştırılacak olan sql sorgusu için bir davranış belirlememizi sağlar. SqlCommand nesnesinin 

ExecuteReader metodunun alabileceği parametre değerleri şekil1 de görülmektedir. Bunların ne işe 

yaradığı kısaca tablo 1 €˜de bahsedilmiştir. 

 

Şekil 1.  CommandBehavior Davranışları 

CommandBehavior Değeri İşlevi 

CommandBehavior.CloseConnection 

SqlDataReader nesnesi Close metodu ile 

kapatıldığında, ,ilişkili SqlConnection 

nesneside otomatik olarak kapatılır. Nitekim, 

işimiz bittiğinde SqlConnection nesnesinin açık 

unutulması sistem kaynaklarının gereksiz yere 

harcanmasına neden olur. 

CommandBehavior.SingleRow 

En çok kullanılan parametrelerden 

birisidir.Eğer  sql sorgumuz tek bir satır 

döndürecek tipte ise bu davranışı kullanmak 

performansı olumlu yönde etkiler. Örneğin 

PrimaryKey üzerinden yapılan sorgular. ( 

€œSelect * From Tablo Where ID=3€� 

tarzında.) 

CommandBehavior.SingleResult 

Tek bir değer döndürecek tipteki sorgular için 

kullanılır. Örneğin belli bir alandaki sayısal 

değerlerin toplamı veya tablodaki kayıt 

sayısını veren sorgular gibi. Bu tekniğe 

alternatif olan ve daha çok tercih edilen bir 

diğer yöntem, SqlCommand nesnesinin 

ExecuteScalar metodudur 

CommandBehavior.SchemaOnly 
Çalıştırılan sorgu sonucu elde edilen 

satır(satırların) sadece alan bilgisini döndürür. 
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CommandBehavior.SequentialAccess 

Bazı durumlarda tablo alanları çok büyük 

boyutlu binary tipte veriler içerebilirler. Bu 

tarz büyük verilerinin okunması için en kolay 

yol bunları birer akım (stream) halinde belleğe 

okumak ve oradan ilgili nesnelere taşımaktır. 

SequnetialAccess davranışı bu tarz akımların 

işlenmesine imkan tanırken performansıda 

arttırmaktadır. 

CommandBehavior.KeyInfo 
Bu durumda sql sorgusu sonucunda 

SqlDataReader nesnesi, tabloya ait anahtar 

alan bilgisini içerir. 

Tablo 1. CommandBehavior Davranışları     

Şimdi dilerseniz basit Console uygulamaları ile, yukarıdaki davranışların işleyişlerini 

inceleyelim.  CommandBehavior. CloseConnection durumunu önceki makalemizde işlediğimiz için 

tekrar işleme gereği duymuyorum. Şimdi en çok kullanacağımız davranışlardan birisi olan 

SingleRow davranışına bakalım. Uygulamamız ID isimli PrimaryKey alanı üzerinden bir sorgu 

çalışıtırıyor. Dönen veri kümesinin tek bir satırdan oluşacağı kesindir. Bu durum, SingelRow 

davranışını kullanmak için en ideal durumdur.  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace SqlDataReader2 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;integrated 

security=sspi;initial catalog=Friends"); 

               SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select * From Kitaplar Where 

ID=18",conFriends); /* Sql sorgumuz ID isimli primary key üzerinden bir sorgu çalıştırıyor ve 18 

nolu ID değerine sahip satırı elde ediyor. Burada tek satırlık veri olduğu kesin. */ 

               SqlDataReader dr; 

               conFriends.Open();  

               dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow); /* Tek satırlık veri için 

davranışımızı SingleRow olarak belirliyoruz. */ 

               dr.Read(); /* Elde edilen satırı belleğe okuyoruz. Görüldüğü gibi herhangibir while 

döngüsü kullanma gereği duymadık.*/ 

               for(int i=0;i<dr.FieldCount;++i) /* Satırın alan sayısı kadar devam edicek bir döngü 

kuruyoruz ve her alanın adını GetName, bu alanlara ait değerleride dr[i].ToString ile ekrana 

yazdırıyoruz. */ 

               { 

                    Console.WriteLine(dr.GetName(i).ToString()+"="+dr[i].ToString()); 

               } 
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               dr.Close(); /* SqlDataReader nesnemizi kapatıyoruz. Ardından SqlConnection 

nesnemizide kapatmayı unutmuyoruz. Böylece bu nesnelere ait kaynaklar serbest kalmış oluyor.*/ 

               conFriends.Close();  

          } 

     } 

}  

 

Şekil 2.  SingleRow davranışı.    

Şimdi SingleResult davranışını inceleyelim.  Bu kez Northwind veritabanında yer alan Products 

tablosundaki UnitPrice alanlarının ortalamasını hesaplayan bir sql sorgumuz var. Burada tek bir 

değer dönmektedir. İşte SingleResult bu duruma en uygun davranış olucaktır.  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace SqlDataReader3 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conNorthwind=new SqlConnection("data source=localhost;integrated 

security=sspi;initial catalog=Northwind"); 

               SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select SUM(UnitPrice)/Count(UnitPrice)As 

[Ortalama Birim Fiyatı] From Products",conNorthwind); 

               SqlDataReader dr; 

               conNorthwind.Open();  

               dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult); 

               dr.Read();  

                 Console.WriteLine(dr.GetName(0).ToString()+"="+dr[0].ToString());  

               dr.Close(); 

               conNorthwind.Close(); 

          } 

     } 

}  
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Şekil 3.  SingleResult davranışı.   

Şimdie SchemaOnly davranışını inceleyelim.  Önce aşağıdaki kodları yazıp çalıştıralım.  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace SqlDataReader4 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conNorthwind=new SqlConnection("data source=localhost;integrated 

security=sspi;initial catalog=Northwind"); 

               SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select * From Products",conNorthwind); 

               SqlDataReader dr; 

               conNorthwind.Open();  

               dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SchemaOnly); 

               dr.Read(); 

               try 

               { 

                    for(int i=0;i<dr.FieldCount;++i) 

                    { 

                         Console.WriteLine(dr.GetName(i).ToString()+" "+ dr.GetFieldType(i).ToString()+" 

"+dr[i].ToString()); 

                    } 

               } 

               catch(Exception hata) 

               { 

                    Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

               }  

               dr.Close(); 

               conNorthwind.Close(); 

          } 

     } 

} 

Yukarıdaki console uygulamasını çalıştırdığımızda aşağıdaki hata mesajını alırız.   
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Şekil 4.  Hata.   

SchemaOnly davranışı sorgu ne olursa olsun sadece alan bilgilerini döndürür. Herhangibir veri 

döndürmez. Bu yüzden dr[i].ToString() ifadesi i nolu indexe sahip alan için herhangibir veri 
bulamayıcaktır. Kodun bu bölümünü aşağıdaki gibi değiştirirsek;  

Console.WriteLine(dr.GetName(i).ToString()+" "+dr.GetFieldType(i).ToString());   

Ve şimdi console uygulamamızı çalıştırırsak aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. GetFieldType 

metodu i indeksli alanın veri tipinin .NETteki karşılığını döndürürken GetName ile bu alanın adını 

elde ederiz.  

 

Şekil 5.  SchemaOnly davranışı.   

Şimdi SequentialAccess davranışını inceleyelim.  Bu sefer pubs isimli veritabanında yer alan 

pub_info isimli tablonun Text tipinde uzun veriye sahip pr_info alanının kullanacağız. Sorgumuz 

belli bir pub_id değerine sahip satırın pr_info alanını alıyor. Biz GetChars metodunu kullanarak alan 

içindeki veriyi karakter karakter okuyor ve beleğe doğru bir akım (stream) oluşturuyoruz. GetChars 

metodu görüldüğü üzere 5 parametre almaktadır. İl parametre ile hangi alanın okunacağını 

belirtiriz. İkin paramtere bu alanın kaçıncı karakterinden itibaren okunmaya başlanacağı bildirir. 

Üçüncü parameter ise char tipinden bir diziyi belirtir. Okunan her bir karakter bu diziye 

aktarılacaktır. Dördüncü parameter ile dizinin kaçıncı elemanından itibaren aktarımın yapılacağı 

belirtilir. Son parametremiz ise ne kadar karakter okunacağını belirtmektedir. Şimdi kodlarımızı 

yazalım.   

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace SqlDataReader5 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conPubs=new SqlConnection("data source=localhost;integrated 

security=sspi;initial catalog=pubs"); 

               SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select pr_info From pub_info where 

pub_id=0736",conPubs); 

               SqlDataReader dr; 

               conPubs.Open();  
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               dr=cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess); 

               dr.Read(); 

               try 

               { 

                    char[] dizi=new char[130]; /* 130 char tipi elemandan oluşan bir dizi tanımladık. */ 

                    dr.GetChars(0,0,dizi,0,130); /* Dizimize pr_info alanından 130 karakter okuduk.*/ 

                    for(int i=0;i<dizi.Length;++i) /* Dizideki elemanları ekrana yazdırıyoruz. */ 

                    { 

                         Console.Write(dizi[i]); 

                    } 

                    Console.WriteLine(); 

               } 

               catch(Exception hata) 

               { 

                    Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); 

               } 

                dr.Close(); 

               conPubs.Close(); 

          } 

     } 

}  

Sonuç olarak ekran görüntümüz aşağıdaki gibi olucaktır.   

 

Şekil 6.  SequentialAccess davranışı.   

Evet değerli Okurlarım. Geldik bir makalemizin daha sonuna. Umarım sizi, SqlDataReader sınıfı ile 

ilgili bilgilerle donatabilmişimdir. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler 
dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

SqlDataReader Sınıfı 1 ( 28.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.    

Bugünkü makalemizde, SqlDataReader sınıfını incelemeye çalışacağız.  ADO.NETin bilgisayar 

programcılığına getirdiği en büyük farklıklardan birisi bağlantısız veriler ile çalışılabilmemize imkan 

sağlamasıydı. DataSet sınıfıını ve buna bağlı diğer teknikleri kastettiğimi anlamışsınızdır. Bu 

mailto:selim@bsenyurt.com
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teknikler ile, bir veritabanı içinde yer alan tabloları, tablolar arasındaki ilişkileri, içerdikleri verileri 

vb istemci makinenin belleğinde tutmamız mümkün olabiliyor. Bu sayede, bu veriler istemci makine 

belleği üzerinde tutulduğundan, bir veritabanına sürekli bağlantısı olan bir sisteme gore daha hızlı 

çalışabiliyoruz. Ayrıca veritabanı sunucusuna sürekli olarak bağlı olmadığımız için network 

trafiğinide hafifletmiş oluyoruz.   Tüm bu hoş ayrıntılar dışında hepimiz için nahoş olan ayrıntı, her 

halikarda bellek tüketiminin artması.  Öyleki bazen kullanıdığımız programlarda sadece listeleme 

amacı ile, sadece görsellik amacı ile küçük veriler ile çalışmak durumunda kaldığımızda, bu elde 

edilebilirlik için fazlasıyla kaynak tüketmiş oluyoruz. İşte ADO.NET €˜te bu tip veriler düşünülerek, 

listeleme amacı güden, küçük boyutlarda olan veri kümeleri için DataReader sınıfları tasarlanmış. 

Biz bugün SqlDataReader sınıfını inceleyeceğiz.   

Bir SqlDataReader sınıfı bir veri akımını(data stream) temsil eder. Bu nedenle herhangibir anda 

bellekte sadece bir veri satırına erişebilir. İşte bu performansı ve hızı arttıran bir unsurdur. Bu veri 

akımını elde etmek için sürekli açık bir sunucu bağlantısı ve verileri getirecek sql sorgularını 

çalıştıracak bir SqlCommand nesnesi gereklidir. Dikkat edicek olursanız sürekli açık olan bir sql 

sunucu bağlantısından yani bir SqlConnectiondan bahsettik. SqlDataReader nesnesi sql sunucu 

bağlantısının sürekli açık olmasını gerektirdiği için network trafiğini meşgul eder, aynı zamanda 

kullandığı SqlConnection nesnesinin başka işlemler için kullanılmasınıda engeller. İşte bu eksiler 

nedeni ile, onun sadece okuma amaçlı veya listeleme amaçlı ve yanlız okunabilir veri kümeleri için 

kullanılması önerilir. Bu nedenlede, read-only(yanlız okunabilir) ve forward-only(sadece ileri yönlü) 

olarak tanımlanır.  Şimdi SqlDataReader nesnesi ile bir veri akımının elde edilmesi konusunu 

aşağıdaki şekil yardımıyla incelemeye çalışalım.    

 

Şekil 1.  SqlDataReader nesnesinin çalışma şekli.   

Görüldüğü gibi sql sunucusuna sürekli bağlı durumdayız.  Bunun yanında SqlCommand sorgusunun 

çalıştırılması sonucu elde edilen veri akımı SqlDataReader nesnesince temsil edilmektedir. İstemci 

bilgisayarımız, her hangibir t zamanında kendi belleğinde SqlDataReaderın taşıdığı veri akımının 

sadece tek bir satırını temsil etmektedir. SqlCommand nesnesinin çalıştırdığı sql cümleciğinin 

sonucunu(sonuç kümesini) SqlDataReader nesnemize aktarmak için ExecuteReader metodu 

kullanılır. Burada bir noktaya daha değinelim. SqlDataReader sınıfı herhangibi yapıcı metoda sahip 
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değildir. Yani bir SqlDataReader nesnesini bir new metodu ile oluşturamayız. Sadece bir 

SqlDataReader nesnesi tanımlayabiliriz. Maharet aslında SqlCommand nesnesinin ExecuteReader 

metodundadır.  Bu metod ile, daha önceden tanımladığımız SqlDataReader nesnesini oluşturur ve 

SqlCommand sorgusunun sonucu olan veri kümesini temsil etmesini sağlarız. Ancak bir DataTable 

veya bir DataSette olduğu gibi sorgu sonucu elde edilen veri kümesinin tamamı bellekte 

saklanmaz. Bunun yerine SqlDataReader nesnesi kendisini, çalıştırılan sorgu sonuçlarını tutan geçici 

bir dosyaının ilk satırının öncesine konumlandırır.   

İşte bu noktadan sonraki satırları okuyabilmek için bu sınıfa ait Read metodunu kullanırız. Read 

metodu, her zaman bir sonraki satıra konumlanılmasını sağlar. Tabi bir sonrasında kayıt olduğu 

sürece bu işlemi yapar. Böylece bir While döngüsü ile Read metodunu kullanırsak, sorgu sonucu 

elde edilen veri kümesindeki tüm satırları gezebiliriz. Konumlanılan her bir satır bellekte temsil 

edilir. Dolayısıyla bir sonraki t zamanında, bellekte eski satırın yerini yeni satır alır. Bu sorgu 

sonucu elde edilen veri kümesinden belleğe doğru devam eden  bir akım(stream) dır. Geriye 

hareket etmek gibi bir lüksümüz olmadığı gibi, t zamanında bellekte yer alan satırları değiştirmek 

gibi bir imkanımızda bulunmamaktadır. İşte performansı bu arttırmaktadır. Ama elbetteki çok 

büyük boyutlu ve satırlı verilerle çalışırken listeleme amacımız yok ise veriler üzerinde değişiklikler 

yapılabilmesinide istiyorsak bu durumda bağlantısız veri elemanlarını kullanmak daha mantıklı 

olucaktır.  Şimdi dilerseniz konumuz ile ilgili bir örnek yapalım.  Özellikle ticari sitelerde, çoğunlukla 

kullanıcı olarak ürünleri inceleriz. Örneğin kitap alacağız. Belli bir kategorideki kitaplara bakmak 

istiyoruz. Kitapların sadece adları görünür olsun. Kullanıcı bir kitabı seçtiğinde, bu kitaba ait 

detaylarıda görebilsin. Tüm bu işlemler sadece izlemek ve bakmaktan ibaret. Dolayısıyla bu veri 

listelerini, örneğin bir listBox kontrolüne yükleyecek isek ve sonuç olarak bir listeleme yapıcak isek, 

SqlDataReader nesnelerini kullanmamız daha avantajlı olucaktır. Dilerseniz uygulamamızı yazmaya 

başlayalım. Öncelikle Visual Studio.Net ortamında bir Web Application oluşturalım. Default.aspx 

isimli sayfamızı ben aşağıdaki gibi tasarladım.  

  

Şekil 2.  WebForm tasarımımız.   

Şimdi de kodlarımızı yazalım.    
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SqlConnection conFriends;  

public void baglantiAc() 

{ 

     /* Sql Sunucumuza bağlanmak için SqlConnection nesnemizi oluşturuyoruz ve bağlantıyı 

açıyoruz. */ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;integrated security=sspi;initial 

catalog=Friends"); 

     conFriends.Open(); 

}  

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(!Page.IsPostBack) /* Eğer sayfa daha önce yüklenmediyse bu if bloğu içindeki kodlar 

çalıştırılıyor. */ 

     { 

          baglantiAc(); /* Sql sunucumuza olan SqlConnection nesnesini tanımlayan ve bağlantıyı 

açan metodumuzu çağırıyoruz. */  

          /* SqlCommand nesnemize çalıştıracağımız sql sorgusunu bildiriyoruz. Bu sorgu Kitaplar 

tablosundan Kategori alanına ait verileri Distinct komutu sayesinde, benzersiz şekilde alır. Nitekim 

aynı Kategori isimleri tabloda birden fazla sayıda. Biz Distinct sasyesinde birbirinden farklı 

kategorileri tek tek elde ediyoruz. Böylece veri kümemizizde mümkün olduğunca küçültmüş ve bir 

SqlDataReader nesnesinin tam dişine göre hazırlamış oluyoruz. */ 

          SqlCommand cmdKategori=new SqlCommand("Select distinct Kategori From Kitaplar Order 

By Kategori",conFriends); 

          SqlDataReader drKategori; /* SqlDataReader nesnemizi tanımlıyoruz. Lütfen tanımlama 

şeklimize dikkat edin. Sanki bir değişken tanımlıyoruz gibi. Herhangibir new yapıcı metodu yok. */  

          drKategori=cmdKategori.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); /* 

SqlCommand nesnemizin ExecuteReader yardımıyla sorgumuzu çalıştırıyor ve sonuç kümesini 

temsil edicek SqlDataReader nesnemizi atıyoruz. Bu aşamada SqlDataReader nesnemiz sorgu 

sonucu oluşan veri kümesinin ilk satırının öncesine konumlanıyor. */ 

          /* Bahsetmiş olduğumuz while döngüsü ile satırları teker teker ileri doğru olucak şekilde 

belleğe alıyoruz. Her bir t zamanında bir satır belleğe geliyor ve oradanda ListBox kontrolüne iligli 

satırın, 0 indexli alanına ait değer GetString metodu ile alınıyor. */ 

          while(drKategori.Read()) 

          { 

               lstKategori.Items.Add(drKategori.GetString(0)); 

          } 

          drKategori.Close(); /* SqlDataReader nesnemiz kapatılıyor. Biz ExecuteReader metodunu 

çalıştırırken parametre olarak, CommandBehavior.CloseConnection değerini verdik. Bu bir 

SqlDataReader nesnesi kapatıldığında, açık olan bağlantının otomatik olarak kapatılmasını, yani 

SqlConnection bağlantısının otomatik olarak kapatılmasını sağlar. Buda system kaynaklarının 

serbest bırakılmasını sağlar.*/ 

     } 

}  

private void btnKitaplar_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     string kategori=lstKategori.SelectedItem.ToString();  

     baglantiAc();  

     SqlCommand cmdKitaplar=new SqlCommand("Select distinct Adi,ID From Kitaplar Where 

Kategori='"+kategori+"' order by Adi",conFriends); 

     SqlDataReader drKitaplar; 

     drKitaplar=cmdKitaplar.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);  
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     int KitapSayisi=0;  

     lstKitaplar.Items.Clear();  

     while(drKitaplar.Read()) 

     { 

          lstKitaplar.Items.Add(drKitaplar.GetString(0)); 

          KitapSayisi+=1; 

     } 

     drKitaplar.Close(); 

     lblKitapSayisi.Text=KitapSayisi.ToString(); 

     /* Yukarıdaki döngüde elde edilen kayıt sayısını öğrenmek için KitapSayisi isimli bir sayacı 

döngü içine koyduğumuzu farketmişsinizdir. SqlDataReader nesnesi herhangibir t zamanında 

bellekte sadece bir satırı temsil eder. Asıl veri kümesinin tamamını içermez, yani belleğe almaz. Bu 

nedenle veri kümesindeki satır sayısını temsil edicek, Count gibi bir metodu yoktur. İşte bu nedenle 

kayıt sayısını bu teknik ile öğrenmek durumundayız. */ 

}  

private void lstKitaplar_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     string adi=lstKitaplar.SelectedItem.ToString(); 

     baglantiAc();  

     SqlCommand cmdKitapBilgisi=new SqlCommand("Select * From Kitaplar Where 

Adi='"+adi+"'",conFriends); 

     SqlDataReader drKitapBilgisi; 

     drKitapBilgisi=cmdKitapBilgisi.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);  

     lstKitapBilgisi.Items.Clear();  

     while(drKitapBilgisi.Read()) 

     { 

          /* FieldCount özelliği SqlDataReader nesnesinin t zamanında bellekte temsil etmiş olduğu 

satırın kolon sayısını vermektedir. Biz burada tüm kolonlardaki verileri okuyacak dolayısıyla t 

zamanında bellekte yer alan satırın verilerini elde edebileceğimiz bir For döngüsü oluşturduk. 

Herhangibir alanın değerine, drKitapBilgisi[i].ToString() ifadesi ile ulaşıyoruz. */ 

          for(int i=0;i<drKitapBilgisi.FieldCount;++i) 

          { 

               lstKitapBilgisi.Items.Add(drKitapBilgisi[i].ToString()); 

          } 

          lstKitapBilgisi.Items.Add("------------------"); 

     } 

     drKitapBilgisi.Close(); 

}  

Şimdi programımızı bir çalıştıralım ve sonuçlarını bir görelim.   
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Şekil 3.  Programın çalışmasının sonucu.   

Geldik bir makalemizin daha sonuna.  Bir sonraki makalemizde SqlDataReader sınıfını incelemeye 

devam edeceğiz. Özellikle SqlCommand sınıfının ExecuteReader metodunun aldığı parameter 

değerlerine gore nasıl sonuçlar elde edebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Bunun yanında 

SlqDataReader sınıfının diğer özelliklerinide inceleyeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Kalıtım (Inheritance) Kavramına Kısa Bir Bakış 

( 25.12.2003 ) - C# 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bir  önceki makalemizde C# dilinde sınıf kavramına bir giriş yapmış ve OOP(Objcet Oriented 

Programming-Nesneye Dayalı Programlama) tekniğinin en önemli kavramlarından biri olan 

kalıtımdan bahsedeceğimizi söylemiştik. Bugünkü makalemizde bu kavramı incelemeye 
çalışacağız.  

Kalıtım   kavramı için verilebilecek en güzel örnekler doğamızda yer almaktadır.  Örneğin Bitkiler, 

türlerine gore sınıflandırılırlar. Ancak hepsinin birer bitki olması ortak bir takım özelliklere sahip 

oldukları anlamınada gelmektedir. Bitki isimli bir sınıfı göz önüne alıp Ağaçlar,Çiçekler,Deniz 

Bitkileri vb gibi alt sınıflara ayırabiliriz. Tüm  bu alt sınıflar Bitki sınıfından gelmekte, yani 

türemektedirler. Aynı şekilde Bitki türü olan bir sınıf kendi içinde başka alt sınıflara ayrılabilir. 

Örneğin, Çiçek sınıfı Güller, Orkideler, Papatyalar vb Tüm bu nesneler hiyerarşik bir yapıda ele 
alındıklarında temel bir sınıftan türedikleri görülebilmektedir.   

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2547 
 

Temel  bir nesne ve bu nesneden bir takım özellikleri almış ve başka ek özelliklere sahip olan 

nesneler bir araya getirildiklerinde aralarındaki ilişkinin kalıtımsal olduğundan söz ederiz. 

İşte  nesneye dayalı programlama dillerininde en önemli kavramlarından birisi kalıtımdır. Ortak 

özelliklere sahip olan tüm nesneleriniz için bir sınıf yazarsınız. Ancak elinizde bu ortak özelliklerin 

yanında başka ek özelliklere sahip olacak veya ortak özelliklerden bir kaçını farklı şekillerde 

değerlendirecek nesnelerinizde olabilir. Bunlar için yazacağınız sınıf , ilk sınıfı temel sınıf olarak baz 

alıcak ve bu temel sınıftan türetilecek ve kendi özellikleri ile işlevselliklerine sahip olucaktır. 

Konuyu  daha iyi pekiştirmek amacı ile aşağıdaki şekili göz önüne alarak durumu zihnimizde 

canlandırmaya çalışalım.   

  

Şekil  1.  Inheritance Kavramı   

C# ile Temel bir sınıftan birden fazla sınıf türetebilirsiniz.  Ancak bir sınıfı birden fazla sınıftan 

türetmeniz mümkün değildir. Bunu  yapmak için arayüzler (interface) kullanılır. Türeyen bir sınıf 

türediği sınıfın tüm özelliklerine ve işlevlerine sahiptir ve türediği sınıftaki bu elemanların yeniden 

tanımlanmasına gerek yoktur. Ayrıca  siz yeni özellikler ve işlevsellikler katabilirsiniz. Bu 

makalemizdeki örnek uygulamamızda kalıtımda önemli role sahip base ve new anahtar 

kelimelerinin kullanımında göreceksiniz. Base ile temel sınıfa nasıl paramtere gönderebileceğimizi, 

temel sınıftaki metodları nasıl çağırabileceğimizi ve new anahtar sözcüğü sayesinde türeyen sınıf 

içinde, temel sınıftaki ile aynı isme sahip metodların nasıl işlevsellik kazanacağını da inceleme 

fırsatı bulacaksınız. Dilerseniz bu kısa açıklamalardan sonra hemen örnek uygulamamızın kodlarına 

geçelim. Konu ile ilgili detaylı açıklamaları örnek içerisindeki yorum satırlarında bulabilirisiniz. 

using System;  

namespace Inheritance1 

{ 

     class TemelSinif /* Öncelikle temel sınıfımızı yani Base Class'ımızı yazalım. */ 

     {  

          private string SekilTipi; /* Sadece bu class içinde tanımlı bir alan tanımladık. Bu alana 

Türeyen sınıfımız (derived class) içerisinden de erişemeyiz. Eğer temel sınıfta yer alan bir alana 

sadece türeyen sınıftan erişebilmek ve başka sınıflardan erişilmesini engellemek istiyorsak, bu 
durumda bu alanı protected olarak tanımlarız.*/ 
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          /* Bir özellik tanımlıyoruz. Sadece get bloğu olduğu için yanlızca okunabilir bir özellik. */ 

          public string sekilTipi 

          { 

               get 

               { 

                    return SekilTipi; 

               } 

          } 

          public TemelSinif() /* Temel sınıfımızn varsayılan yapıcı metodu. */ 

          { 

               SekilTipi="Kare"; 

          } 

          public TemelSinif(string tip) /* Overload ettiğimiz yapıcı metodumuz. */ 

          { 

               SekilTipi=tip; 

          } 

          public string SekilTipiYaz() /* String sonuç döndüren bir metod.*/ 

          { 

               return "Bu Nesnemiz, "+SekilTipi.ToString()+" tipindedir"; 

          }  

     }  

     /* İşte türeyen sınıfımız. :TemelSinif yazımı ile, bu sınıfın TemelSinif'tan türetildiğini 

belirtiyoruz. Böylece, TureyenSinif class'ımız TemelSınıf class'ının özelliklerinide bünyesinde 
barındırmış oluyor.*/ 

     class TureyenSinif:TemelSinif 

     { 

          private bool Alan; 
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          private bool Cevre; 

          private int Taban; 

          private int Yukseklik; 

          private int UcuncuKenar; 

          private bool Kare; 

          private bool Dikdortgen; 

          private bool Ucgen; 

          public bool alan 

          { 

               get 

               { 

                    return Alan; 

               } 

          } 

          public bool cevre 

          { 

               get 

               { 

                    return Cevre; 

               } 

          } 

          public int taban 

          { 

               get 

               { 

                    return Taban; 
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               } 

          } 

          public int yukseklik 

          { 

               get 

               { 

                    return Yukseklik; 

               } 

          } 

           public int ucuncuKenar 

          { 

               get 

               { 

                    return UcuncuKenar; 

               } 

          } 

          public bool kare 

          { 

               get 

               { 

                    return Kare; 

               } 

               set 

               { 

                    Kare=value; 

               } 
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          } 

          public bool dikdortgen 

          { 

               get 

               { 

                    return Dikdortgen; 

               } 

               set 

               { 

                    Dikdortgen=value; 

               } 

          } 

          public bool ucgen 

          { 

               get 

               { 

                    return Ucgen; 

               } 

               set 

               { 

                    Ucgen=value; 

               } 

          } 

          public TureyenSinif():base() /* Burada base anahtar kelimesine dikkatinizi çekerim. Eğer bir 

TureyenSinif nesnesini bu yapıcı metod ile türetirsek, TemelSinif'taki yapıcı metod çalıştırılacaktır. 
*/ 

          { 
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          } 

          public TureyenSinif(string tip,bool alan,bool cevre,int taban,int yukseklik,int ucuncuKenar):b

ase(tip) /* Buradada base anahtar kelimesi kullanılmıştır. Ancak sadece tip isimli string 

değişkenimiz, TemelSinif'taki ilgili yapıcı metoda gönderilmiştir. Yani bu yapıcı metod kullanılarak 

bir TureyenSinif nesnesi oluşturduğumuzda, TemelSinif'taki bir tek string parametre alan yapıcı 

metod çağırılır ve daha sonra buraya dönülerek aşağıdaki kodlar çalıştırılır.*/ 

          { 

               Alan=alan; 

               Cevre=cevre; 

               Taban=taban; 

               Yukseklik=yukseklik; 

               UcuncuKenar=ucuncuKenar; 

          } 

          public double AlanBul() /* Tureyen sınıfımızda bir metod tanımlıyoruz. */ 

          { 

               if(Kare==true) 

               { 

                    return Taban*Taban; 

               } 

               if(Dikdortgen==true) 

               { 

                    return Taban*Yukseklik; 

               } 

               if(Ucgen==true) 

               { 

                    return (Taban*Yukseklik)/2; 

               } 

               return 0; 
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          }  

          public double CevreBul() /* Başka bir metod. */ 

          { 

               if(Kare==true) 

               { 

                    return 4*Taban; 

               } 

               if(Dikdortgen==true) 

               { 

                    return (2*Taban)+(2*Yukseklik); 

               } 

               if(Ucgen==true) 

               { 

                    return Taban+Yukseklik+UcuncuKenar; 

               } 

               return 0; 

          }  

          public new string SekilTipiYaz() /* Buradaki new anahtar kelimesine dikkat edelim. 

SekilTipiYaz metodunun aynısı TemelSinif class'ımızda yer almaktadır. Ancak bir new anahtar 

kelimesi ile aynı isimde bir metodu TureyenSinif class'ımız içinde tanımlamış oluyoruz. Bu 

durumda, TureyenSinif class'ından oluşturulan bir nesneye ait SekilTipiYaz metodu çağırılırsa, 

buradaki kodlar çalıştırılır. Oysaki new anahtar kelimesini kullanmasaydık, TemelSinif içindeki 
SekilTipiYaz metodunun çalıştırılacağını görecektik. */ 

          { 

               if(Kare==true) 

               { 

                    return "kare"; 

               } 

               if(Dikdortgen==true) 
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               { 

                    return "dikdortgen"; 

               } 

               if(Ucgen==true) 

               { 

                    return "üçgen"; 

               } 

               return "Belirsiz"; 

          } 

     }  

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               /* Önce TemelSinif tipinde bir nesne oluşturup SekilTipiYaz metodunu çağırıyoruz.*/ 

               TemelSinif ts1=new TemelSinif(); 

               Console.WriteLine(ts1.SekilTipiYaz());  

               TemelSinif ts2=new TemelSinif("Dikdörtgen"); /* Bu kes TemelSinif tipinden bir nesneyi 
diğer yapıcı metodu ile çağırıyor ve SekilTipiYaz metodunu      çalıştırıyoruz. */ 

               Console.WriteLine(ts2.SekilTipiYaz());  

               /* Şimdi ise TureyenSinif'tan bir nesne oluşturduk ve sekilTipi isimli özelliğin değerini 

aldık. Kodlara bakıcak olursanız sekilTipi özelliğinin TemelSinif içinde tanımlandığını görürsünüz. 

Yani TureyenSinif nesnemizden, TemelSinif class'ındaki izin verilen alanlara,metodlara vb.. 

ulaşabilmekteyiz.*/ 

               TureyenSinif tur1=new TureyenSinif(); 

               Console.WriteLine(tur1.sekilTipi);  

               /* Şimdi ise başka bir TureyenSinif nesnesi tanımladık. Yapıcı metodumuz'un ilk 

parametresinin değeri olan "Benim Şeklim" ifadesi base anahtar kelimesi nedeni ile, TemelSinif 

class'ındaki ilgili yapıcı metoda gönderilir. Diğer parametreler ise TureyenSinif class'ı içinde 

işlenirler. Bu durumda tur2 isimli TureyenSinif nesnemizden TemelSinifa ait sekilTipi özelliğini 

çağırdığımızda, ekrana Benim Şeklim yazdığını görürüz. Çünkü bu değer TemelSinif class'ımızda 



www.bsenyurt.com Page 2555 
 

işlenmiş ve bu class'taki özelliğe atanmıştır. Bunu sağlayan base anahtar kelimesidir.*/ 

               TureyenSinif tur2=new TureyenSinif("Benim Şeklim",true,true,2,4,0); 

               Console.WriteLine(tur2.sekilTipi); 

               tur2.dikdortgen=true; 

               Console.WriteLine(tur2.SekilTipiYaz()); /* Tureyen sinif içinde tanımladığımız 

SekilTipiYaz metodu çalıştırılır. Eğer, TureyenSinif içinde bu metodu new ile tanımlamasaydık 
TemelSinif class'i içinde yer alan aynı isimdeki metod çalışıtırılırdır.*/ 

               if(tur2.alan==true) 

               { 

                    Console.WriteLine(tur2.sekilTipi+" Alanı:"+tur2.AlanBul()); 

               } 

               if(tur2.cevre==true) 

               { 

                    Console.WriteLine(tur2.sekilTipi+" Çevresi:"+tur2.CevreBul()); 

               } 

               TureyenSinif tur3=new TureyenSinif("Benim üçgenim",true,false,10,10,10); 

               Console.WriteLine(tur3.sekilTipi); 

               tur3.ucgen=true; 

               Console.WriteLine(tur3.SekilTipiYaz()); 

               Console.WriteLine(tur3.sekilTipi+" Alanı:"+tur3.AlanBul()); 

               if(tur2.cevre==true) 

               { 

                    Console.WriteLine(tur3.sekilTipi+" Çevresi:"+tur3.CevreBul()); 

               } 

          } 

     } 

}  
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Uygulamamızı çalıştırdığımızda ekran görüntümüz aşağıdaki gibi olucaktır. Umuyorum  ki kalıtım ile 

ilgili olarak yazmış olduğumuz bu örnek sizlere yeni fikirler verebilecektir. Örneğin çok işlevsel 

olması şu an için önemli değil. Ancak bir sınıfın başka bir sınıftan nasıl türetildiğine, özellikle base 
ve new anahtar kelimelerinin bize sağladığı avantajlara dikkat etmenizi isterim.   

  

Şekil  2.  Uygulamanın çalışmasının sonucu.   

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir  sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim.   

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Virtual(Sanal) Metodlar ( 25.12.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım,  Merhabalar. 

Bugünkü  makalemizde sanal metodların kalıtım içerisindeki rolüne bakacağız.  Sanal metodlar, 

temel sınıflarda tanımlanan ve türeyen sınıflarda geçersiz kılınabilen metodlardır. Bu tanım bize pek 

bir şey ifade etmez aslında. O halde gelin sanal metodların neden kullanırız, once buna bakalım. Bu 
amaçla minik bir örnek ile işe başlıyoruz.   

using System;  

namespace ConsoleApplication1 

{ 

     public class Temel 

     { 

          public Temel() 

          {  

          }  

          public void Yazdir() 

          { 

               Console.WriteLine("Ben TEMEL(BASE) sinifim"); 

          } 
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     } 

     public class Tureyen:Temel 

     { 

          public Tureyen() 

          {  

          }  

          public void Yazdir() 

          { 

               Console.WriteLine("Ben TUREYEN(DERIVED) sinifim"); 

          } 

     } 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Temel bs; 

               Tureyen drv=new Tureyen(); 

               bs=drv; 

               bs.Yazdir(); 

          } 

     } 

}  

Bu örneği çalıştırmadan once satırlarımızı bir inceleyelim.  Kodumuz Temel isimli bir base class ve 

Tureyen isimli bir Derived Class vardır. Her iki sınıf içinde Yazdir isimli iki metod tanımlanmıştır. 

Main metodu içinde Temel sınıftan türettiğimiz bir nesneye ( bs nesnesi) Tureyen sınıf tipinden bir 

nesneyi (drv nesnesi) aktarıyoruz. Ardından bs nesnemizin Yazdir isimli metodunu çağırıyoruz. 

Sizce derleyici hangi sınıfın yazdır metodunu çağıracaktır. Drv nesnemiz Tureyen sınıf nesnesi 

olduğundan ve Temel sınıftan kalıtımsal olarak türetildiğinden bs isimli nesnemize aktarılabilmiştir. 

Şu durumda bs isimli Temel sınıf nesnemiz drv isimli Tureyen sınıf nesnemizi taşımaktadır. Bu tip 

bir atamam böyle base-derived ilişkide sınıflar için geçerli bir atamadır. Sorun bs isimli nesne için 

Yazdir metodunun çağırılmasındadır. Biz burada Tureyen sınıf nesnesini aktardığımız için bu sınıfa 
ait Yazdir metodunun çalıştırılmasını bekleriz. Oysaki sonuç aşağıdaki gibi olucaktır. 

  

Şekil 1.  Temel Sınıfın Yazdir metodu çağırıldı.   

Görüldüğü  gibi Temel sınıfa ait Yazdir metodu çalıştırılmıştır.  Bir çözüm olarak daha önceki kalıtım 

kavramını anlattığımız makalemizde inceledeğimiz new anahtar kelimesini Tureyen isimli derived 
class içinde kullanmayı düşünebilirsiniz. Birde böyle deneyelim, bakalım neler olucak.   

using System;  

namespace ConsoleApplication1 

{ 

     public class Temel 
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     { 

          public Temel() 

          {  

          }  

          public void Yazdir() 

          { 

               Console.WriteLine("Ben TEMEL(BASE) sinifim"); 

          } 

     }  

     public class Tureyen:Temel 

     { 

          public Tureyen() 

          {  

          } 

          public new void Yazdir() 

          { 

               Console.WriteLine("Ben TUREYEN(DERIVED) sinifim"); 

          } 

     }  

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Temel bs; 

               Tureyen drv=new Tureyen(); 

               bs=drv; 

               bs.Yazdir(); 

          } 

     } 

}  

Ancak  new anahtar kelimesini kullanmış olsakta sonuç yine aynı olucaktır ve aşağıdaki görüntüyü 

alacağızdır.    

 

Şekil 2.  Yine style='mso-spacerun:yes'> Temel Sınıfın Yazdir metodu çağırıldı.   

İşte bu noktada çözüm Temel sınıftaki metodumuzu Virtual( sanal) tanımlamak ve aynı metodu, 

Tureyen sınıf içersinde Override (Geçersiz Kılmak) etmektir. Sanal metodların kullanım amacı 

budur; Base sınıfta yer alan metod yerine base sınıfa aktarılan nesnenin üretildiği derived classtaki 
metodu çağırmaktır.   

Şimdi  örneğimizi buna gore değiştirelim.   
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using System;  

namespace ConsoleApplication1 

{ 

     public class Temel 

     { 

          public Temel() 

          {  

          }  

          public virtual void Yazdir() 

          { 

               Console.WriteLine("Ben TEMEL(BASE) sinifim"); 

          } 

     }  

     public class Tureyen:Temel 

     { 

          public Tureyen() 

          { 

          }  

          public override void Yazdir() 

          { 

               Console.WriteLine("Ben TUREYEN(DERIVED) sinifim"); 

          } 

     }  

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Temel bs; 

               Tureyen drv=new Tureyen(); 

               bs=drv; 

               bs.Yazdir(); 

          } 

     } 

}  

 

Şekil  3.  Tureyen sınıftaki Yazdir metodu çağırılmıştır.   

Burada  önemli olan nokta, Temel sınıfaki metodun virtual anahtar kelimesi ile tanımlanması, 

Tureyen sınıftaki metodun ise override anahtar kelimesi ile tanımlanmış olmasıdır.  Sanal metodları 

kullanırken dikkat etmemiz gereken bir takım noktalar vardır. Bu noktalar;   

1 İki  metodda aynı isime sahip olmalıdır. 
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2 İki  metodda aynı tür ve sayıda parametre almalıdır. 

3 İki  metodunda geri dönüş değerleri aynı olmalıdır. 

4 
Metodların  erişim haklarını aynı olmalıdır. Biri public tanımlanmış ise diğeride public 

olmalıdır. 

5 
Temel  sınıftaki metodu türeyen sınıfta override (geçersiz) hale getimez isek metod 

geçersiz kılınamaz. 

6 
Sadece  virtual olarak tanımlanmış metodları override edebiliriz. Herhangibir base class 

yöntemini tureyen sınıfta override edemeyiz. 

Bu noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir.  Değerli Okurlarım, geldik bir makalemizin daha 

sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

 selim@bsenyurt.com 

 

Bir Sınıf Yazalım ( 23.12.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bugünkü makalemizde ADO.NET  kavramı içerisinde sınıfları nasıl kullanabileceğimizi incelemeye 

çalışacak ve sınıf kavramına kısa bir giriş yapıcağız. Nitekim C# dili tam anlamıyla nesne yönelimli 

bir dildir. Bu dil içerisinde sınıf kavramının önemli bir yeri vardır. Bu kavramı iyi anlamak, her türlü 

teknikte, sınıfların avantajlarından yararlanmanızı ve kendinize özgü nesnelere sahip olabilmenizi 
sağlar. Zaten .net teknolojisinde yer alan her nesne, mutlaka sınıflardan türetilmektedir. 

Çevremize baktığımız zaman, çok çeşitli canlılar görürüz. Örneğin çiçekler. Dünya üzerinde kaç 

tür(cins) çiçek olduğunu bileniniz var mı ? Ama biz bir çiçek gördüğümüzde ona 

çoğunlukla  €œÇiçek€� diye hitap ederiz özellikle adını bilmiyorsak. Sonra ise bu çiçeğin 

renginden, yapraklarının şeklinden, ait olduğu türden, adından bahsederiz. Çiçek tüm bu çiçekler 

için temel bir sınıf olarak kabul edilebilir. Dünya üzerindeki tüm çiçekler için ortak nitelikleri vardır. 

Her çiçeğin bir renginin(renklerinin) olması gibi. İşte nesne yönelimli programlama kavramında 

bahsedilen ve her şeyin temelini oluşturan sınıf kavramı bu benzetme ile tamamen aynıdır. Çiçek 

bir sınıf olarak algılanırken, sokakta gördüğümüz her çiçek bu sınıfın ortak özelliklerine sahip birer 

nesne olarak nitelendirilebilir. Ancak tabiki çiçekler arasında da türler mevcuttur. Bu türler ise, 

Çiçek temel sınıfından türeyen kendi belirli özellikleri dışında Çiçek sınıfının özelliklerinide kalıtsal 

olarak alan başka sınıflardır. Bu yaklaşım inheritance (kalıtım) kavramı olarak ele alınır ve nesne 

yönelimli programlamanın temel üç öğesinden biridir. Kalıtım konusuna ve diğerlerine ilerliyen 
makalelerimizde değinmeye çalışacağız.  

Bugün yapacağımız bir sınıfın temel yapı taşlarına kısaca değinmek ve kendimize ait işimize 

yarayabiliecek bir sınıf tasarlamak. Çiçek sınıfından gerçek C# ortamına geçtiğimizde, her şeyin bir 
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nesne olduğunu görürüz. Ancak her nesne temel olarak Object sınıfından türemektedir. Yani 

herşeyin üstünde bir sınıf kavramı vardır. Sınıflar, bir takım üyelere sahiptir. Bu üyeler, bu sınıftan 

örneklendirilen nesneler için farklı değerlere sahip olurlar. Yani bir sınıf varken, bu sınıftan 

örneklendirilmiş n sayıda nesne oluşturabiliriz. Kaldıki bu nesnelerin her biri, tanımlandığı sınıf 

için  ayrı ayrı özelliklere sahip olabilirler.   

 

Şekil 1. Sınıf (Class) ve Nesne (Object) Kavramı  

Bir sınıf kendisinden oluşturulacak nesneler için bir takım üyeler içermelidir. Bu üyeler, alanlar 

(fields), metodlar (methods), yapıcılar (constructor), özellikler (properties), olaylar(events), 

delegeler (delegates) vb dır. Alanlar verileri sınıf içerisinde tutmak amacıyla kullanılırlar. Bir takım 

işlevleri veya fonksiyonellikleri gerçekleştirmek için metodları kullanırız. Çoğunlukla sınıf içinde yer 

alan alanların veya özelliklerin ilk değerlerin atanması gibi hazırlık işlemlerinde ise yapıcıları 

kullanırız. Özellikler kapsülleme dediğimiz Encapsulating kavramının bir parçasıdır. Çoğunlukla, sınıf 

içersinden tanımladığımız alanlara, dışarıdan doğrudan erişilmesini istemeyiz. Bunun yerine bu 

alanlara erişen özellikleri kullanırız. İşte bu sınıf içindeki verileri dış dünyadan soyutlamaktır yani 
kapsüllemektir. Bir sınıfın genel hatları ile içereceği üyeleri aşağıdaki şekilde de görebilirsiniz.  

 

Şekil 2 . Bir sınıfın üyeleri.  

Sınıflar ile ilgili bu kısa bilgilerden sonra dilerseniz sınıf kavramını daha iyi anlamamızı sağlıyacak 

basit bir örnek geliştirelim. Sınıflar ve üyeleri ile ilgili diğer kavramları kodlar içerisinde yer alan 

yorum satırlarında açıklamaya devam edeceğiz. Bu örnek çalışmamızda, Sql Suncusuna 

bağlanırken, bağlantı işlemlerini kolaylaştıracak birtakım üyeler sağlıyan bir sınıf geliştirmeye 

çalışacağız. Kodları yazdıkça bunu çok daha iyi anlayacaksınız. İşte bu uygulama için 

geliştirdiğimiz, veri isimli sınıfımızın kodları.  
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using System; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace Veriler /* Sınıfımız Veriler isimli isim uzayında yer alıyor. Çoğu zaman aynı isme sahip 

sınıflara sahip olabiliriz. İşte bu gibi durumlarda isim uzayları bu sınıfların birbirinden farklı 

olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar.*/ 

{ 

     public class Veri /* Sınıfımızın adı Veri */ 

     { 

          /* İzleyen satırlarda alan tanımlamalarının yapıldığını görmekteyiz. Bu alanlar private olarak 

tanımlanmıştır. Yani sadece bu sınıf içerisinden erişilebilir ve değerleri değiştirilebilir. Bu alanları 

tanımladığımız özelliklerin değerlerini tutmak amacıyla tanımlıyoruz. Amacımız bu değerlere sınıf 

dışından doğrudan erişilmesini engellemek.*/ 

          private string SunucuAdi; 

          private string VeritabaniAdi; 

          private string Kullanici; 

          private string Parola; 

          private SqlConnection Kon; /* Burada SqlConnection tipinden bir değişken tanımladık. */ 

          private bool BaglantiDurumu; /* Sql sunucumuza olan bağlantının açık olup olmadığına 

bakıcağız.*/ 

          private string HataDurumu; /* Sql sunucusuna bağlanırken hata olup olmadığına 

bakacağız.*/  

          /* Aşağıda sunucu adında bir özellik tanımladık. Herbir özellik, get veya set bloklarından en 

az birini içermek zorundadır. */ 

          public string sunucu /* public tipteki üyelere sınıf içinden, sınıf dışından veya türetilmiş 

sınıflardan yani kısaca heryerden erişilebilmektedir.*/ 

          { 

               get 

               { 

                    return SunucuAdi; /* Get ile, sunucu isimli özelliğe bu sınıfın bir örneğinden 

erişildiğinde okunacak değerin alınabilmesi sağlanır . Bu değer bizim private olarak tanımladığımız 

SunucuAdi değişkeninin değeridir. */ 

               } 

               set 

               { 

                    SunucuAdi=value; /* Set bloğunda ise, bu özelliğe, bu sınıfın bir örneğinden değer 

atamak istediğimizde yani özelliğin gösterdiği private SunucuAdi alanının değerini değiştirmek için 

kullanırız. Özelliğe sınıf örneğinden atanan değer, value olarak taşınmakta ve SunucuAdi alanına 

aktarılmaktadır.*/ 

               } 

          }  

          public string veritabani 

          { 

               get 

               { 

                    return VeritabaniAdi; 

               } 

               set 

               { 

                    VeritabaniAdi=value; 

               } 
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          }   

          public string kullanici /* Bu özellik sadece set bloğuna sahip olduğu için sadece değer 

atanabilir ama içeriği görüntülenemez. Yani kullanici özelliğini bir sınıf örneğinde, Kullanici private 

alanının değerini öğrenmek için kullanamayız.*/ 

          { 

               set 

               { 

                    Kullanici=value; 

               } 

          }  

          public string parola 

          { 

               set 

               { 

                    Parola=value; 

               } 

          }  

          public SqlConnection con /* Buradaki özellik SqlConnection nesne türündendir ve sadece 

okunabilir bir özelliktir. Nitekim sadece get bloğuna sahiptir. */ 

          { 

               get 

               { 

                    return Kon; 

               } 

          }  

          public bool baglantiDurumu 

          { 

               get 

               { 

                    return BaglantiDurumu; 

               } 

               set /* Burada set bloğunda başka kodlar da ekledik. Kullanıcımız bu sınıf örneği ile bir 

Sql bağlantısı yarattıktan sonra eğer bu bağlantıyı açmak isterse baglantiDurumu özelliğine true 

değerini göndermesi yeterli olucaktır. Eğer false değeri gönderirse bağlantı kapatılır. Bu işlemleri 

gerçekleştirmek için ise BaglantiAc ve BaglantiKapat isimli sadece bu sınıfa özel olan private 

metodlarımızı kullanıyoruz.*/ 

               { 

                    BaglantiDurumu=value; 

                    if(value==true) 

                    { 

                         BaglantiAc(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                         BaglantiKapat(); 

                    } 

               } 

          }  

          public string hataDurumu 
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          { 

               get 

               { 

                    return HataDurumu; 

               } 

          } 

          public Veri() /* Her sınıf mutlaka hiç bir parametresi olmayan ve yandaki satırda görüldüğü 

gibi, sınıf adı ile aynı isme sahip bir metod içerir. Bu metod sınıfın yapıcı metodudur. Yani 

Constructor metodudur. Bir yapıcı metod içersinde çoğunlukla, sınıf içinde kullanılan alanlara 

başlangıç değerleri atanır veya ilk atamalar yapılır. Eğer siz bir yapıcı metod tanımlamaz iseniz, 

derleyici aynen bu metod gibi boş bir yapıcı oluşturacak ve sayısal alanlara 0, mantıksal alanlara 

false ve string alanlara null başlangıç değerlerini atayacaktır.*/ 

          { 

          } 

          /* Burada biz bu sınıfın yapıcı metodunu aşırı yüklüyoruz. Bu sınıftan bir nesneyi izleyen 

yapılandırıcı ile oluşturabiliriz. Bu durumda yapıcı metod içerdiği dört parametreyi alıcaktır. 

Metodun amacı ise belirtilen değerlere göre bir Sql bağlantısı yaratmaktır.*/ 

          public Veri(string sunucuAdi,string veritabaniAdi,string kullaniciAdi,string sifre) 

          { 

               SunucuAdi=sunucuAdi; 

               VeritabaniAdi=veritabaniAdi; 

               Kullanici=kullaniciAdi; 

               Parola=sifre; 

               Baglan(); 

          } 

          /* Burada bir metod tanımladık. Bu metod ile bir Sql bağlantısı oluşturuyoruz. Eğer bir 

metod geriye herhangibir değer göndermiyecek ise yani vb.net teki fonksiyonlar gibi çalışmayacak 

ise void olarak tanımlanır. Ayrıca metodumuzun sadece bu sınıf içerisinde kullanılmasını istediğimiz 

için private olarak tanımladık. Bu sayede bu sınıf dışından örneğin formumuzdan ulaşamamalarını 

sağlamış oluyoruz.*/ 

          private void Baglan() 

          { 

               SqlConnection con=new SqlConnection("data source="+SunucuAdi+";initial 

catalog="+VeritabaniAdi+";user id="+Kullanici+";password="+Parola); 

               Kon=con; 

          } 

          /* Bu metod ile Sql sunucumuza olan bağlantıyı açıyoruz ve BaglantiDurumu alanına true 

değerini aktarıyoruz.*/ 

          private void BaglantiAc()  /* Bu metod private tanımlanmıştır. Çünkü sadece bu sınıf içerisin

den çağırılabilsin istiyoruz. */ 

          { 

               Kon.Open(); 

               try 

               { 

                    BaglantiDurumu=true; 

                    HataDurumu="Baglanti sağlandi"; 

               } 

               catch(Exception h) 

               { 

                    HataDurumu="Baglanti Sağlanamdı. "+h.Message.ToString(); 
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               } 

          } 

          /* Bu metod ilede Sql bağlantımızı kapatıyor ve BaglantiDurumu isimli alanımıza false 

değerini akatarıyoruz.*/ 

          private void BaglantiKapat() 

          { 

               Kon.Close(); 

               BaglantiDurumu=false; 

          } 

     } 

} 

Şimdi ise sınıfımızı kullandığımız örnek uygulama formunu tasarlayalım . Bu uygulamamız aşağıdaki 

form ve kontrollerinden oluşuyor.  

 

Şekil 3. Form Tasarımımız.  

Formumuza ait kodlar ise şöyle. 

Veriler.Veri v; 

private void btnBaglan_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Bir sınıf örneği yaratmak için new anahtar kelimesini kullanırız. New anahtar kelimesi bize 

kullanabileceğimiz tüm yapıcı metodları gösterecektir. (IntelliSense özelliği). */ 

     v=new Veri(txtSunucu.Text,txtVeritabani.Text,txtKullanici.Text,txtParola.Text);   

     

} 

private void btnAc_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     v.baglantiDurumu=true; 

     stbDurum.Text="Sunucu Bağlantısı Açık? "+v.baglantiDurumu.ToString(); 
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} 

private void btnKapat_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     v.baglantiDurumu=false; 

     stbDurum.Text="Sunucu Bağlantısı Açık? "+v.baglantiDurumu.ToString(); 

}  

Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım.  

 

Şekil 5. Bağlantıyı açmamız halinde.  

 

Şekil 6. Bağlantıyı kapatmamız halinde.  

Değerli okurlarım, ben bu sınıfın geliştirilmesini size bırakıyorum. Umarım sınıf kavramı ile ilgili 

bilgilerimizi hatırlamış ve yeni ufuklara yelken açmaya hazır hale gelmişsinizdir. Bir sonraki 

makalemizde sınıflar arasında kalıtım kavramına bakıcak ve böylece nesneye dayalı programlama 

terminolojisinin en önemli kavramlarından birini incelemeye çalışsacağız. Hepinize mutlu günler 
dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 
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Reflection Sınıfı İle Tiplerin Sırrı Ortaya 

Çıkıyor ( 22.12.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Hiç .NET €˜te yer alan bir tipinin üyelerini öğrenebilmek istediniz mi? Örneğin var olan bir .NET 

sınıfının veya sizin kendi yazmış olduğunuz yada bir başkasının yazdığı sınıfa ait tüm üyelerin neler 

olduğuna programatik olarak bakmak istediniz mi? İşte bugünkü makalemizin konusu bu. Herhangi 

bir tipe (type) ait üyelerin neler olduğunu anlayabilmek. Bu amaçla, Reflection isim uzayını ve bu 

uzaya ait sınıfları kullanacağız. Bildiğiniz gibi .NET €˜te kullanılan her şey bir tipe aittir. Yani 

herşeyin bir tipi vardır. Üyelerini öğrenmek isteğimiz bir tipi öncelikle bir Type değişkeni olarak 

alırız. (Yani tipin tipini alırız. Bu nedenle ben bu tekniğe Tip-i-Tip adını verdim ). Bu noktadan sonra 

Reflection uzayına ait sınıfları ve metodlarını kullanarak ilgili tipe ait tüm bilgileri edinebiliriz. Küçük 

bir Console uygulaması ile konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Bu örneğimizde, System.Int32 

sınıfına ait üyelerin bir listesini alacağız. İşte kodlarımız;  

using System;  

namespace ReflectionSample1 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Type tipimiz=Type.GetType("System.Int32");/* Öncelikle String sınıfının tipini 
öğreniyoruz. */ 

               System.Reflection.MemberInfo[] tipUyeleri=tipimiz.GetMembers(); /* Bu satır ile, 

System.String tipi içinde yer alana üyelerin listesini Reflection uzayında yer alan, MemberInfo sınıfı 
tipinden bir diziye aktarıyoruz. */ 

               Console.WriteLine(tipimiz.Name.ToString()+" sınıfındaki üye 

sayısı:"+tipUyeleri.Length.ToString());/* Length özelliği, MemeberInfo tipindeki dizimizde yer alan 
üyelerin sayısını, (dolayısıyla System.String sınıfı içinde yer alan üyelerin sayısını) veriyor.*/ 

               /* İzleyen döngü ile, MemberInfo dizininde yer alan üyelerin birtakım bilgilerini ekrana 
yazıyoruz.*/ 

mailto:selim@bsenyurt.com
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               for(int i=0;i<tipUyeleri.Length;++i) 

               { 

                    Console.WriteLine(i.ToString()+". üye 

adı:"+tipUyeleri[i].Name.ToString()+"||"+tipUyeleri[i].MemberType.ToString()); /* Name özelliği 

üyenin adını verirken, MemberType özelliği ile, üyenin tipini alıyoruz. Bu üye tipi metod, özellik, 
yapıcı metod vb... dir.*/ 

               } 

          } 

     } 

} 

 Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. 

 

Şekil 1. System.Int32 sınıfının üyeleri.   

Üye listesini incelediğimizde 15 üyenin olduğunu görürüz. Metodlar, alanlar vardır. Ayrıca dikkat 

ederseniz, Parse , ToString metodları birden fazla defa geçmektedir. Bunun nedeni bu metodların 

overload ( aşırı yüklenmiş ) versiyonlara sahip olmasıdır. Kodları incelediğimizde, System.Int32 

sınıfına ait tipleri GetMembers metodu ile, System.Reflection uzayında yer alan MemberInfo sınıfı 

tipinden bir diziye aldığımızı görürüz. İşte olayın önemli kodları bunlardan oluşmaktadır. 
MemberInfo dışında kullanabaileceğimiz başka Reflection sınıflarıda vardır. Bunlar;  

ConstructorInfo  Tipe ait yapıcı metod üyelerini ve bu üyelere ait 

bilgilerini içerir. 
EventInfo  Tipe ait olayları ve bu olaylara ait bilgileri içerir. 

MethodInfo  Tipe ait metodları ve bu metodlara ait bilgileri içerir. 
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FieldInfo  Tip içinde kullanılan alanları ve bu alanlara ilişkin 

bilgileri içerir. 
ParameterInfo  Tip içinde kullanılan parametreleri ve bu parametrelere 

ait bilgileri içerir. 
PropertyInfo  Tip içinde kullanılan özellikleri ve bu özelliklere ait 

bilgileri içerir. 

Tablo 1. Reflection Uzayının Diğer Kullanışlı Sınıfları   

Şimdi bu sınıflara ait örneklerimizi inceleyelim. Bu kez bir DataTable sınıfının üyelerini 

inceleyeceğiz. Örnek olarak, sadece olaylarını ve bu olaylara ilişkin özelliklerini elde etmeye 

çalışalım. Bu örneğimizde, yukarıda bahsettiğimiz tip-i-tip tekniğini biraz değiştireceğiz. Nitekim bu 

tekniği uygulamamız halinde bir hata mesajı alırız. Bunun önüne geçmek için, bir DataTable örneği 
(instance) oluşturup bu örneğin tipinden hareket edeceğiz. Dilerseniz hemen kodlarımıza geçelim.  

using System;  

namespace ReflectionSample2 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               System.Data.DataTable dt=new System.Data.DataTable(); /* Bir DataTable 
örneği(instance) yaratıyoruz.*/  

               Type tipimiz=dt.GetType(); /* DataTable örneğimizin GetType metodunu kullanarak, bu 
örneğin dolayısıyla DataTable sınıfının tipini elde ediyoruz. */  

               System.Reflection.MethodInfo[] tipMetodlari=tipimiz.GetMethods(); /* Bu kez sadece 

metodları incelemek istediğimizden, GetMethods metodunu kullanıyor ve sonuçları, MethodInfo 
sınıfı tipinden bir diziye aktarıyoruz.*/ 

               Console.WriteLine(tipimiz.Name.ToString()+" sınıfındaki metod 
sayısı:"+tipMetodlari.Length.ToString()); /* Metod sayısını Length özelliği ile alıyoruz.*/  

               /* Döngümüzü oluşturuyor ve Metodlarımızı bir takım özellikleri ile birlikte 
yazdırıyoruz.*/ 

               for(int i=0;i<tipMetodlari.Length;++i) 

               { 

                    Console.WriteLine("Metod adi:"+tipMetodlari[i].Name.ToString()+" |Dönüş 

değeri:"+tipMetodlari[i].ReturnType.ToString()); /* Metodun ismini name özelliği ile alıyoruz. 

Metodun dönüş tipini ReturnType özelliği ile aliyoruz. */  



www.bsenyurt.com Page 2570 
 

                    System.Reflection.ParameterInfo[] prmInfo=tipMetodlari[i].GetParameters(); 

                    /* Bu satırda ise, i indeksli metoda ait parametre bilgilerini GetParameters metodu ile 

alıyor ve Reflection uzayında bulunan ParameterInfo sınıfı tipinden bir diziye aktarıyoruz. Böylece 
ilgili metodun parametrelerine ve parametre bilgilerine erişebilicez.*/ 

                    Console.WriteLine("-----Parametre Bilgileri-----"+prmInfo.Length.ToString()+" 
parametre"); 

                    /* Döngümüz ile i indeksli metoda ait parametrelerin isimlerini ve tiplerini 

yazdırıyoruz. Bunun için Name ve ParameterType metodlarını kullanıyoruz.*/ 

                    for(int j=0;j<prmInfo.Length;++j) 

                    { 

                         Console.WriteLine("P.Adi:"+prmInfo[j].Name.ToString()+" 

|P.Tipi:"+prmInfo[j].ParameterType.ToString()); 

                    } 

                    Console.WriteLine("----"); 

               } 

          } 

     } 

}  

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve sonuçlarına bakalım.  
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Şekil 2. System.Data.DataTable tipinin metodları ve metod parametrelerine ait bilgiler.   

Reflection teknikleri yardımıyla çalıştırdığımız programa ait sınıflarında bilgilerini elde edebiliriz. 

İzleyen örneğimizde, yazdığımız bir sınıfa ait üye bilgilerine bakacağız.  Üyelerine bakacağımız 

sınıfın kodları; 

using System;  

namespace ReflectionSample3 

{ 

     public class OrnekSinif 

     { 

          private int deger;  

          public int Deger 

          { 

               get 

               { 

                    return deger; 

               } 

               set 

               { 

                    deger=value; 

               } 

          }  

          public string metod(string a) 

          { 

               return "Burak Selim SENYURT"; 

          }  

          int yas=27; 

          string dogum="istanbul"; 
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     } 

}  

ikinci sınıfımızın kodları; 

using System; 

using System.Reflection;  

namespace ReflectionSample3 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Type tipimiz=Type.GetType("ReflectionSample3.OrnekSinif");  

               MemberInfo[] tipUyeleri=tipimiz.GetMembers();  

               for(int i=0;i<tipUyeleri.Length;++i) 

               { 

                    Console.WriteLine("Uye adi:"+tipUyeleri[i].Name.ToString()+" |Uye 
Tipi:"+tipUyeleri[i].MemberType.ToString()); 

               } 

          } 

     } 

}  

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. 
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Şekil 3. Kendi yazdığımı sınıf üyelerinede bakabiliriz.   

Peki kendi sınıfımıza ait bilgileri edinmenin bize ne gibi bir faydası olabilir. İşte şimdi tam dişimize 

gore bir örnek yazacağız. Örneğimizde, bir tablodaki verileri bir sınıf içersinden tanımladığımız 

özelliklere alacağız. Bu uygulamamız sayesinde sadece tek satırlık bir kod ile, herhangibir kontrolü 

veriler ile doldurabileceğiz. Bu uygulamada esas olarak, veriler veritabanındaki tablodan alınıcak ve 

oluşturduğumuz bir koleksiyon sınıfından bir diziye aktarılacak. Oluşturulan bu koleksiyon dizisi, bir 

DataGrid kontrolü ile ilişkilendirilecek. Teknik olarak kodumuzda, Reflection uzayının PropertyInfo 

sınıfını kullanarak, oluşturduğumuz sınıfa ait özellikler ile tablodaki alanları karşılaştıracak ve uygun 

iseler bu özelliklere tabloda karşılık gelen alanlar içindeki değerleri aktaracağız. Dilerseniz kodumuz 

yazmaya başlayalım.  

using System; 

using System.Reflection; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace ReflectDoldur 

{ 

     /* Kitap sınıfı KitapKoleksiyonu isimli koleksiyon içinde saklayacağımız değerlerin tipi olucaktır 

ve iki adet özellik içerecektir. Bunlardan birisi, tablomuzdaki Adi alanının değerini, ikincisi ise 
BasimEvi alanının değerini tutacaktır.*/ 

     public class Kitap 

     {  

          private string kitapAdi; 

          private string yayimci;  

          /* Özelliklerimizin adlarının tablomuzdan alacağımız alan adları ile aynı olmasına dikkat 
edelim.*/ 
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          public string Adi 

          { 

               get 

               { 

                    return kitapAdi; 

               } 

               set 

               { 

                    kitapAdi=value; 

               } 

          }  

          public string BasimEvi 

          { 

               get 

               { 

                    return yayimci; 

               } 

               set 

               { 

                    yayimci=value; 

               } 

          }  

          /* Yapıcı metodumuz parametre olarak geçirilen bir DataRow değişkenine sahip. Bu 

değişken ile o anki satırı alıyoruz.*/ 

          public Kitap(System.Data.DataRow dr) 

          { 

               PropertyInfo[] propInfos=this.GetType().GetProperties(); /* this ile bu sınıfı temsil 

ediyoruz. Bu sınıfın tipini alıp bu tipe ait özellikleri elde ediyor ve bunları PropertyInfo sınıfı tipinden 
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diziye aktarıyoruz.*/  

               /* Döngümüz ile tüm özellikleri geziyoruz. Eğer metodumuza parametre olarak geçirilen 

dataRow değişkenimiz, bu özelliğin adında bir alan içeriyorsa, bu özelliğe ait SetValue metodunu 
kullanarak özelliğimize, iligili tablo alanının değerini aktarıyoruz.*/ 

               for(int i=0;i<propInfos.Length;++i) 

               { 

                    if(propInfos[i].CanWrite) /* Burada özelliğimizin bir Set bloğuna sahip olup 

olmadığına bakılıyor. Yani özelliğimizen yazılabilir olup olmadığına. Bunu sağlayan özelliğimiz 

CanWrite. Eğer özellik yazılabilir ise (yada başka bir deyişle readonly değil ise) true değerini 
döndürür.*/ 

                    { 

                         try 

                         { 

                              if(dr[propInfos[i].Name]!=null) /* dataRow değişkeninde, özelliğimin adındaki 
alanın değerine bakılıyor. Null değer değil ise SetValue ile alanın değeri özelliğimize yazdırılıyor. */ 

                              { 

                                   propInfos[i].SetValue(this,dr[propInfos[i].Name],null); 

                              } 

                              else 

                              { 

                                   propInfos[i].SetValue(this,null,null); 

                              } 

                         } 

                         catch 

                         { 

                              propInfos[i].SetValue(this,null,null); 

                         } 

                    } 

               }  
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          } 

     } 

     /* KitapKoleksiyonu sınıfımız bir koleksiyon olucak ve tablomuzdan alacağımız iki alana ait 

verileri Kitap isimli nesnelerde saklanmasını sağlıyacak. Bu nedenle, bir CollectionBase sınıfından 
türetildi. Böylece sınıfımız içinde indeksleyiciler kullanabileceğiz.*/ 

     public class KitapKoleksiyonu:System.Collections.CollectionBase 

     { 

          public KitapKoleksiyonu() 

          { 

               SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 
catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

               SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter("Select Adi,BasimEvi From 
Kitaplar",conFriends); 

               DataTable dtKitap=new DataTable(); 

               da.Fill(dtKitap); 

               foreach(DataRow drow in dtKitap.Rows) 

               { 

                    this.InnerList.Add(new Kitap(drow)); 

               } 

          }  

          public virtual void Add(Kitap _kitap) 

          { 

               this.List.Add(_kitap); 

          } 

          public virtual Kitap this[int Index] 

          { 

               get 

               { 
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                    return (Kitap)this.List[Index]; 

               } 

          } 

     } 

}  

Ve işte formumuzda kullandığımız tek satırlık kod;  

private void btnDoldur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dataGrid1.DataSource = new ReflectDoldur.KitapKoleksiyonu(); 

}  

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve bakalım.  

  

Şekil 4. Programın Çalışmasının Sonucu   

Görüldüğü gibi tablomuzdaki iki Alana ait veriler yazdığımız KitapKoleksiyonu sınıfı yardımıyla, her 

biri Kitap tipinde bir nesne alan koleksyionumuza eklenmiş ve bu sonuçlarda dataGrid 

kontrolümüze bağlanmıştır. Siz bu örneği dahada iyi bir şekilde geliştirebilirisiniz. Umuyorumki bu 

örnekte yapmak istediğimizi anlamışsınızdır. Yansıma tekniğini bu kod içinde kısa bir yerde 

kullandık. Sınıfın özelliklerinin isminin, tablodaki alanların ismi ile aynı olup olmadığını ve aynı iseler 

yazılabilir olup olmadıklarını öğrenmekte kullandık. Değerli Okurlarım. Geldik bir makalemizin daha 

sonuna. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 
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Stack ve Queue Koleksiyon Sınıfı ( 19.12.2003 ) - 

C# 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bugünkü  makalemizde Stack ve Queue koleksiyon sınıflarını incelemeye çalışacağız.  Bir önceki 

makalemizde bildiğiniz gibi, HashTable koleksiyon sınıfını incelemeştik. Stack ve Queue 

koleksiyonlarıda, System.Collections isim alanında yer alan ve ortak koleksiyon özelliklerine sahip 

sınıflardır. Stack ve Queue koleksiyonları, her koleksiyın sınıfında olduğu gibi, elemanlarını nesne 

(object) tipinde tutmaktadırlar. Bu koleksiyonların özelliği giren-çıkan eleman prensibleri üzerine 

çalışmalarıdır. Stack koleksiyon sınıfı, LIFO adı verilen, Last In First Out( Son giren ilk çıkar) 

prensibine gore çalışırken, Queue koleksiyon sınıfı ise FIFO yani First In First Out(ilk giren ilk çıkar) 
prensibine gore çalışır.Konuyu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki şekilleri göz önüne alalım.  

 

 Şekil 1.  Stack Koleksiyon Sınıfının Çalışma Yapısı   

Görüldüğü  gibi, Stack koleksiyonunda yer alan elemanlardan son girene ulaşmak oldukça kolaydır. 

Oysaki ilk girdiğimiz elemana ulaşmak için, bu elemanın üstünde yer alan diğer tüm elemanları 

silmemiz gerekmektedir. Queue koleksyion sınıfına gelince;   

mailto:selim@bsenyurt.com
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 Şekil 2.  Queue Koleksiyon Sınıfının Çalışma Yapısı   

Görüldüğü  gibi Queue koleksiyon sınıfında elemanlar koleksiyona arkadan katılırlar ve ilk giren 

eleman kuyruktan ilk çıkan eleman olur.  Stack ve Queue farklı yapılarda tasarlandıkları için 

elemanlarına farklı metodlar ile ulaşılmaktadır. Stack koleksiyon sınıfında, en son giren elemanı 

elde etmek için Pop metodu kullanılır. Koleksiyona bir eleman eklerken Push metodu kullanılır. 

Elbette eklenen eleman en son elemandır ve Pop metodu çağırıldığında elde edilecek olan ilk 

eleman halini alır. Ancak Pop metodu son giren elemanı verirken bu elemanı koleksiyondan siler. 

İşte bunun önüce geçen metod Peek metodudur. Şimdi diyebilirsinizki maden son giren elemanı 

siliyor Pop metodu o zaman niye kullanıyoruz. Hatırlarsanız, Stack koleksiyonunda, ilk giren 

elemanı elde etmek için bu elemanın üstünde yer alan tüm elemanları silmemiz gerektiğini 

söylemiştik. İşte bir döngü yapısında Pop metodu kullanıldığında, ilk giren elemana kadar inebiliriz. 

Tabi diğer elemanları kaybettikten sonra bunun çok büyük önem taşıyan bir eleman olmasını 
isteyebiliriz.   

Gelelim  Queue koleksiyon sınıfının metodlarına.  Dequeue metodu ile koleksiyona ilk giren elemanı 

elde ederiz. Ve bunu yaptığımız anda eleman silinir. Nitekim dequeue metodu pop metodu gibi 

çalışır. Koleksiyona eleman eklemek için ise, enqueue metodu kullanılır. İlk giren elemanı elde 

etmek ve silinmemesini sağlamak istiyorsak yine stack koleksiyon sınıfında olduğu gibi, Peek 

metodunu kullanırız.  Bu koleksiyonların en güzel yanlarından birisi size leman sayısını 

belirtmediğiniz takdirde koleksiyonun boyutunu otomatik olarak kendilerinin ayarlamalarıdır.  Stack 

koleksiyon sınıfı, varsayılan olarak 10 elemanlı bir koleksiyon dizisi oluşturur .( Eğer  biz eleman 

sayısını yapıcı metodumuzda belirtmez isek). Eğer eleman sayısı 10u geçerse, koleksiyon dizisinin 

boyutu otomatik olarak iki katına çıkar. Aynı prensib queue koleksiyon sınıfı içinde geçerli olmakla 

birlikte, queue koleksiyonu için varsayılan dizi boyutu 32 elemanlı bir dizidir.  Şimdi  dilerseniz, 
basit bir console uygulaması ile bu konuyu anlamaya çalışalım.   

using System; 

using System.Collections; /* Uygulamalarımızda koleksiyon sınıflarını kullanabilmek için Collections 

isim uzayını kullanmamız gerekir.*/  

namespace StackSample1 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 
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          { 

               Stack stc=new Stack(4); /* 4 elemanlı bir Stack koleksiyonu oluşturduk.*/  

               stc.Push("Burak"); /*Eleman eklemek için Push metodu kullanılıyor.*/ 

               stc.Push("Selim"); 

               stc.Push("ŞENYURT"); 

               stc.Push(27); 

               stc.Push(true);  

               Console.WriteLine("Çıkan eleman {0}",stc.Pop().ToString());/* Pop metodu son 

giren(kalan) elemanı verirken, aynı zamanda bu elemanı koleksiyon dizisinden siler.*/ 

               Console.WriteLine("Çıkan eleman {0}",stc.Pop().ToString()); 

               Console.WriteLine("Çıkan eleman {0}",stc.Pop().ToString()); 

               Console.WriteLine("------------------"); 

               IEnumerator dizi=stc.GetEnumerator(); /* Koleksiyonın elemanlarını IEnumerator 

arayüzünden bir nesneye aktarıyoruz.*/ 

               while(dizi.MoveNext()) /* dizi nesnesinde okunacak bir sonraki eleman var olduğu 

sürece işleyecek bir döngü.*/ 

               { 

                    Console.WriteLine("Güncel eleman {0}",dizi.Current.ToString()); /* Current metodu 

ile dizi nesnesinde yer alan güncel elemanı elde ediyoruzç. Bu döngüyü çalıştırdığımızda sadece iki 

elemanın dizide olduğunu görürüz. Pop metodu sağolsun.*/ 

               }  

               Console.WriteLine("------------------"); 

               Console.WriteLine("En üstteki eleman {0}",stc.Peek()); /* Peek metodu son giren 

elemanı veya en üste kalan elemanı verirken bu elemanı koleksiyondan silmez.*/  

               dizi=stc.GetEnumerator();   

               while(dizi.MoveNext()) 

               { 

                    Console.WriteLine("Güncel eleman {0}",dizi.Current.ToString()); /* Bu durumda yine 

iki eleman verildiğini Peek metodu ile elde edilen elemanın koleksiyondan silinmediğini görürüz.*/ 

               } 

          } 

     } 

} 

  

 Şekil 3.  Stack ile ilgili programın çalışmasının sonucu.   

Queue örneğimiz ise aynı kodlardan oluşuyor sadece metod isimleri farklı.  
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using System; 

using System.Collections;  

namespace QueueSample1 

{ 

     class Class1 

     { 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Queue qu=new Queue(4);   

               qu.Enqueue("Burak"); /*Eleman eklemek için Enqueue metodu kullanılıyor.*/ 

               qu.Enqueue("Selim"); 

               qu.Enqueue("ŞENYURT"); 

               qu.Enqueue(27); 

               qu.Enqueue(true);  

               Console.WriteLine("Çıkan eleman {0}",qu.Dequeue().ToString());/* Dequeue metodu ilk 

giren(en alttaki) elemanı verirken, aynı zamanda bu elemanı koleksiyon dizisinden siler.*/ 

               Console.WriteLine("Çıkan eleman {0}",qu.Dequeue().ToString()); 

               Console.WriteLine("Çıkan eleman {0}",qu.Dequeue().ToString()); 

               Console.WriteLine("------------------"); 

               IEnumerator dizi=qu.GetEnumerator(); /* Koleksiyonın elemanlarını IEnumerator 

arayüzünden bir nesneye aktarıyoruz.*/ 

               while(dizi.MoveNext()) /* dizi nesnesinde okunacak bir sonraki eleman var olduğu 

sürece işleyecek bir döngü.*/ 

               { 

                    Console.WriteLine("Güncel eleman {0}",dizi.Current.ToString()); /* Current metodu 

ile dizi nesnesinde yer alan güncel elemanı elde ediyoruzç. Bu döngüyü çalıştırdığımızda sadece iki 

elemanın dizide olduğunu görürüz. Dequeue metodu sağolsun.*/ 

               }  

               Console.WriteLine("------------------"); 

               Console.WriteLine("En altta kalan eleman {0}",qu.Peek()); /* Peek metodu son giren 

elemanı veya en üste kalan elemanı verirken bu elemanı koleksiyondan silmez.*/  

               dizi=qu.GetEnumerator();   

               while(dizi.MoveNext()) 

               { 

                    Console.WriteLine("Güncel eleman {0}",dizi.Current.ToString()); /* Bu durumda yine 

iki eleman verildiğini Peek metodu ile elde edilen elemanın koleksiyondan silinmediğini görürüz.*/ 

               }  

          } 

     } 

}  
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Şekil 4.  Queue ile ilgili programın çalışmasının sonucu.   

Geldik  bir makalemizin daha sonuna.  Umuyorumki sizlere faydalı olabilecek bilgiler 
sunabilmişimdir. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim.   

Burak  Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

HashTable Koleksiyon Sınıfı ( 18.12.2003 ) - C# 

Değerli  Okurlarım, Merhabalar.   

Bugünkü makalemizde HashTable koleksiyon sınıfını incelemeye çalışacağız.  Bildiğiniz gibi 

Koleksiyonlar System.Collections namespace'inde yer almakta olup, birbirlerinin aynı veya 

birbirlerinden farklı veri tiplerinin bir arada tutulmasını sağlayan diziler oluşturmamıza imkan 

sağlamaktadırlar. Pek çok koleksiyon sınıfı vardır. Bugün  bu koleksiyon sınıflarından birisi olan 

HashTable koleksiyon sınıfını inceleyeceğiz.    HashTable   koleksiyon sınıfında veriler key-value 

dediğimiz anahtar-değer çiftleri şeklinde tutulmaktadırlar.  Tüm koleksiyon sınıflarının ortak özelliği 

barındırdıkları verileri object tipinde olmalarıdır. Bu nedenle, HashTable'lardada key ve value 

değerleri herhangibir veri tipinde olabilirler. Temel olarak bunların her biri birer DictionaryEntry 

nesnesidir. Bahsetmiş olduğumuz key-value çiftleri hash tablosu adı verilen bir tabloda saklanırlar. 
Bu değer çiftlerine erişmek için kullanılan bir takım karmaşık kodlar vardır.   

Key değerleri tektir ve değiştirilemezler. Yani bir key-value çiftini koleksiyonumuza eklediğimizde, 

bu değer çiftinin value değerini değiştirebilirken, key değerini değiştiremeyiz. Ayrıca key değerleri 

benzersiz olduklarında tam anlamıyla birer anahtar alan vazifesi görürler. Diğer yandan value 

değerline null değerler atayabilirken, anahtar alan niteliğindeki Key değerlerine null değerler 

atayamayız. Şayet uygulamamızda varolan bir Key değerini eklemek istersek ArgumentException 

istisnası ile karşılaşırız.   HashTable   koleksiyonu verilere hızı bir biçimde ulaşmamızı sağlayan bir 

kodlama yapısına sahiptir.  Bu nedenle özellikle arama maliyetlerini düşürdüğü için tercih 

edilmektedir. Şimdi  konuyu daha iyi pekiştirebilmek amacıyla, hemen basit bir uygulama 

geliştirelim. Uygulamamızda, bir HastTable koleksiyonuna key-value çiftleri ekliyecek, belirtilen 

key'in sahip olduğu değere bakılacak, tüm HashTable'ın içerdiği key-value çiftleri listelenecek, 

eleman çiftlerini HashTable'dan çıkartacak vb... işlemler gerçekleştireceğiz. Form tasarımını ben 

aşağıdaki şekildeki gibi yaptım. Temel olarak teknik terimlerin türkçe karşılığına dair minik bir 
sözüğü bir HashTable olarak tasarlayacağız.   

mailto:selim@bsenyurt.com
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 1. Form Tasarımımız.   

Şimdi kodlarımıza bir göz atalım.   

System.Collections.Hashtable htTeknikSozluk; /* HashTable koleksiyon nesnemizi tanımlıyoruz.*/  

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     htTeknikSozluk=new System.Collections.Hashtable(); /* HashTable nesnemizi oluşturuyoruz.*/ 

     stbDurum.Text=htTeknikSozluk.Count.ToString(); /* HashTable'ımızdaki eleman sayısını Count 

özelliği ile öğreniyoruz.*/ 

}  

private void btnEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     try 

     { 

          htTeknikSozluk.Add(txtKey.Text,txtValue.Text);/* HashTable'ımıza key-value çifti 

ekleyebilmek için Add metodu kullanılıyor.*/ 

          lstAnahtar.Items.Add(txtKey.Text); 

          stbDurum.Text=htTeknikSozluk.Count.ToString(); 

     } 

     catch(System.ArgumentException) /* Eğer var olan bir key'i tekrar eklemeye çalışırsak bu 

durumda ArgumentException istisnası fırlatılacaktır. Bu durumda, belirtilen key-value çifti 

HashTable koleksiyonuna eklenmez. Bu durumu kullanıcıya bildiriyoruz.*/ 

     { 

          stbDurum.Text=txtKey.Text+" Zaten HashTable Koleksiyonunda Mevcut!"; 

     } 

}  

private void lstAnahtar_DoubleClick(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     string deger; 
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     deger=htTeknikSozluk[lstAnahtar.SelectedItem.ToString()].ToString(); /* HashTable'daki bir 

değere ulaşmak için, köşeli parantezler arasında aranacak key değerini giriyoruz. Sonucu bir string 

değişkenine aktarıyoruz.*/ 

     MessageBox.Show(deger,lstAnahtar.SelectedItem.ToString()); 

}  

private void btnSil_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if(htTeknikSozluk.Count==0) 

     { 

          stbDurum.Text="Çıkartılabilecek hiç bir eleman yok"; 

     } 

     else if(lstAnahtar.SelectedIndex==-1) 

     { 

          stbDurum.Text="Listeden bir eleman seçmelisiniz"; 

     }     

     else 

     { 

          htTeknikSozluk.Remove(lstAnahtar.SelectedItem.ToString()); /* Bir HashTable'dan bir 

nesneyi çıkartmak için, Remove metodu kullanılır. Bu metod parametre olarak çıkartılmak istenen 

değer çiftinin key değerini alır.*/ 

          lstAnahtar.Items.Remove(lstAnahtar.SelectedItem); 

          stbDurum.Text="Çıkartıldı"; 

          stbDurum.Text=htTeknikSozluk.Count.ToString(); 

     } 

}  

private void btnTumu_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     lstTumListe.Items.Clear();  

     /* Aşağıdaki satırlarda, bir HashTable koleksiyonu içinde yer alan tüm elemanlara nasıl 

erişildiğini görmekteyiz. Keys metodu ile HashTable koleksiyonumuzda yer alan tüm anahtar 

değerlerini (key'leri), ICollection arayüzü(interface) türünden bir nesneye atıyoruz. Foreach 

döngümüz ile bu nesne içindeki her bir anahtarı, HashTable koleksiyonunda bulabiliyoruz.*/ 

     ICollection anahtar=htTeknikSozluk.Keys;  

     foreach(string a in anahtar) 

     { 

          lstTumListe.Items.Add(a+"="+htTeknikSozluk[a].ToString()); 

     }  

}  

Şimdi  uygulamamızı çalıştırıp deneyelim. 
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 2.  Programın Çalışmasnının sonucu.   

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak  Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

DataGrid Denetimi Üzerinde Sıralama(Sorting) 

İşlemi ( 17.12.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde,  bir Web Sayfası üzerinde yer  alan DataGrid kontrolü üzerinde tıklanan 

kolon başlığına gore sıralama  işleminin manuel olarak nasıl yapılacağını işleyeceğiz.   Konu  teknik 

ağırlığa  sahip olduğu için hemen  kodlara geçmek istiyorum. 

Uygulamamız  , C# ile yazılmış bir Web Application. Bir  adet herhangibir  özelliği 

belirlenmemiş  DataGrid kontrolü içermekte. Aspx sayfamızın kodlarına  göz atıcak olursak, 

DataBound tagları içerisinde yer  alan  SortExpression ifadeleri ve DataGrid  tagında yer alan, 

OnSortCommand ifadesi bizim anahtar  terimlerimizdir. SortExpression  ifadesi, kolon 

başlığına  tıklandığında ilgili veri  kümesinin hangi  alan  adını göz önüne alacağını belirlemek için 

kullanılır. OnSortCommand  değeri ise, SortExpression ifadesinin işlenerek sıralamanın  yapılacağı 

kodları içeren procedure  adına işaret etmektedir. Bu bilgiler ışığında izleyeceğimiz  yol şudur; 

mailto:selim@bsenyurt.com
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1- DataBound tagları içinde  SortExpression 

değerlerini  belirlemek. 

2- DataGrid  tagı içinde,  OnSortCommand olayı 

için metodu  belirlemek. 

3- OnSortCommand olayı için  ilgili metodu 

geliştirmek. 

Şimdi  öncelikle default.aspx sayfamızın içeriğine  bir bakalım.  

 

Şimdi ise code-behind kısmında yer   alan default.aspx.cs  dosyamızın içeriğine  bir bakalım. 

  

SqlConnection conFriends; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtKitaplar; 

DataView dvKitaplar; 

/* Sql sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanına bağlanıyoruz. Buradan Kitaplar isimli 

tablodaki verileri SqlDataAdapter nesnemiz ile alıp dataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği yere 

aktarıyoruz. Daha sonra ise dataTable nesnemizin defaultView metodunu kullanarak, dataView 

nesnemizi varsayılan tablo görünümü ile dolduruyoruz. Eğer sayfalarımızda sadece görsel amaçlı 

dataGrid'ler kullanacaksak yada başka bir deyişle bilgilendirme amaçlı veri kümelerini sunacaksak 

DataView nesnelerini kullanmak performans açısından fayda sağlıyacaktır.*/ 

public void Baglan() 

{ 

     conFriends =new SqlConnection("Data source=localhost;integrated security=sspi;initial 

catalog=Friends"); 

     da=new SqlDataAdapter("Select ID,Adi,Yazar,BasimEvi,Fiyat From Kitaplar",conFriends); 

     dtKitaplar=new DataTable("Kitap Listesi"); 

     da.Fill(dtKitaplar); 

     dvKitaplar=dtKitaplar.DefaultView; 

     DataGrid1.AutoGenerateColumns=false; /* DataGrid nesnemizin içereceği kolonları kendimiz 
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belirlemek istediğimizden AutoGenerateColumns özelliğine false değerini atadık.*/ 

     DataGrid1.AllowSorting=true; /* AllowSorting özelliğine true değerini aktardığımızda, 

DataGrid'in başlık kısmında yer alan kolon isimlerine tıkladığımızda bu alanlara göre sıralama 

yapabilmesini sağlamış oluyoruz. */ 

} 

/* Sirala isimli metodumuz, DataGrid tagında OnSortCommand için belirttiğimiz metoddur. Bu 

metod ile , bir kolon başlığına tıklandığında yapılacak sıralama işlemlerini belirtiyoruz. Bu metod, 

DataGridSortCommandEventArgs tipinde bir parametre almaktadır. Bu parametremizin 

SortExpression değeri, tıklanan kolon başlığının dataGrid tagında,bu alan ile ilgili olan DataBound 

sekmesinde yer alan SortExpression ifadesine atanan değerdir. Biz bu değeri alarak DataView 

nesnemizin Sort metoduna gönderiyoruz. Böylece DataView nesnesinin bellekte işaret ettiği veri 

kümesini e.SortExpression özelliğinin değerine göre yani seçilen alana göre sıralatmış oluyoruz. 

Daha sonra ise yaptığımız işlem DataGrid kontrolümüzü tekrar bu veri kümesine bağlamak 

oluyor.*/ 

public void Sirala(object sender,DataGridSortCommandEventArgs e) 

{ 

     lblSiralamaKriteri.Text="Sıralama Kriteri : "+e.SortExpression.ToString(); 

     dvKitaplar.Sort=e.SortExpression; 

     DataGrid1.DataSource=dvKitaplar; 

     DataGrid1.DataBind();  

} 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Baglan(); 

     DataGrid1.DataSource=dvKitaplar; 

     DataGrid1.DataBind(); 

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve kolon başlıklarına tıklayarak sonuçları izleyelim. İşte örnek 

ekran görüntüleri. 
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Şekil  1. Kitap Adına gore sıralanmış hali. 

 

Şekil  2. ID alanına gore sıralanmış hali. 
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Şekil   3. Yazar  adına gore sıralanmış hali. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna, bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu 

günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

DataGrid Denetimi Üzerinde Sayfalama(Paging) 

İşlemi ( 16.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, bir ASP.NET sayfasında yer alan DataGrid kontrolümüzde nasıl sayfalama 

işlemlerini gerçekleştireceğimizi göreceğiz. Uygulamamız, sql sunucusundaki veritabanımızdan bir 

tablo ile ile ilgili bilgileri ekranda gösterecek. Ancak çok sayıda kayıt olduğu için biz bunları, 

dataGrid kontrolümüzde 10ar 10ar göstereceğiz. Konumuzu anlayabilmek için doğrudan kodlama 

ile işe başlayalım diyorum. Öncelikle VS.NET ile bir ASP.NET Web Application oluşturalım ve 

WebForm1.aspx sayfamızın adını default.aspx olarak değiştirelim. Şimdi öncelikle bir DataGrid 

nesnesini sayfamıza yerleştirelim ve hiç bir özelliğini ayarlamayalım. Bunları default.aspx sayfasının 

html görünümünde elle kodlayacağız. Şu an için DataGrid kontrolümüze ait aspx dataGrid 
tag'ımızın hali şöyledir. 

<asp:DataGrid id="dgKitap" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 56px; POSITION: absolute; TOP: 56px" 

runat="server"></asp:DataGrid> 

Şimdi, code-behind kısmında yer alıcak kodları yazalım. Sql sunucumuza bir bağlantı oluşturacağız, 

Friends veritabanımızda yer alan Kitaplar tablosundaki satırları bir DataTable nesnesine yükleyip 

daha sonra dataGrid kontrolümüze bağlayacağız. Bunu sağlayacak olan code-behind kodlarımız ise 
şu şekilde olucaktır; 

SqlConnection conFriends; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtKitaplar; 

mailto:selim@bsenyurt.com
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public void Baglan() 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); 

     da=new SqlDataAdapter("select ID,Kategori,Adi,Yazar,BasimEvi,BasimTarihi,Fiyat from kitaplar 

order by Adi",conFriends); 

     dtKitaplar=new DataTable("Tum Kitaplar"); 

     da.Fill(dtKitaplar); 

} 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Baglan(); 

     dgKitap.AutoGenerateColumns=false; /* DataGrid kontrolümüzde yer alıcak kolonları kendimiz 

ayarlayacığımız için bu özelliğe false değerini aktardık.*/ 

     dgKitap.DataSource=dtKitaplar; /*DataGrid kontrolümüze veri kaynağı olarak dtKitaplar isimli 

DataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği veri kümesini gösteriyoruz.*/ 

     dgKitap.DataBind(); /* DataGrid kontrolündeki kolonları (bizim yazdığımız ve ayarladığımız 

kolonları) veri kaynağındaki ilgili alanlara bağlıyoruz.*/ 

}  

Şimdi sayfamızda yer alan DataGrid tag'ındaki düzenlemelerimizi yapalım. Burada Columns isimli 

taglar arasında, dataGrid kontrolümüzde görünmesini istediğimiz BoundColumn tipindeki sütunları 

belirleyeceğimiz tagları yazacağız. Bu sayede DataGrid kontrolüne ait DataBind metodu 

çağırıldığında, bizim bu taglarda belirttiğimiz alanlar DataGrid kontrolümüzün kolonları olacak 

şekilde ilgili veri alanlarına bağlanacak. Gelin şimdi buradaki düzenlemeleri gerçekleştirelim. 

Unutmadan, kendi DataGrid kolonlarınızı ayarlayabilmeniz için AutoGenerateColumns özelliğine 

false değerini aktarmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ayarladğınız kolonların hemen arkasından, 

otomatik olarak DataTable'da yer alan tüm kolonlar tekrardan gelir. Yaptığımız son güncellemeleri 

ile DataGrid tag'ımızın yeni hali şu şekildedir. 

 

Burada görüldüğü gibi, DataGird kontrolümüzde görnümesini istediğim tablo alanlarını birer 

BoundColumn olarak, DataGrid tagları arasına ekledik. Kısaca bahsetmek gerekirse hepsi için, 

DataField özelliği ile tablodaki hangi alana ait verileri göstereceklerini, HeaderText özelliği ile sütun 

başlıklarında ne yazacağını, ReadOnly özelliği ile sadece okunabilir alanlar olduklarını belirliyoruz.Bu 
haliyle uygulamamızı çalıştırırsak aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü ile karşılaşırız.  
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Şekil 1.Programın İlk Hali. 

Görüldüğü gibi kitap listesi uzayıp gitmektedir. Bizim amacımız bu listeyi 10arlı gruplar halinde 

göstermek. Bunun için yapılacak hareket gayet basit gözüksede ince bir teknik kullanmamızı 

gerektiriyor. Öncelikle dataGrid kontrolümüzün, bir takım özelliklerini belirlemeliyiz. Bu amaçla 
code-behind kısmında yer alan Page_Load procedureunde bir takım değişiklikler yaptık.  

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{  

     if(!Page.IsPostBack) /* Sayfa ilk kez yükleniyorsa dataGrid'e ait özellikler belirlensin. Diğer 

yüklemelerde tekrardan bu işlemler yapılmasın istediğimiz için...*/ 

     { 

          dgKitap.AllowPaging=true; /* DataGrid kontrolümüzde sayfalama yapılabilmesini 

sağlıyoruz.*/ 

          dgKitap.PagerStyle.Mode=PagerMode.NumericPages; /* Sayfalama sistemi sayısal olucak. 

Yani 1 den başlayıp kaç kayıtlık sayfa oluştuysa o kadar sayıda bir buton dizesi dataGrid 

kontrolünün en altında yer alıcak.*/ 

          dgKitap.AutoGenerateColumns=false; /* DataGrid kontrolümüzde yer alıcak kolonları 

kendimiz ayarlayacığımız için bu özelliğe false değerini aktadık.*/ 

     } 

     Baglan(); 

     dgKitap.DataSource=dtKitaplar; /*DataGrid kontrolümüze veri kaynağı olarak dtKitaplar isimli 

DataTable nesnemizin bellekte işaret ettiği veri kümesini gösteriyoruz.*/ 

     dgKitap.DataBind(); /* DataGrid kontrolündeki kolonları (bizim yazdığımız ve ayarladığımız 

kolonları) veri kaynağındaki ilgili alanlara bağlıyoruz.*/ 

}  

Şimdi kodumuzu yeniden çalıştırırsak bu kez DataGrid kontrolümüzüm alt kısmında sayfa linklerinin 

oluştuğunu görürüz. 

 

Şekil 2. Sayfa Linkleri  
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Ancak bu linklerden herhangibirine bastığımızda ilgili sayfaya gidemediğimizi aynı sayfanın gerisin 

geriye geldiğini görürüz. İşte pek çoğumuzun zorlandığı ve gözden kaçırdığı teknik burada kendini 

gösterir. Aslında her şey yolunda gözükmektedir ve sistem çalışmalıdır. Ama çalışmamaktadır. 

Yapacağımız bu sayfalama işlemini gerçekleştirecek bir metod yazmak ve son olarakta bu metodu 

DataGrid tag'ına yazacağımız OnPageIndexChanges olay procedure'ü ile ilişkilendirmektir. 

OnPageIndexChanges olayı DataGrid kontolünde yer alan sayfalama linklerinden birine basıldığında 
çalışacak kodları içerir. Bu durumda DataGrid tag'ımızın son hali aşağıdaki gibi olur. 

 

Şimdide code_behind kısmında Sayfa_Guncelle metodumuzu ekleyelim. 

Public void Sayfa_Guncelle(object sender , DataGridPageChangedEventArgs e) 

{ 

     dgKitap.CurrentPageIndex=e.NewPageIndex; /* İşte olayı bitiren hamle. CurrentPageIndex 

özelliğine basılan linkin temsil ettiği sayfanın index nosu aktarılıyor. Böylece belirtilen sayfaya 

geçilmiş oluyor. Ancak iş bununla bitmiyor. Veritabanından verilerin tekrardan yüklenmesi ve 

dataGrid kontrolümüze bağlanması gerekli.*/ 

     Baglan(); 

     dgKitap.DataSource=dtKitaplar; 

     dgKitap.DataBind(); 

}  

Şimdi uygulamamızı çalıştırısak eğer, sayfalar arasında rahatça gezebildiğimizi görürüz. Geldik bir 

makalemizin daha sonuna, bir sonraki makalemizde, yine DataGrid kontrolünü inceleyeğiz. Bu defa, 

kolonlar üzerinden sıralama işlemlerinin nasıl yapıldığını incelemeye çalışacağız. Umuyorumki 
hepiniz için faydalı bir makale olmuştur. Hepinize mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  
 

mailto:selim@bsenyurt.com
mailto:selim@bsenyurt.com
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DataView Sınıfı ve Faydaları ( 15.12.2003 
) - Ado.Net 

 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bugünkü makalemizde getirileri ve performansı ile ADO.NET içerisinde önemli bir yere sahip olan 

DataView nesnesini incelemeye çalışacağız. Özellikle bu sınıfa ait, RowFilter özelliğinin ne gibi 
faydalar sağlıyacağına da değineceğiz.  

DataView sınıfı, veritabanı yönetim sistemlerindeki view nesneleri göz önüne alınarak oluşturulmuş 

bir sınıftır. Bilindiği gibi veritabanı yönetim sistemlerinde (DBMS-DataBase Management System) , 

bir veya birden fazla tablo için gerçekleştireceğimiz çeşitli tipteki birleştirici veya ayrı ayrı 

sorgulamalar sonucu elde edilen veri kümelerini view nesnelerine aktarabilmekteyiz. View nesneleri 

sahip oldukları veri alt kümelerini temsil eden birer veritabanı nesnesi olarak, önceden 

derlendiklerinden, süratli ve performansı yüksek yapılardır. Söz gelimi her hangibi tabloya ait bir 

filtreleme işini bir view nesnesinde barındırabiliriz. Bunun sonucu olarak, aynı sorguyu yazıp 

çalıştırmak, view nesnesinin içeriğine( yani sahip olduğu verilere) bakmaktan çok daha yavaştır. 

Bununla birlikte bu sorgulamanın birden fazla tabloyu içerdiğini düşünürsek, bu durumda da 

çalıştırılan sorgu sonucu elde edilecek veri alt kümelerini bir(birkaç) view nesnesinde barındırmak 

bize performans, hız olarak geri dönecektir.  

Gelelim ADO.NET e. ADO.NET içersinde de, view lara benzer bir özellik olarak DataView nesneleri 

yer almaktadır. DataView nesneleri, veritabanı yönetim sistemlerinde yer alan viewlar ile benzerdir. 

Yine performans ve hız açısından avantajlıdır. Bunların yanında bir DataView nesnesi 

kullanılabilmek, mutlaka bir DataTable nesnesini gerektirmektedir. Nitekim DataView nesnesinin 

sahip olacağı veri alt kümeleri bu dataTable nesnesinin bellekte işaret ettiği tablo verileri üzerinden 

alınacaktır. DataView nesnesinin kullanımının belkide en güzel yeri şudur; bir DataTable nesnesinin 

bellekte işaret ettiği tablodan, bir den fazla görünüm elde ederekten, bu farklı görünümleri birden 

fazla kontrole bağlayarak, ekranda aynı anda tek bir tablonun verilerine ait birden fazla veri 

kümesini izlememiz mümkün olabilmektedir. İşte bu, bence DataView nesnesi(lerini) kullanmanın 
ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir.  

Bilindiği gibi DataTable nesnesine ait Select özelliğine ifadeler atayarakta var olan bir tablodan veri 

alt kümeleri elde edebiliyorduk. Fakat bu select özelliğine atanan ifade sonucu elde edilen veriler 

bir DataRows dizisine aktarılıyor ve kontollere bağlanamıyordu. Oysaki DataView sonuçlarını 

istediğiniz kontrole bağlamanız mümkündür.DataTable ile DataView arasında yer alan bir farkta, 

DataTableın sahip olduğu satırlar DataRow sınıfı ile temsil edilirken DataView nesnesinin sahip 

olduğu satırlar DataRowView sınıfı ile temsil edilirler. Bir DataTable nesnesine nasıl ki yeni satırlar 

ekleyebiliyor, silebiliyor ve primary key üzerinden arama yapabiliyorsak aynı işlemleri DataView 

nesnesi içinde yapabiliriz. Bunları AddNew, Delete ve Find yöntemleri ile yapabiliriz. Bir sonraki 
makalemizde bu metodlar ile ilgili geniş bir örnek daha yapacağız.   

Bugünkü makalemizde konuya açıklık getirmesi açısından iki adet örnek yapacağız. Her iki 

örneğimizde ağırlıklı olarak DataView nesnesinin RowFilter özelliği üzerinde duracak. RowFilter 

özelliği DataTable sınıfının Select özelliğine çok benzer. Bir süzme ifadesi alır. Oluşturulan ifade 

içinde, kullanılacak alan(alanların) veri tiplerine göre bazı semboller kullanmamız gerekmektedir. 
Bunu açıklayan tablo aşağıda belirtilmiştir.  
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Veri Tipi 
Kullanılan 

Karakter 
Örnek 

Tüm Metin 

Değerleri 
' (Tek tırnak) " Adi='Burak' " 

Tarihsel Değerler # 
" 

DogumTarihi=#04.12.1976# 

" 

Sayısal Değerler Hiçbirşey " SatisTutari>150000000" 

Tablo 1. Veritipine göre kullanılacak özel karakterler   

Diğer yandan RowFilter özelliğinde IN, Like gibi işleçler kullanarak çeşitli değişik sorgular elde 

edebiliriz.Mantıksal birleştiriciler yardımıyla(and,or...) birleşik ifadeler oluşturabiliriz. Aslında 

RowFilter özelliği sqlde kullandığımız ifadeler ile aynıdır. Örnekler verelim; 

Kullanılan 

İşleç 
Örnek Ne Yapar? 

IN 
" PUAN IN(10,20,25) 

" 
PUAN isimli alan 10, 20 veya 25 olan satırlar. 

LIKE " ADI LIKE 'A*' " 
ADI A ile başlayanlar (* burada asteriks 

karakterimizdir.) 

Tablo 2. İşleçler.   

Şimdi gelin konuyu daha iyi anlayabilmek amacıyla örneklerimize geçelim. Konuyu anlayabilmek 

için iki farklı örnek yapacağız. İlk örneğimizde, aynı DataTable için farklı görünümler elde edip 

bunları kontrollere bağlayacağız. İlk örneğimizde, çeşitli ifadeler kullanıp değişik alt veri kümeleri 

alacağız. İşte kodlarımız,  

SqlConnection conFriends; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtKitaplar;  

     /* Baglan metodumuz ile SqlConnection nesnemizi oluşturarak, sql sunucumuza ve Friends 

isimli veritabanımıza bağlanıyoruz. Daha sonra ise SqlDataAdapter nesnemiz vasıtasıyla Kitaplar 

isimli tablodan tüm verileri alıp DataTable nesnemize yüklüyoruz. */  

public void Baglan() 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); 

     da=new SqlDataAdapter("Select * From Kitaplar",conFriends); 
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     dtKitaplar=new DataTable("Kitap Listesi"); 

     da.Fill(dtKitaplar); 

} 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     Baglan(); 

     DataView dvTum_Kitaplar=dtKitaplar.DefaultView; /* Bir DataTable nesnesi yaratıldığı zaman, 

standart olarak en az bir tane görünüme sahiptir. Bu varsayılan görünüm bir DataView nesnesi 

döndüren DefaultView metodu ile elde edilebilir. Çalıştırdığımız sql sorgusu Kitaplar tablosundaki 

tüm kayıtları aldığınıdan buradaki DefaultView'da aynı veri kümesini sahip olucak bir DataView 

nesnesi döndürür. Biz bu dönen veri kümesini dvTum_Kitaplar isimli DataView nesnesine aktardık. 

Daha sonra ise DataView nesnemizi dgTum_Kitaplar isimli dataGrid nesnemize bağladık.*/ 

     dgTum_Kitaplar.DataSource=dvTum_Kitaplar;  

     /* Yeni bir DataView nesnesini yapılandırıcısının değişik bir versiyonu ile oluşturuyoruz. Bu 

yapılandırıcı 4 adet parametre alıyor. İlk parametremiz dataTable nesnemiz, ikinci parametremiz 

RowFilter ifademiz ki burada Adi alanı B ile başlayanları buluyor, üçüncü parametremiz sıralamanın 

nasıl yapılacağı ki burada Adi alanında göre tersten sıralama yapıyor. Son parametre ise, 

DataViewRowState türünden bir parametre. Bu özellik DataView içerisinde ye alan her bir 

DataRowView'un (yani satırın) durumunun değerini belirtir. Alacağı değerler 

      * 1. Added ( Sadece DataView'a eklenen satırları ifade eder) 

      * 2. Deleted ( Sadece DataView'dan silinmiş satırları ifade eder) 

      * 3. CurrentRows ( O an için geçerli tüm satırları ifade eder) 

      * 4. ModifiedCurrent ( Değiştirilen satırların o anki değerlerini ifade eder) 

      * 5. ModifiedOriginal ( Değiştirilen satırların orjinal değerlerini ifade eder) 

      * 6. Unchanged ( Herhangibir değişikliğe uğramamış satırları ifade eder) 

      * 7. OriginalRows ( Tüm satırların asıl değerlerini ifade eder) 

      * 8. None (Herhangibir satır döndürmez) 

     Buna göre bizim DataView nesnemiz güncel satırları döndürecektir. */  

     DataView dvBIleBaslayan=new DataView(dtKitaplar,"Adi Like 'B*'","Adi 

Desc",DataViewRowState.CurrentRows); 

     dgA.DataSource=dvBIleBaslayan;  

     /* Şimdi ise 2002 yılı ve sonrası Basım tarihine sahip verilerden oluşan bir DataView nesnesi 

oluşturuyoruz. Bu kez yapıcı metodumuz sadece DataTable nesnemizi parametre olarak aldı. Diğer 

ayarlamaları RowFilter,Sort özellikleri ile yaptık. Sort özelliğimiz sıralama kriterimizi belirliyor.*/ 

     DataView dv2002Sonrasi=new DataView(dtKitaplar); 

     dv2002Sonrasi.RowFilter="BasimTarihi>=#1.1.2002#"; 

     dv2002Sonrasi.Sort="BasimTarihi Asc"; 

     /* Bu kez DataView nesnemizi bir ListBox kontrolüne bağladık ve sadece Adi alanı değerlerini 

göstermesi için ayarladık.*/ 

     lstPahali.DataSource=dv2002Sonrasi; 

     lstPahali.DisplayMember="Adi"; 

}  

Çalışma sonucu ekran görüntümüz şekil 1deki gibi olur.  
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Şekil 1. İlk Programın Sonucu   

Şimdi gelelim ikinci uygulamamıza. Bu uygulamamızda yine Kitaplar tablosunu ele alacağız. Bu kez 

RowFilter özelliğine vereceğimiz ifadeyi çalışma zamanında biz oluşturacağız. Alanımızı seçecek, 

sıralama kriterimizi belirleyecek,aranacak değeri gireceğiz. Girdiğimiz değerlere göre program 

kodumuz bir RowFilter Expression oluşturacak. Programın ekran tasarımını ben aşağıdaki gibi 

yaptım. Sizde buna benzer bir tasarım ile işe başlayın.  
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Şekil2. Form Tasarımı  

Şimdide kodlarımızı yazalım.  

SqlConnection conFriends; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtKitaplar; 

DataView dvKitaplar;  

/* Bu metod cmbAlanAdi isimli comboBox kontrolünü, dataTable nesnemizin bellekte temsil ettigi 

tablonun Alanlari ile doldurur. Nitekim bu alanlari, RowFilter özelliginde kullanacagiz. */ 

public void AlanDoldur() 

{ 

     for(int i=0;i<dtKitaplar.Columns.Count;++i) 

     { 

          this.cmbAlanAdi.Items.Add(dtKitaplar.Columns[i].ColumnName.ToString()); 

          this.cmbAlanSira.Items.Add(dtKitaplar.Columns[i].ColumnName.ToString()); 

     } 

} 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); 

     da=new SqlDataAdapter("Select Kategori,Adi,Yazar,BasimEvi,BasimTarihi,Fiyat From 

Kitaplar",conFriends); 

     dtKitaplar=new DataTable("Kitap Listesi"); 

     /* DataTable nesnemizin bellekte temsil ettigi alani,Kitaplar tablosundaki veriler ile, 

SqlDataAdapter nesnemizin Fill metodu sayesinde dolduruyoruz.*/ 

     da.Fill(dtKitaplar);  

     dvKitaplar=new DataView(dtKitaplar); /* Dataview nesnemizi yaratiyoruz. Dikkat ederseniz 

yapici metod, paremetre olarak DataTable nesnemizi aliyor. Dolayisiyla DataView nesnemiz, 

dataTable içindeki veriler ile dolmus sekilde olusturuluyor.*/  

     dataGrid1.DataSource=dvKitaplar; /* DataGrid kontrolümüze veri kaynagi olarak, DataView 

nesnemizi isaret ederek, DataView içindeki verileri göstermesini sagliyoruz.*/  

     AlanDoldur(); 

} 

     /* Bu butona bastigimizda, kullanıcının seçtigi alan, filtreleme kriteri ve filtreleme için 

kullanilacak deger verileri belirlenerek, DataView nesnesinin RowFilter metodu için bir syntax 

belirleniyor.*/ 

private void btnCreateFilter_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     string secilenAlan=cmbAlanAdi.Text; 

     string secilenKriter=cmbKriter.Text; 

     string deger="";  

     /* If kosullu ifadelerinde, seçilen alanin veri tipine bakiyoruz. Nitekim RowFilter metodunda, 

alan'in veri tipine göre ifademiz degisiklik gösteriyor. Tarih tipindeki verilerde # karakteri aranan 

metnin basina ve sonuna gelirken, string tipinde degerlerde ' karakteri geliyor. Sayisal tipteki 

degerler için ise herhangibir karakter ifadenin aranan degerin basina veya sonuna eklenmiyor. */ 

     if(dtKitaplar.Columns[secilenAlan].DataType.ToString()=="System.String") 

          deger="'"+txtDeger.Text+"'"; 

     if(dtKitaplar.Columns[secilenAlan].DataType.ToString()=="System.DateTime") 
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          deger="#"+txtDeger.Text+"#"; 

     if(dtKitaplar.Columns[secilenAlan].DataType.ToString()=="System.Decimal") 

          deger=txtDeger.Text;  

     txtFilter.Text=secilenAlan+secilenKriter+deger; /* Olusturulan ifade görmemiz için textBox 

kontrolümüze yaziliyor. */ 

}  

private void btnFilter_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dvKitaplar.RowFilter=txtFilter.Text; /* DataView nesnemizin RowFilter metoduna, ilgili ifademiz 

atanarak, süzme islemini gerçeklestirmis oluyoruz. */ 

     dvKitaplar.Sort=cmbAlanSira.Text+" "+cmbSiralamaKriteri.Text; /* Burada ise Sort özelligine 

siralama yapmak için gerekli veriler ataniyor. */ 

}  

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve deneyelim. 

 

Şekil 3. Programın Çalışması   

Örneğin ben, Fiyatı 10 milyon TL sının üstünde olan kitapların listesini Adlarına göre z den a ya 

sıralanmış bir şekilde elde ettim.Değerli okurlarım geldik bir makalemizin daha sonuna. DataView 

nesnesinin özellikle RowFilter tekniğine ilişkin olarak yazdığımız bu makale ile inanıyorum ki yeni 

fikirler ile donanmışsınızdır. Hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 
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SQL_DMO İşlemleri  ( 12.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bugünkü makalemizde, Sql Distributed Management Objects (SQL Dağıtık Yönetim Nesneleri) 

kütüphanesini incelemeye çalışacağız. SQL_DMO kütüphanesi bir COM uygulaması olup, SQL 

sunucusu ile birlikte sisteme kurulmaktadır. Bu kütüphanedeki sınıflar yardımıyla, var olan bir sql 

sunucusu üzerinde yönetimsel işlemler gerçekleştirebiliriz. Örneğin, kullanıcı tanımlayabilir, yeni bir 

veritabanı yaratabilir bu veritabanına ait tablolar oluşturabilir, var olan bir veritabanı için 

yedekleme işlemleri gerçekleştirebilir, yedeklenmiş veritabanlarını geri yükleyebilir ve bunlar gibi 

pek çok yönetsel işlemi gerçekleştirebiliriz. Uygulamalarımızda bu tip işlemleri kodlayabilmek için, 

Microsoft SQL Distributin Controlun projemize referans edilmesi gerekmektedir. Bir uygulamaya 

bunu referans etmek için VS.NET ortamında, Add Reference kısmında, COM nesneleri altında 

Microsoft SQL Distribution Control 8.0 seçilmelidir. Aşağıdaki şekilde bunun nasıl yapıldığını 
görebilirsiniz.  

  

Şekil 1. Microsoft SQL Distribution Control 8.0 €˜in eklenişi.   

Bu noktadan sonra uygulamamızda SQLDMO isimli temel sınıfı kullanarak bahsetmiş olduğumuz 

işlemleri gerçekleştirebiliriz. Konuyu daha iyi kavrayabilmek amacıyla dilerseniz, hemen basit bir 

uygulama gerçekleştirelim. Bu uygulamamızda, Sql sunucumuz üzerinde, bir veritabanı yaratacak 

bu veritabanı içinde çok basit bir tablo oluşturacak, Sql sunucusunda yer alan veritabanlarını 

görücek ve bu veritabanlarına ait tablolara bakabileceğiz. Kodların işleyişini incelediğinizde , işin 

püf noktasının SQLDMO sınıfında yer alan SQLServerClass, DatabaseClass, TableClass, 

ColumnClass sınıfılarında olduğunu görebilirisiniz. Buradaki matnık aslında ADO.NET mantığı ile 

tamamen aynıdır. SQL Sunucunuza bağlanmak için kullanacağınız bir SQLServerClass sınıfı, bir 
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veritabanını temsil eden DatabaseClass sınıfı, bir tablo için TableClass sınıfı ve tabloya ait alanları 

temsil edicek olan ColumnClass sınıfı vardır.   

Matnık aynı demiştik. Bir veritabanı yaratmak için, DatabaseClass sınıfından örnek bir nesne 

oluşturursunuz. Bunu var olan Sql sunucusuna eklemek demek aslında bu nesneyi SQLServerClass 

nesnenizin Databases koleksiyonuna eklemek demektir. Aynı şekilde bir tablo oluşturmak için 

TableClass sınıfı örneğini kullanır,ve bunu bu kez DatabaseClass nesnesinin Tables koleksiyonuna 

eklersini. Tahmin edeceğiniz gibi bir tabloya bir alan eklemek için ColumnClass sınıfından örnek bir 

nesne kullanır ve bunun özelliklerini ayarladıktan sonra tablonun Columns koleksiyonuna eklersiniz. 

Kodlarımızı incelediğiniz zaman konuyu çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Uygulamamız 

aşağıdakine benzer bir formdan oluşmakta. Sizde buna benzer bir form oluşturarak işe 
başlayabilirsiniz. 

 

Şekil 2. Form tasarımımız.   

Şimdi kodlarımızı yazalım.   

SQLDMO.SQLServerClass srv; 

SQLDMO.DatabaseClass db; 

SQLDMO.TableClass tbl;  

private void btnConnect_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     srv=new SQLDMO.SQLServerClass(); /* SQL Sunucusu üzerinde, veritabani yaratma gibi 

islemler için, Sql Sunucusunu temsil edicek ve ona baglanmamizi sagliyacak bir nesneye ihtiyacimiz 

vardir. Bu nesne SQLDMO sinifinda yer alan SQLServerClass sinifinin bir örnegi olucaktir. */  

     srv.LoginSecure=false; /* Bu özellik true olarak belirlendiginde, Sql Sunucusuna Windows 

Authentication seklinde baglanilir. Eger false degerini verirsek bu durumda Sql Server 

Authentication geçerli olur. Iste bu durumda SQLServerClass nesnesini Connect metodu ile Sql 

Sunucusuna baglanirken geçerli bir kullanici adi ve sifre girmemiz gerekmektedir. */ 
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     try 

     { 

          srv.Connect("BURKI","sa","CucP??80."); /* Baglanti kurmak için kullandigimiz Connect 

metodu üç parametre almaktadir. Ilk parametre sql sunucusunun adidir. Ikinci parametre kullanici 

adi ve üçüncü parametrede sifresidir. Eger LoginSecure=true olarak ayarlasaydik, kullanici adini ve 

sifreyi bos birakicaktik, nitekim Windows Authentication (windows dogrulamasi) söz konusu 

olucakti.*/ 

          durumCubugu.Text="Sunucuya baglanildi..."+srv.Status.ToString(); 

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show(hata.Message); 

     } 

}  

private void btnVeritabaniOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     try 

     { 

          db=new SQLDMO.DatabaseClass(); /* SQL-DMO kütüphanesinde, veritabanlarini temsil 

eden sinif DatabaseClass sinifidir. */ 

          db.Name=this.txtVeritabaniAdi.Text; /* Veritabani nesnemizin name özelligi ile 

veritabaninin adi belirlenir.*/ 

          srv.Databases.Add(db); /* olusturulan DatabaseClass nesnesi SQLServerClass sinifinin 

Databases koleksiyonuna eklenerek Sql Sunucusu üzerinde olusturulmasi saglaniyor. */ 

          durumCubugu.Text=db.Name.ToString()+" veritabani "+srv.Name.ToString()+" SQL 

Sunucusunda olusturuldu"; 

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show(hata.Message); 

     } 

}  

private void btnTabloOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     try 

     { 

          tbl=new SQLDMO.TableClass(); /* Yeni bir tablo olusturabilmek için SQL-DMO 

kütüphanesinde yer alan, TableClass sinifi kullanilir.*/ 

          tbl.Name=txtTabloAdi.Text; /* Tablomuzun ismini name özelligi ile belirliyoruz.*/  

          SQLDMO.ColumnClass dc; /* Tabloya eklenecek alanlarin her birisi birer ColumnClass sinifi 

nesnesidir. */ 

          dc=new SQLDMO.ColumnClass();/* Bir ColumnClass nesnesi yaratiliyor ve bu nesnenin 

gerekli özellikleri belirleniyor. Name özelligi ile ismi, Datatype özelligi ile veri türü      belirleniyor. 

Biz burada ID isimli alanimizin otomatik olarak artan ve 1000 den baslayarak 1'er artan bir alan 

olmasini istedik. */ 

          dc.Name="ID"; 

          dc.Datatype="Int"; 

          dc.Identity=true; 

          dc.IdentitySeed=1000; 

          dc.IdentityIncrement=1; 



www.bsenyurt.com Page 2602 
 

          tbl.Columns.Add(dc); /* Olusturulan bu alan TableClass nesnemizin Columns koleksiyonuna 

eklenerek tabloda olusturulmasi saglanmis oluyor. */  

          dc=new SQLDMO.ColumnClass(); 

          dc.Name="ISIM"; 

          dc.Datatype="char"; /* String tipte bir alan */ 

          dc.Length=50; 

          tbl.Columns.Add(dc);  

          dc=new SQLDMO.ColumnClass(); 

          dc.Name="SOYISIM"; 

          dc.Datatype="char"; 

          dc.Length=50; 

          tbl.Columns.Add(dc);  

          /* Son olarak olusturulan TableClass nesnesi veritabanimizin tables koleksiyonuna 

ekleniyor. Böylece Sql sunucusunda yer alan veritabani içinde olusturulmasi saglanmis      oluyor. 

*/ 

          db.Tables.Add(tbl);  

          durumCubugu.Text=tbl.Name.ToString()+" olusturuldu..."; 

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show(hata.Message); 

     }  

}  

private void btnSunucuVeritabanlari_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     this.lstDatabases.Items.Clear(); 

     /* Öncelikle listBox nesnemize Sql Sunucusunda yer alan veritabanlarinin sayisini 

aktariyoruz.*/ 

     this.lstDatabases.Items.Add("Sunucudaki veritabani sayisi="+srv.Databases.Count);  

     /* Simdi bir for döngüsü ile, srv isimli SQLServerClass nesnemizin Databases koleksiyonunda 

geziniyoru ve her bir databaseClass nesnesinin adini alip listBox nesnemize aktariyoruz. Burada 

index degerinin 1 den basladigina sifirdan baslamadigina dikkat edelim. */ 

     for(int i=1;i<srv.Databases.Count;++i) 

     { 

          this.lstDatabases.Items.Add(srv.Databases.Item(i,srv).Name.ToString()); 

     } 

}  

private void btnTablolar_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Burada seçilen veritabanına ait tablolar listBox kontrolüne getiriliyor */ 

     this.lstTabels.Items.Clear(); 

     this.lstTabels.Items.Add("Tablo 

Sayisi="+srv.Databases.Item(this.lstDatabases.SelectedIndex,srv).Tables.Count.ToString());  

     /* Döngümüz Sql Suncusundan yer alan veritabanı sayısı kadar süren bir döngü. */ 

     for(int i=1;i<srv.Databases.Item(this.lstDatabases.SelectedIndex,srv).Tables.Count;++i) 

     { 

          this.lstTabels.Items.Add(srv.Databases.Item(this.lstDatabases.SelectedIndex,srv).Tables.Ite

m(i,srv). Name.ToString()); 

     } 
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}  

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım ve öncelikle  Sql Sunucumuza bağlanalım.   

 

Şekil 3. Sunucumuza Bağlandık.   

Şimdi bir veritabanı oluşturalım. Ben veritabanı adı olarak DENEME1 yazdım.   

  

Şekil 4. Veritabanımız Oluşturuldu.   

Şimdi ise tablo ismimizi yazalım. Ben deneme olarak Personel yazdım. Şimdi dilerseniz Sql 
Sunucumuzu bir açalım ve bakalım veritabanımız ve ilgili tablomu yaratılmışmı.  

 

Şekil 5. Veritabanımız ve Tablomuz oluşturuldu.   

Ve tablomuza baktığımızda oluşturduğumuz alanlarıda görebiliriz.  
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Şekil 6. Tablomuzdaki alanlar.   

Son olarak suncumuzda yer alan veritabanlarının ve Deneme veritabanu altındaki tablolarında 

programımızda nasıl göründüğüne bakalım. Dikkat ederseniz tablolar ekrana geldiğinde sistem 
tablolarıda gelir. Bununla birlikte veritabanları görünürken sadece TempDBd veritabanı görünmez. 
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Şekil 7. Program ekranını son görüntüsü   

Evet geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle, hepinize 
mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

İlişkili Tabloları DataSet İle Kullanmak - 2  ( 

10.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bugünkü makalemizde ilişkili tablolar arasında kısıtlamaların ( constraints ) nasıl kullanıldığını 

işlemey çalışacağız. Hatırlayacağınız gibi bu yazı dizisinin ilk bölümünde DataRelation sınıfını 

kullanarak ilişkil tabloların bellekte nasıl ifade edilebileceğini görmüştük.Bir diğer önemli konu, bu 

ilişkili tablolar arasındaki parent-child ilişkisinin kayıt güncelleme, kayıt silme gibi durumlarda nasıl 
hareket edeceğini belirlemektir.   

Buna verilecek en güzel örnek müşterilere ait sipariş detaylarının ve buna benzer ilişkilerin yer 

aldığı veritabanı tasarımlarıdır. Söz gelimi parent tablodan bir kayıdın silinmesi ile bu kayda bağlı 

child tablodaki kayıtların da silinmesi gerekebilir yada silinmemesi istenebilir. İşte bu noktada 

DataSet ile belleğer yüklenen tablolar arasındaki bu zorlamaları bir şekilde tanımlamamız 

gerekmektedir. Bu zorlamalar Constraints olarak tanımlanır. Bizim için en öneli iki kısıtlama Foreign 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Key Constraints ve Unique Constraints dir. Foreign Key Constraints ( Yabancı anahtar kısıtlaması ), 

parent-child ilişkisine sahip tablolarda kayıtların güncelleme ve silme olaylarında nasıl hareket 

edeceğini belirleriz. Unique Constraints tanımlası ilede bir alanın değerlerinin asla tekrar 

edilemiyeceği şartını bildirmiş oluruz.Bir yababcı anahtar kısıtlaması için ForeignKeyConstraint sınıfı 

kullanılır. Aynı şekilde bir tekillik kısıtlaması için de UniqueConstraints sınıfı kullanılmaktadır. Her iki 

sınıfa ait örnek nesnelerin kullanılabilmesi için, ilgili tablonun Constraints koleksiyonuna eklenmesi 
gerekmektedir.  

Şöyleki, diyelimki siparişlerin tutulduğu tablodaki veriler ile sipariş içinde yer alan ürünlerin 

tutulduğu tablolar arasında bire-çok bir ilişki var. Bu durumda, siparişlerin tutulduğu tablodan bir 

kayıt silindiğinde buradaki siparişi belirleyici alan (çoğunlukla ID olarak kullanırız) ile child tabloda 

yer alan ve yabancı anahtar ile parent tabloya bağlı olan alanları silmek isteyebiliriz. Burada 

zorlama unsurumuz parent tabloyu ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, oluşturulacak 

ForeignKeyConstraints nesnesini parent tablonun Constraints koleksiyonuna ekleriz. Elbette, 

kısıtlamanın silme ve güncelleme gibi işlemlerde nasıl davranış göstermesi gerektiğini belirlemek 
için, ForeignKeyConstraintse ati bir takım özelliklerinde ayarlanması gerekir. Bunlar,  

DeleteRule 

UpdateRule 

AcceptRejectRule 

 özellikleridir. Bu özelliklere atayabileceğimiz değerler ise,  

Rule.Cascade 

Rule.None 

Rule.SetDefault 

Rule.SetNull 

Cascade değeri verildiğinde güncelleme ve silme işlemlerinden, child tablodaki kayıtlarında 

etkilenmesi sağlanmış olunur. Sözgelimi parent tabloda bir satırın silinmesi ile ilişkili tablodaki 

ilişkili satırlarında tümü silinir. None değeri verildiğinde tahmin edeceğiniz gibi bu değişiklikler 

sonunda child tabloda hiç bir değişiklik olmaz. SetDefault değeri, silme veya güncelleme işlemleri 

sonucunda child tablodaki ilişkili satırların alanlarının değerlerini varsayılan değerlerine ( çoğunlukla 

veritabanında belirlenen ) ayarlar. SetNull verildiğinde ise bu kez, child tablodaki ilişkili satırlardaki 
alanların değerleri, DbNull olarak ayarlanır.  

Burada AcceptRejectRule isimli bir özellikde dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu özellik bir DataSet, 

DataTable veya DataRow nesnesine ait AcceptChanges ( değişiklikleri onayla ) veya RejectChanges 

( değişiklikleri iptal et) durumunda nasıl bir kıstılama olacağını belirlemek için kullanılır. Bu özelik 

Cascade veya Null değerlerinden birini alır.Bir dataSetin kısıtlamaları uygulaması için 
EnforceConstraints özelliğine true değeri atanması gerektiğinide söyleyelim.   

Şimdi önceki makalemizde yazdığımız örnek uygulama üzerinden hareket ederek, 

ForeignKeyConstraint tekniğini inceleyelim. Konuyu uzatmamak amacıyla aynı örnek kodları 
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üzerinden devam edeceğim. Uygulamamızda kullanıcı silemk istediği Siparisin SiparisID bilgisini 

elle girecek ve silme işlemini başlatıcak. İşte bu noktada, DataSete eklemiş olduğumuz kısıtlama 

devreye girerek, Sepet tablosunda yer alan ilişkili satırlarında silinmesi gerçekleştirilecek. Haydi 
gelin kodlarımızı yazalım.  

SqlConnection conFriends; 

SqlDataAdapter daSiparis; 

SqlDataAdapter daSepet; 

DataTable dtSiparis; 

DataTable dtSepet; 

ForeignKeyConstraint fkSiparisToSepet; 

DataSet ds; 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); 

     daSiparis=new SqlDataAdapter("Select * From Siparis",conFriends); 

     daSepet=new SqlDataAdapter("Select * From Sepet",conFriends); 

     dtSiparis=new DataTable("Siparisler"); 

     dtSepet=new DataTable("SiparisDetaylari"); 

     daSiparis.Fill(dtSiparis); 

     daSepet.Fill(dtSepet); 

     dtSiparis.PrimaryKey=new DataColumn[] {dtSiparis.Columns["SiparisID"]};  

     /* Sıra geldi foreignKeyConstraint tanımlamamıza. */ 

     fkSiparisToSepet=new ForeignKeyConstraint("fkS_S",dtSiparis.Columns["SiparisID"],dtSepet.C

olumns["SiparisID"]); /* Öncelikle yeni bir ForeignKeyConstraint nesnesi tanımlıyoruz.*/ 

     fkSiparisToSepet.DeleteRule=Rule.Cascade; /* Delete işleminde uygulanacak kuralı 

belirliyoruz.*/ 

     fkSiparisToSepet.UpdateRule=Rule.Cascade;/* Güncelleme işleminde uygulanacak kuralı 

belirliyoruz.*/ 

     fkSiparisToSepet.AcceptRejectRule=AcceptRejectRule.Cascade;/* AcceptChanges ve 

RejectChanges metodları çağırılıdığında uygulanacak olan kuralları belirliyoruz.*/ 

     ds=new DataSet(); 

     ds.Tables.Add(dtSiparis); 

     ds.Tables.Add(dtSepet); 

     ds.Tables["SiparisDetaylari"].Constraints.Add(fkSiparisToSepet);/* Oluşturduğumuz kısıtlamayı 

ilgili tablonun Constraints koleksiyonuna ekliyoruz. */ 

     ds.EnforceConstraints=true; /* Dataset'in barındırdığı kısıtlamaları uygulatmasını bildiriyoruz. 

False değeri atarsak dataset nesnesinin içerdiği tablo(lara) ait      kısıtlamalar görmezden gelinir.*/ 

     dataGrid1.DataSource=ds; 

} 

private void btnSil_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     try 

     { 

          DataRow CurrentRow=dtSiparis.Rows.Find(txtSiparisID.Text); 

          CurrentRow.Delete(); 

     } 

     catch(Exception hata) 
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     { 

          MessageBox.Show(hata.Source+":"+hata.Message); 

     }      

} 

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Siparis tablosuna baktığımızda aşağıdaki görünüm yer 

almaktadır.  

 

Şekil 1. Sipariş Verileri    

Siparis Detaylarının tutulduğu Sepet tablosunda ise görünüm şöyledir.  

  

Şekil 2. Sipariş Detayları    
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Şimdi 10002 nolu sipariş satırını silelim. Görüldüğü gibi Sepet tablosundan 10002 ile ilgili tüm ilişkil 

kayıtlarda silinecektir. Aynı zamanda Siparis tablosundan da bu siparis numarasına ait satır 

silinecektir. Elbette dataSet nesnemize ait Update metodunu kullanmadığımız için bu değişiklikler 
sql sunucumuzdaki orjinal tablolara yansımayacaktır.   

 

Şekil 3. 10002 nolu siparise ait tüm kayıtlar, Sepet tablosundan Silindi.    

 

Şekil 4. 10002 Siparis tablosundan silindi.  

Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu kısıtlamada Delete kuralını None yapalım ve bakalım bu kez neler 

olucak. Bu durumda aşağıdaki hata mesajını alacağız.  

 

Şekil 5. DeleteRule=Rule.None    
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Doğal olaraktanda, ne Siparis tablosundan ne de Sepet tablosundan satır silinmeyecektir. Bu kısa 

bilgilerden sonra umuyorumki kısıtlamalar ile ilgili kavramlarkafanızda daha net bir şekilde 

canlanmaya başlamıştır. Geldik bir makalemizin daha sonuna bir sonraki makalemizde görüşmek 

dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

İlişkili Tabloları DataSet İle Kullanmak - 1  ( 

09.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bugünkü makalemizde, aralarında relationship (ilişki) bulunan tabloların, bir DataSet nesnesinin 

bellekte temsil ettiği alanda nasıl saklandığını incelemeye çalışıcacağız. Bunu yaparken de, 

geliştireceğimiz uygulama ile parant-child (ebeveyn-çocuk) yada master-detail (efendi-detay) adı 

verilen ilişkileri taşıyan tablolarımızı bir windows applicationda bir dataGrid nesnesi ile nasıl kolayca 
göstereceğimizi göreceğiz.  

İşin sırrı Olinde diye bir reklam vardı eskiden. Şimdi aklıma o reklam geldi. Burada da işin sırrı 

DataRelation adı verilen sınıftadır. DataRelation sınıfına ait nesneler, aralarında ilişkisel bağ olan 

tablolarının, aralarındaki ilişkiyi temsil ederler. Bir DataRelation nesnesi kullandığımızda, bu nesneyi 

mutlaka bir DataSet sınıfı nesnesine eklememiz gerekmektedir. Dolayısıyla DataSet sınıfımız, 

aralarında ilişki olan tabloları temsil eden DataTable nesnelerini ve bu tablolar arasındaki ilişkiyi 
temsil eden DataRelation nesnesini(lerini) taşımak durumundadır.  

Aşağıdaki şekil ile , bu konuyu zihnimizde daha kolay canlandırabiliriz. Söz konusu tablolar, 

yazacağımız uygulamayada da kullanacağımız tablolardır. Dikkat edilecek olursa buradaki iki tablo 

arasında Siparis isimli tablodan, Sepet isimli tabloya bire-çok ( one to many ) bir ilişki söz 
konusudur. DataRelation nesnemiz bu ilişkiyi DataSet içinde temsil etmektedir.  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1 . DataRelation  

Bir DataRelation nesnesi oluşturmak için kullanabileceğimiz Constructor metodlar şunlardır.  

1 - public DataRelation(string, DataColumn, 

DataColumn);  

2 - public DataRelation(string, DataColumn[], 

DataColumn[]);  

3 - public DataRelation(string, DataColumn, 

DataColumn, bool);  

4 -public DataRelation(string, DataColumn[], 

DataColumn[], bool);  

Tüm yapıcı metodlar ilk parametre olarak DataRelation için string türde bir isim alırlar. İl yapıcı 

metodumuz, iki adet DataColumn tipinde parametre almaktadır. İlk parametre master tabloya ati 

primary key alanını, ikinci DataColumn parametresi ise detail tabloya ait secondary key alanını 

temsil etmektedir. İkinci yapıcı metodu ise aralarındaki ilişkiler birden fazla tablo alanına bağlı olan 

tablo ilişkilerini tanımlamak içindir. Dikkat edilicek olursa, DataColumn[] dizileri söz 

konusudur.Üçüncü ve dördüncü yapıcılarında kullanım tarzaları bir ve ikinci yapıcılar ile benzer 

olmasına karşın aldıkları bool tipinde dördüncü bir parametre daha vardır. Dördüncü parametre , 

tablolar arası kullanılacak veri bütünlüğü kuralları uygulanacak ise True değerini alır eğer bu 
kurallar uygulanmayacak ise false değeri verilir.   

Şimdi gelin kısa bir uygulama ile bu konuyu işleyelim. Uygulamamızda kullanılan tablolara ait 

alanlar ve özellikleri şöyledir. İlk tablomuz Siparis isimli tablomuz. Bu tabloda kullanıcının vermiş 
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olduğu siparişin numarası ve tarihi ile ilgili bilgiler tutuluyor. Bu tablo bizim parent( master) 

tablomuzdur.  

  

Şekil 2. Siparis Tablosu   

Diğer tablomuzda ise, verilen siparişin hangi ürünlerden oluştuğuna dair bilgiler yer almakta.Bu 
tablomuz ise bizim child tablomuzdur.  

 

Şekil 3. Sepet Tablosu   

Uygulamamızı bir windows application olarak geliştireceğim. Bu nedenle vs.net ortamında, yeni bir 

windows application oluşturuyoruz. Sayfanın tasarımı son derece basit. Bir adet dataGrid nesnemiz 

var ve bu nesnemiz ilişkil tabloların kayıtlarını gösterecek. Dilerseniz kodlarımızı yazmaya 
başlayalım.  

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Önce sql sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanımız için bir bağlantı nesnesi 

oluşturuyoruz. */ 

     SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi");  

     /* SqlDataAdapter nesneleri yardımıyla, Friends veritabanında yer alan Siparis ve Sepet 

tablolarındaki verileri alıyoruz ve sonrada bunları DataTable nesnelerimize aktarıyoruz.*/ 

     SqlDataAdapter daSiparis=new SqlDataAdapter("Select * From Siparis",conFriends); 

     SqlDataAdapter daSepet=new SqlDataAdapter("Select * From Sepet",conFriends); 

     DataTable dtSiparis=new DataTable("Siparisler"); 

     DataTable dtSepet=new DataTable("SiparisDetaylari");  
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     daSiparis.Fill(dtSiparis); 

     daSepet.Fill(dtSepet);  

     /* Şimdi ise bu iki tablo arasındaki bire çok ilişkiyi temsil edecek DataRelation nesmemizi 

oluşturuyoruz. */  

     DataRelation 

drSiparisToSepet=new DataRelation("Siparis_To_Sepet",dtSiparis.Columns["SiparisID"],dtSepet.Co

lumns["SiparisID"]); 

     /* Artık oluşturduğumuz bu DataTable nesnelerini ve DataRelation nesnemizi DataSet 

nesnemize ekleyebiliriz. Dikkat edicek olursanız, DataRelation nesnemizi dataSet nesnemizin 

Relations koleksiyonuna ekledik. DataRelation nesneleri DataTable nesneleri gibi DataSet'e ait ilgili 

koleksiyonlarda tutulmaktadırlar. Dolayısıyla bir DataSet'e birden fazla tabloyu nasıl 

ekleyebiliyorsak birden fazla ilişkiyide ekleyebiliriz. */ 

     DataSet ds=new DataSet(); 

     ds.Tables.Add(dtSiparis); 

     ds.Tables.Add(dtSepet); 

     ds.Relations.Add(drSiparisToSepet); 

     /* Şimdi ise dataGrid nesnemizi dataSet nesnemiz ile ilişkilendirelim */ 

     dataGrid1.DataSource=ds.Tables["Siparisler"]; 

}   

Uygulamamızı çalıştrıdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz. Görüldüğü gibi Siparis 

tablosundaki veriler görünmektedir. Lütfen satırların yanlarındaki + işaretine dikkat edelim.( Şekil 
4) Bu artı işaretine tıkladığımızda oluşturmuş olduğumuz DataRelationın adını görürüz.(Şekil 5 )   

  

Şekil 4.   

 

Şekil 5. 

Bu isimler birer link içermektedir. Bu linklerden birine tıkladığımızda bu satıra ait detaylı bilgiler 
child tablodan(Sepet) gösterilirler. (Şekil 6)  
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Şekil 6.   

Bir sonraki makalemizde tablolar arasındaki veri bütünlüğünü sağlayan Constraint kurallarının nasıl 

DataSete aktarıldığını inceleyeceğiz.   

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Hepinize mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

DataColumn.Expression Özelliği İle 

Hesaplanmış Alanların Oluşturulması  ( 

06.12.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.  

Bugünkü makalemizde bir tabloda sonradan hesaplanan alanların nasıl oluşturulacağını incelemeye 

çalışacağız. Her zaman olduğu gibi konuyu iyi anlayabilmek için bir örnek üzerinden gideceğiz. Bir 

hesaplanan alan aslında bir hesaplama ifadesidir. Örneğin var olan bir tablodaki bir alana ait her 

değere ortak bir işlem yaptırmak istediğimizi ve bu her veri için oluşan sonuçlarında tabloda ayrı bir 

alan adı altında gözükmesini istediğimizi varsayalım. Buna en güzel örneklerden birisi;  

Diyelimki personelinizin maaş bilgilerinin tutulduğu tablomuz var. Bu tablomuzda yer alan maaş 

verilerinde değişik oranlarda artışlar uygulamak istediğinizi varsayalım. Yüzde 10, yüzde 15 vb...Bu 

artışlarıda sadece ekranda izlemek istediğinizi tablo üzerinde kalıcı olarak yer almasını 

istemediğinizi düşünün. Bu minik problemin çözümü DataColumn sınıfına ait Expression özelliğidir. 

Bu özelliği yapmak istediğimiz işlemin sonucunu oluşturacak ifadelerden oluştururuz. Konuyu daha 

net anlayabilmek için hiç vakit kaybetmeden örneğimizde geçelim. Bu örnekte Maas isimli bir 

tablodaki Maas alanlarına ait değerlere kullanıcının seçtiği oranlarda artış uygulayacağız. Form 

tasarımımız aşağıdakine benzer olucak. Burada comboBox kontrolümüzde %5 ten %55 €˜e kadar 

değerler girili. Hesapla başlıklı butona basıldığında, hesaplanan alana ilişkin işlemlerimizi 
gerçekleştirilecek.  

mailto:selim@bsenyurt.com
mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Form Tasarımı  

Hiç vakit kaybetmeden kodlarımıza geçelim.   

SqlConnection conFriends; 

SqlDataAdapter da; 

DataTable dtMaas; 

/* Aşağıdaki procedure ile, Sql sunucumuzda yer alan Friends isimli veritabanına bağlanıyor, 

buradan Maas isimli tablodaki verileri DataTable nesnemize yüklüyoruz. Daha sonrada dataGrid 

kontrolümüze veri kaynağı olarak bur DataTable nesnesimizi gösterek tablonun içeriğinin 

görünmesini sağlıyoruz.*/ 

public void doldur() 

{ 

     conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial catalog=Friends;integrated 

security=sspi"); 

     da=new SqlDataAdapter("Select * From Maas",conFriends); 

     dtMaas=new DataTable("Maaslar"); 

     da.Fill(dtMaas); 

     dgMaas.DataSource=dtMaas; 

} 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     doldur(); /* Tablodan verilerimizi alan procedure'u çağırıyoruz*/ 

} 

private void btnHesapla_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Hesaplanan Alanımız için bir DataColumn nesnesi tanımlıyoruz. */ 

     DataColumn dcArtisAlani=new DataColumn(); 

     /* Expression özelliğine yapmak istediğimiz hesaplamayı giriyoruz. Buradaki hesaplamada, 

kullanıcının cmbAris isimli comboBox kontrolünden seçtiği oran kadar maaşlara artış uygulanıyor.*/ 
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     dcArtisAlani.Expression="Maas + (Maas *"+cmbArtis.Text+"/100)"; 

     /* Yeni alanımız için anlamlı bir isim veriyoruz. Bu isimde artış oranıda yazmakta.*/ 

     dcArtisAlani.ColumnName="Yuzde"+cmbArtis.Text+"Artis"; 

     /* Daha sonra oluşturduğumuz bu hesaplanmış alanı DataTable nesnemize ekliyoruz. Böylece 

bellekteki Maas tablomuzda, maaslara belirli bir artış oranı uygulanmış verileri içeren DataColumn 

nesnemiz hazırlanmış oluyor.*/ 

     dtMaas.Columns.Add(dcArtisAlani); 

     /* Son olarak dataGrid nesnemizi Refresh() metodu ile tazeleyerek hesaplanmış alanımızında 

görünmesini sağlıyoruz.*/ 

     dgMaas.Refresh(); 

}  

Uygulamamızı çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşırız. Ben örnek olarak %10 luk 

artış uyguladım.   

 

Şekil 2. Program İlk Çalıştığında.  

İşte işlemimizin sonuçları. 
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Şekil 3. Hesaplanmış Alan 

Görüldüğü gibi %10 luk artışın uygulandığı yeni alanımız dataGridimiz içinde görülmektedir. 

Unutmayalımki bu oluşturduğumuz DataColumn nesnesi sadece bellekteki tablomuza eklenmiş bir 

görüntüdür. Veritabanımızdaki tablomuza doğrudan bir etisi yoktur. Tabiki performans açısından 

çok yüksek kapasiteli tablolarda çalışırken böyle bir işlemin yapılması özellikle ağ ortamlarında 

performans kaybınada yol açabilir. Bunun önüne geçmek için kullanabileceğimiz yöntemlerden 

birisi, sql sunucusunda bu hesaplamaların yaptırılması ve sonuçların view nesneleri olarak 

alınmasıdır. Ancak küçük boyutlu veya süzülmüş veriler üzerinde, Expression özelliğinin kullanımı 

sizinde gördüğünüz gibi son derece kolay ve faydalıdır. Geldik bir makalemizin sonuna daha, tekrar 
görüşünceye kadar hepinize mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

DataTable Sınıfını Kullanarak Programatik 

Olarak Tablolar Oluşturmak-2  ( 05.12.2003 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Hatırlayacağınız gibi yazı dizimizin ilk bölümünde, DataTable sınıfını kullanarak bellekte bir tablonun 

ve bu tabloya ait alanların nasıl yaratıldığını işlemiştik. Bugünkü makalemizde oluşturmuş 

olduğumuz bu tabloya kayıtlar ekleyeceğiz ve sonra bu DataTable nesnesini bir DataSete aktarıp 

içerisindeki verileri bir DataGrid kontrolünde göstereceğiz. Bir dataTable nesnesinin bellekte temsil 

ettiği tabloya yeni satırlar başka bir deyişle kayıtlar eklemek için, DataRow sınıfından nesneleri 

kullanacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden uygulamamıza başlayalım. İlk örneğimizin devamı 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2618 
 

niteliğinde olucak bu çalışmamızda kullanıcının oluşturduğu tablodaki alan sayısı kadar textBox 

nesnesinide label nesneleri ile birlikte programatik olarak oluşturacağız. İşte programımızın 
kodları,  

DataTable dt; /* DataTable nesnemizi uygulama boyunca kullanabilmek için tüm metodlarin 

disinda tanimladik. */  

private void btnTabloOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     dt=new DataTable(txtTabloAdi.Text); 

     MessageBox.Show(dt.TableName.ToString()+" TABLOSU BELLEKTE OLUSTURULDU"); 

     lblTabloAdi.Text=dt.TableName.ToString(); /* TableName özelligi DataTable nesnesinin bellekte 

temsil ettigi tablonun adini vermektedir.*/  

     /*Tablo olusturuldugunda otomatik olarak bir ID alani ekleyelim. Bu alan benzersiz bir alan 

olucak yani içerdigi veriler tekrar etmiyecek. 1 den baslayarak birer birer otomatik olarak articak. 

Ayni zamanda primary key olucak. Primary key oldugu zaman arama gibi islemleri yaparken bu 

alani kullanacagiz.*/  

     DataColumn dcID=new DataColumn(); /* DataColumn nesnesi olusturulur.*/ 

     dcID.ColumnName="ID"; /* Alanin adi veriliyor*/ 

     dcID.DataType=Type.GetType("System.Int32"); /* Alanin veritipi belirleniyor*/ 

     dcID.Unique=true;/* Alanin içerdigi verilerin tekrar etmeyecegi söyleniyor.*/ 

     dcID.AutoIncrement=true;/* Alanin degerlerinin otomatik olarak artacagi söyleniyor.*/ 

     dcID.AutoIncrementSeed=1;/* Ilk degeri 1 olucak.*/ 

     dcID.AutoIncrementStep=1;/* Alanin degerleri 1'er articak.*/ 

     dt.Columns.Add(dcID);/* Yukarida özellikleri belirtilen ID alani tablomuza ekleniyor. */  

     /* Asagidaki kod satirlari ile ID isimli alani Primary Key olarak belirliyoruz. */ 

     DataColumn[] anahtarlar=new DataColumn[1]; 

     anahtarlar[0]=dt.Columns["ID"]; 

     dt.PrimaryKey=anahtarlar;  

     lstAlanlar.Items.Add(dt.Columns["ID"].ColumnName.ToString()+" Primary Key");  

}  

private void btnAlanEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /*Önce yeni alanimiz için bir DataColumn nesnesi olusturulur*/ 

     DataColumn dc=new DataColumn(); 

     /*Simdi ise DataTable nesnemizin Columns koleksiyonuna olusturulan alanimizi ekliyoruz. Ilk 

parametre, alanin adini temsil ederken, ikinci parametre ise alanin veri türünü belirtmektedir. Add 

metodu bu özellikleri ile olusturulan DataColumn nesnesini dataTable'a ekler. Bu sayede tabloda 

alanimiz olusturulmus olur.*/ 

     dt.Columns.Add(txtAlanAdi.Text,Type.GetType("System."+cmbAlanTuru.Text)); 

     lstAlanlar.Items.Add("Alan Adi: "+dt.Columns[txtAlanAdi.Text].ColumnName.ToString()+" Veri 

Tipi: "+dt.Columns[txtAlanAdi.Text].DataType.ToString()); 

     /* ColumnName özelligi ile eklenen alanin adini, DataType özelligi ilede bu alanin veri türünü 

ögreniyoruz.*/ 

}  

public void KontrolOlustur(string alanAdi,int index) 

{ 

     /* Aşağıdaki kodları asıl konumuzdan uzaklaşmadan,açıklamak istiyorum. DataTable'daki her 

bir alan için bir TextBox nesnesi ve Label nesnesi oluşturulup formumuza ekleniyor. Top özelliğinin 

ayarlanışına dikkatinizi çekmek isterin. Top özelliğini bu metoda gönderdiğimiz index paramteresi 

ile çarpıyoruz. Böylece, o sırada hangi indexli datacolumn nesnesinde isek ilgili kontrolün formun 
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üst noktasından olan uzaklığı o kadar KAT artıyor. Elbette en önemli özellik kontrollerin adlarının 

verilemsi. Tabi her bir kontroü this.Controls.Add syntax'ı formumuza eklemeyi unutmuyoruz. */ 

     System.Windows.Forms.TextBox txtAlan=new System.Windows.Forms.TextBox(); 

     txtAlan.Text=""; 

     txtAlan.Left=275; 

     txtAlan.Top=30*index; 

     txtAlan.Name="txt"+alanAdi.ToString(); 

     txtAlan.Width=100; 

     txtAlan.Height=30; 

     this.Controls.Add(txtAlan);  

     System.Windows.Forms.Label lblAlan=new System.Windows.Forms.Label(); 

     lblAlan.Text=alanAdi.ToUpper(); 

     lblAlan.Left=200; 

     lblAlan.Top=30*index; 

     lblAlan.AutoSize=true; 

     this.Controls.Add(lblAlan); 

}  

private void btnKontrol_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Aşağıdaki döngü ile dataTable nesnemizdeki DataColumn sayısı kadar dönecek bir döngü 

oluşturuyoruz. Yanlık ID alanımız (0 indexli alan) değeri otomatik olarak atandığı için bu kontrolü 

oluşturmamıza gerek yok. Bu nedenle döngümüz 1 den başlıyor. Döngü her bir DataColumn 

nesnesi için, bu alanın adını parametre olarak alan ve ilgili textBox ve label nesnesini oluşturacak 

olan KontrolOlustur isimli metodu çağırıyor.*/ 

     for(int i=1;i<dt.Columns.Count;++i) 

     { 

          KontrolOlustur(dt.Columns[i].ColumnName.ToString(),i); 

     }  

     dgKayitlar.DataSource=dt; /* Burada dataGrid nesnemizin DataSource özelliğini DataTable 

nesnemiz ile ilişkilendirerek dataGrid'i oluşturduğumuz tabloya bağlamış oluyoruz. */  

}  

private void btnKayıtEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Bu butona tıklandığında kullanıcının oluşturmuş olduğu kontrollere girdiği değerler, tablonun 

ilgili alanlarına ekleniyor ve sonuçlar DataGrid nesnemizde gösteriliyor. */  

     string kontrol; 

     /* Öncelikle yeni bir dataRow nesnesi tanımlıyoruz ve DataTable sınıfına ait NewRow metodunu 

kullanarak dataTable'ımızın bellekte işaret ettiği tabloda, veriler ile doldurulmak üzere boş bir satır 

açıyoruz. */ 

     DataRow dr; 

     dr=dt.NewRow(); 

     /* Aşağıdaki döngü gözünüze korkutucu gelmesin. Yaptığımız işlem DataTable'daki alan sayısı 

kadar sürecek bir döngü. Her bir alana, kullanıcının ilgili textBox'ta girdiği değeri eklemek için, dr[i] 

satırını kullanıyoruz. dr[i] dataRow nesnesinin temsil ettiği i indexli alana işaret ediyor. Peki ya i 

indexli bu DataRow alanının dataTable'daki hangi alana işaret ettiği nereden belli. İşte dt.NewRow() 

dediğimizde, dataTable'daki alanlardan oluşan bir DataRow yani satır oluşturmuş oluyoruz. Daha 

sonra yapmamız gereken ise textBox kontrolündeki veriyi almak ve bunu DataRow nesnesindeki 

ilgili alana aktarmak. Bunun için formdaki tüm kontroller taranıyor ve her bir kontrol acaba alanlar 

için oluşturulmuş TextBox nesnesi mi? ona bakılıyor. Eğer öyleyse dataRow nesnesinin i indexli 

alanına bu kontrolün içerdiği text aktarılıyor.*/ 
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     for(int i=1;i<dt.Columns.Count;++i) 

     { 

          kontrol="txt"+dt.Columns[i].ColumnName.ToString(); 

          for(int j=0;j<this.Controls.Count;++j) 

          { 

               if(this.Controls[j].Name==kontrol) 

               { 

                    dr[i]=this.Controls[j].Text; 

               } 

          } 

     } 

     /* Artık elimizde içindeki alanları bizim girdiğimiz veriler ile dolu bir DataRow nesne örneği var. 

Tek yapmamız gereken bunu dataTable nesnemizin Rows koleksiyonuna eklemek. Daha sonra ise 

dataGrid nesnemizi tazeleyerek görüntünün yenilenmesini ve girdiğimiz satırın burada görünmesini 

sağlıyoruz. */ 

     dt.Rows.Add(dr); 

     .Refresh(); 

}  

Şimdi   programımızı deneyelim.  Ben örnek olarak Ad ,Soyad ve Birim  alanlarından oluşan bir 

tablo oluşturdum ve iki kayıt girdi.  İşte sonuç, 

 

Şekil 1. Programın çalışmasının sonucu.  

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde, DataRelation nesnesi yardımı ile 
birbirleri ilişkili tabloların nasıl oluşturulacağını göreceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. 
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Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

 

Struct (Yapı) Kavramı ve Class (Sınıf) ile Struct 

(Yapı) Arasındaki Farklar  ( 04.12.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde struct kavramını incelemeye çalışacağız. Hatırlayacağınız gibi, kendi 

tanımladığımız veri türlerinden birisi olan Numaralandırıcıları (Enumerators) görmüştük. Benzer 

şekilde diğer bir veri tipide struct (yapı) lardır.Yapılar, sınıflar ile büyük benzerleklik gösterirler. 

Sınıf gibi tanımlanırlar. Hatta sınıflar gibi, özellikler,metodlar,veriler, yapıcılar vb... içerebilirler. 
Buna karşın sınıflar ile yapılar arasında çok önemli farklılıklar vardır. l   

Herşeyden önce en önemli fark, yapıların değer türü olması ve sınıfların referans türü olmasıdır. 

Sınıflar referans türünden oldukları için, bellekte tutuluş biçimleri değer türlerine göre daha 

farklıdır. Referans tiplerinin sahip olduğu veriler belleğin öbek(heap) adı verilen tarafında 

tutulurken, referansın adı stack(yığın) da tutulur ve öbekteki verilerin bulunduğu adresi işaret eder. 

Ancak değer türleri belleğin stack denilen kısmında tutulurlar. Aşağıdaki şekil ile konuyu daha net 

canlandırabiliriz. l   

 

Şekil 1. Referans Tipleri    

mailto:selim@bsenyurt.com
mailto:selim@bsenyurt.com
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Aşağıdaki şekilde ise değer tiplerinin bellekte nasıl tutulduğunu görüyorsunuz. l   

  

Şekil 2. Değer Tipleri 

İşte sınıflar ile yapılar arasındaki en büyük fark budur. Peki bu farkın bize sağladığı getiriler 

nelerdir? Ne zaman yapı ne zaman sınıf kullanmalıyız? Özellikle metodlara veriler aktarırken bu 

verileri sınıf içerisinde tanımladığımızda, tüm veriler metoda aktarılacağını sadece bu verilerin 

öbekteki başlangıç adresi aktarılır ve ilgili parametrenin de bu adresteki verilere işaret etmesi 

sağlanmış olur. Böylece büyük boyutlu verileri stackta kopyalayarak gereksiz miktarda bellek 

harcanmasının önüne geçilmiş olunur. Ancak küçük boyutlarda veriler ile çalışırken bu verileri 

sınıflar içerisinde kullandığımızda bu kezde gereksiz yere bellek kullanıldığı öbek şişer ve 

performans düşer. Bu konudaki uzman görüş 16 bytetan küçük veriler için yapıların kullanılması, 

16 bytetan büyük veriler için ise sınıfların kullanılmasıdır. l   

Diğer taraftan yapılar ile sınıflar arasında başka farklılıklarda vardır. Örneğin bir yapı için varsayılan 

yapıcı metod (default constructor) yazamayız. Derleyici hatası alırız. Ancak bu değişik sayıda 

parametreler alan yapıcılar yazmamızı engellemez. Oysaki sınıflarda istersek sınıfın varsayılan 
yapıcı metodunu kendimiz yazabilmekteyiz. l  

Bir yapı içersinde yer alan constructor metod(lar) içinde tanımlamış olduğumuz alanlara başlangıç 

değerlerini atamak zorundayız. Oysaki bir sınıftaki constructor(lar) içinde kullanılan alanlara 

başlangıç değerlerini atamaz isek, derleyici bizim yerimize sayısal değerlere 0, boolean değerlere 

false vb... gibi başlangıç değerlerini kendisi otomatik olarak yapar. Ancak derleyici aynı işi yapılarda 

yapmaz. Bu nedenle bir yapı içinde kullandığımız constructor(lar)daki tanımlamış olduğumuz 

alanlara mutlaka ilk değerlerini vermemiz gerekir. Ancak yinede dikkat edilmesi gereken bir nokta 

vardır. Eğer yapı örneğini varsayılan yapılandırıcı ile oluşturursak bu durumda derleyici yapı içinde 

kullanılan alanlara ilk değerleri atanmamış ise kendisi ilk değerleri atar. Unutmayın, parametreli 

constructorlarda her bir alan için başlangıç değerlerini bizim vermemiz gerekmektedir. Örneğin, 
aşağıdaki Console uygulamasını inceleyelim. l   

using System;  

namespace StructSample1 

{ 

     struct Zaman 

     { 

          private int saat,dakika,saniye; 

          private string kosucuAdi;  
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          public string Kosucu 

          { 

               get 

               { 

                     return kosucuAdi; 

               } 

               set 

               { 

                    kosucuAdi=value; 

               } 

          } 

          public int Saat 

          { 

               get 

               { 

                    return saat; 

               } 

               set 

               { 

                    saat=value; 

               } 

          }  

          public int Dakika 

          { 

               get 

               { 

                    return dakika; 

               } 

               set 

               { 

                    dakika=value; 

               } 

          }  

          public int Saniye 

          { 

               get 

               { 

                    return saniye; 

               } 

               set 

               { 

                    saniye=value; 

               } 

          } 

     }  

     class Class1 

     { 

          [STAThread] 
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          static void Main(string[] args) 

          { 

               Zaman z; 

               Console.WriteLine("Koşucu:"+z.Kosucu); 

               Console.WriteLine("Saat:"+z.Saat.ToString()); 

               Console.WriteLine("Dakika:"+z.Dakika.ToString()); 

               Console.WriteLine("Saniye:"+z.Saniye.ToString()); 

          } 

     } 

}  

Yukarıdaki kod derlenmeyecektir. Nitekim derleyici €œUse of unassigned local variable 

'z'€� hatası ile z yapısı için ilk değerlerin atanmadığını bize söyleyecektir. Ancak z isimli Zaman 
yapı türünü new anahtarı ile tanımlarsak durum değişir. l    

Zaman z;  

Satırı yerine  

Zaman z=new Zaman(); 

yazalım .Bu durumda kod derlenir. Uygulama çalıştığında aşağıdaki ekran görüntüsü ile 

karşılaşırız.  Görüldüğü gibi z isimli yapı örneğini new yapılandırıcısı ile tanımladığımızda, derleyici 

bu yapı içindeki özelliklere ilk değerleri kendi atamıştır. Kosucu isimli özellik için null, diğer integer 
özellikler için ise 0.   

 

Şekil 3.New yapılandırıcısı ile ilk değer ataması. 

Yine önemli bir farkta yapılarda türetme yapamıyacağımızdır. Bilindiği gibi bir sınıf 

oluşturduğumuzda bunu başka bir temel sınıftan kalıtım yolu ile türetebilmekteyiz ki inheritance 

olarak geçen bu kavramı ilerliyen makalelerimizde işleyeceğiz. Ancak bir yapıyı başka bir yapıyı 

temel alarak türetemeyiz. Şimdi yukarıda verdiğimiz örnekteki yapıdan başka bir yapı türetmeye 
çalışalım. 

struct yeni:Zaman 

{  

}  

satırlarını  kodumuza ekleyelim.Bu durumda  uygulamayı derlemeye çalıştığımızda aşağıdaki hata 

mesajını alırız.  

'Zaman' : type in interface list is not an interface 
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Bu belirgin farklılıklarıda inceledikten sonra dilerseniz örneklerimiz ile konuyu pekiştirmeye 

çalışalım. 

using System;  

namespace StructSample1 

{ 

     struct Zaman 

     { 

          private int saat,dakika,saniye; 

          private string kosucuAdi; 

          /* Yapı için parametreli bir constructor metod tanımladık. Yapı içinde yer alan 

kosucuAdi,saat,dakika,saniye alanlarına ilk değerlerin atandığına dikkat edelim. Bunları atamassak 

derleyici hatası alırız. */ 

          public Zaman(string k,int s,int d,int sn) 

          { 

               kosucuAdi=k; 

               saat=s; 

               dakika=d; 

               saniye=sn; 

          }  

          /* Bir dizi özellik tanımlayarak private olarak tanımladığımız asıl alanların kullanımını 

kolaylaştırıyoruz. */ 

          public string Kosucu 

          { 

               get 

               { 

                    return kosucuAdi; 

               } 

               set 

               { 

                    kosucuAdi=value; 

               } 

          } 

          public int Saat 

          { 

               get 

               { 

                    return saat; 

               } 

               set 

               { 

                    saat=value; 

               } 

          }  

          public int Dakika 

          { 

               get 

               { 
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                    return dakika; 

               } 

               set 

               { 

                    dakika=value; 

               } 

          }  

          public int Saniye 

          { 

               get 

               { 

                    return saniye; 

               } 

               set 

               { 

                    saniye=value; 

               } 

          } 

     }  

     class Class1 

     {   

          static void Main(string[] args) 

          { 

               /* Zaman yapısı içinde kendi yazdığımız parametreli constuructorlar ile Zaman yapısı 

örnekleri oluşturuyoruz. Yaptığımız bu tanımlamarın ardından belleğin stack bölgesinde derhal 4 

adet değişken oluşturulur ve değerleri atanır. Yani kosucuAdi,saat,dakika,saniye isimli private 

olarak tanımladığımız alanlar bellekte stack bölgesinde oluşturulur ve atadığımız değerleri alırlar. 

Bu oluşan veri dizisinin adıda Zaman yapısı tipinde olan Baslangic ve Bitis değişkenleridir. */  

  

 

  

               Zaman Baslangic=new Zaman("Burak",1,15,23); 

               Zaman Bitis=new Zaman("Burak",2,20,25);  

               /* Zaman yapısı içinde tanımladığımız özelliklere erişip işlem yapıyoruz. Burada elbette 

zamanları birbirinden bu şekilde çıkarmak matematiksel olarak bir cinayet. Ancak amacımız 

yapıların kullanımını anlamak. Bu satırlarda yapı içindeki özelliklerimizin değerlerine erişiyor ve 
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bunların değerleri ile sembolik işlemler yapıyoruz */ 

               int saatFark=Bitis.Saat-Baslangic.Saat; 

               int dakikaFark=Bitis.Dakika-Baslangic.Dakika; 

               int saniyeFark=Bitis.Saniye-Baslangic.Saniye;  

               Console.WriteLine("Fark {0} saat, {1} dakika, {2} 

saniye",saatFark,dakikaFark,saniyeFark);       

          } 

     } 

}  

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler dilerim  

Burak  Selim ŞENYURT 

 selim@bsenyurt.com 

 

DataTable Sınıfını Kullanarak Programatik 

Olarak Tablolar Oluşturmak-1 ( 04.12.2003 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde bağlantısız katmanın önemli bir sınıfı olan DataTable nesnesini bir açıdan 

incelemeye çalışacağız. Bilindiği gibi DataTable sınıfından türetilen bir nesne, bir tabloyu ve 

elemanlarını bellekte temsil etmek için kullanılmaktadır. DataTable sınıfı bellekte temsil ettiği 

tablolara ait olan satırları Rows koleksiyonuna ait DataRow nesneleri ile temsil ederken, tabloun 

alanlarını ise, Columns koleksiyonuna ait DataColumn nesneleri ile temsil etmektedir. Örnek 

uygulamamızda bu sınıf nesnelerini detaylı olarak kullanacağız. Diğer yandan DataTable sınıfı bir 

tabloya ilişkin kıstasların yer aldığı Constraints koleksiyonuna ait Constraint nesnelerinedee 

sahiptir. DataTable sınıfının ve üye elemanlarını aşağıdaki şekilde daha kolayca canlandırabiliriz.   

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1 DataTable mimarisi   

Geliştireceğimiz uygulamada, bizim belirlediğimiz alanlardan oluşan bir tabloyu bellekte 

oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle DataTable nesnesi ile bir tablo oluşturmak için aşağıdaki adımları 
takip etmeliyiz.   

1 €“ Bir DataTable nesnesi oluşturup DataTableın bellekte temsil edeceği tablo için bir isim 
belirlenir. 

2 €“ Tablomuzun içereceği alanların isimleri, veri türleri belirlenerek birer DataRow nesnesi 

şeklinde, DataTable nesnesinin Columns koleksiyonuna eklenir. 

3 €“ Tablomuz için bir primary key alanı belirlenir.   

Bu adımların ardından tablomuz bellekte oluşturulmuş olucaktır. Bu noktadan sonra bu tablo 

üzerinde dilediğimiz işlemleri yapabiliriz. Kayıt ekleyebilir, silebilir, sorgulayabiliriz. Ama tabiki 

programı kapattığımızda bellekteki tablonun yerinde yeller esiyor olucaktır. Ama üzülmeyin ilerliyen 

makalelerimizde SQL-DMO komutları yardımıyla programımız içinden bir sql sunucusu üzerinde 

veritabanı oluşturacak ve tablomuzu buraya ekleyeceğiz.Şimdi dilerseniz birinci adımdan itibaren 

bu işlerin nasıl yapıldığını minik örnekler ile inceleyelim ve daha sonrada asıl uygulamamaızı 

yazalım. Öncelikle işe tablomuzu bellekte temsil edicek datatable nesnesi oluşturarak başlayalım. 
Aşağıdaki küçük uygulamayı oluşturalım. 
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 Şekil 2. Formun ilk hali   

Ve kodlar, 

private void btnTabloOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

            /* Bir tabloyu bellekte temsil edicek bir datatable nesnesi oluşturarak işe başlıyoruz. 

Tablomuza txtTabloAdi isimli TextBox'a giriline değeri isim olarak veriyoruz */ 

            DataTable dt=new DataTable(txtTabloAdi.Text); 

            MessageBox.Show(dt.TableName.ToString()+" TABLOSU BELLEKTE OLUŞTURULDU"); 

}  

Şimdi programımızı çalıştıralım ve tablo ismi olarak DENEME diyelim. İşte sonuç,  

  

Şekil 3. DataTable nesnesi oluşturuldu.   

Şimdi ise tablomuza nasıl field(alan) ekleyeceğimize bakalım. Önceden bahsettiğimiz gibi tablonun 

alanları aslında DataTable sınıfının Columns koleksiyonuna ait birer DataColumn nesnesidir. 

Dolayısıyla öncelikle bir DataRow nesnesi oluşturup bu nesneyi ilgili DataTableın Columns 

koleksiyonuna eklememiz gerekmektedir. Alanın ismi dışında tabiki veri türünüde belirtmeliyiz. Bu 

veri türlerini belirtirken Type.GetType syntaxı kullanılır. Formumuzu biraz değiştirelim. Kullanıcı 

belirlediği isimde ve türdeki alanı, tabloya ekleyebilecek olsun. Söylemek isterimki bu uygulamada 

hiç bir kontrol mekanizması uygulanmamış ve hataların önünce geçilmeye çalışılmamıştır. Nitekim 

amacımız DataTable ile bir tablonun nasıl oluşturulacağına dair basit bir örnek vermektir. 
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Formumuzu aşağıdaki gibi değiştirelim. Kullanıcı bir tablo adı girip oluşturduktan sonra istediği 

alanları ekleyecek ve bu bilgiler listbox nesnemizde kullanıcıya ayrıca gösterilecek.   

  

 Şekil 4. Formumuzun yeni hali.   

Şimdide kodlarımızı görelim.   

DataTable dt; /* DataTable nesnemizi uygulama boyunca kullanabilmek için tüm metodların 
dışında tanımladık. */  

private void btnTabloOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

            dt=new DataTable(txtTabloAdi.Text); 

            MessageBox.Show(dt.TableName.ToString()+" TABLOSU BELLEKTE OLUŞTURULDU"); 

            lblTabloAdi.Text=dt.TableName.ToString(); /* TableName özelliği DataTable nesnesinin 
bellekte temsil ettiği tablonun adını vermektedir.*/ 

} 

private void btnAlanEkle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

            /*Önce yeni alanımız için bir DataColumn nesnesi oluşturulur*/ 

            DataColumn dc=new DataColumn(); 

            /*Şimdi ise DataTable nesnemizin Columns koleksiyonuna oluşturulan alanımızı ekliyoruz. 

İlk parametre, alanın adını temsil ederken, ikinci parametre ise alanın veri türünü belirtmektedir. 
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Add metodu bu özellikleri ile oluşturulan DataColumn nesnesini dataTable'a ekler. Bu sayede 

tabloda alanımız oluşturulmuş olur.*/ 

            dt.Columns.Add(txtAlanAdi.Text,Type.GetType("System."+cmbAlanTuru.Text)); 

            lstAlanlar.Items.Add("Alan Adı: "+dt.Columns[txtAlanAdi.Text].ColumnName.ToString()+" 
Veri Tipi: "+dt.Columns[txtAlanAdi.Text].DataType.ToString());  

            /* ColumnName özelliği ile eklenen alanın adını, DataType özelliği ilede bu alanın veri 
türünü öğreniyoruz.*/ 

}    

Uygulamamızı deneyelim.   

 

Şekil 5. Alanlarımızıda tabloya ekleyelim.   

Alanlara veri türlerini aktarırken kullanabileceğimiz diğer örnek değerler aşağıdaki gibidir; bunlar 
listbox kontrolüne desing time(tasarım zamanında) eklenmiştir.   

System.Int32 

System.Int16 

System.Int64 

System.Byte 

System.Char 

System.Single 

System.Decimal 
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System.Double   

Gibi...   

Şimdi de seçtiğimiz bir alanı primary key olarak belirleyelim. Unique (benzersiz) integer değerler 

alıcak bir alan olsun bu ve 1000 den başlayarak 1er 1er otomatik olarak artsın. Bildiğini ID 

alanlarından bahsediyorum. Bunu kullanıcıya sormadan otomatik olarak biz yaratalım ve konudan 
fazlaca uzaklaşmayalım. Sadece btnTabloOlusturun kodlarına ekleme yapıyoruz.   

private void btnTabloOlustur_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

            dt=new DataTable(txtTabloAdi.Text); 

            MessageBox.Show(dt.TableName.ToString()+" TABLOSU BELLEKTE OLUŞTURULDU"); 

            lblTabloAdi.Text=dt.TableName.ToString(); /* TableName özelliği DataTable nesnesinin 
bellekte temsil ettiği tablonun adını vermektedir.*/  

            /* Tablo oluşturulduğunda otomatik olarak bir ID alanı ekleyelim. Bu alan benzersiz bir 

alan olucak yani içerdiği veriler tekrar etmiyecek. 1 den başlayarak birer birer otomatik olarak 

artıcak. Aynı zamanda primary key olucak. Primary key olduğu zaman arama gibi işlemleri 
yaparken bu alanı kullanacağız.*/  

            DataColumn dcID=new 

            DataColumn(); /* DataColumn nesnesi oluşturulur.*/ 

            dcID.ColumnName="ID"; /* Alanın adı veriliyor*./ 

            cID.DataType=Type.GetType("System.Int32"); /* Alanın veritipi belirleniyor*/ 

            dcID.Unique=true;/* Alanın içerdiği verilerin tekrar etmeyeceği söyleniyor.*/ 

            dcID.AutoIncrement=true;/* Alanın değerlerinin otomatik olarak artacağı söyleniyor.*/ 

            dcID.AutoIncrementSeed=1;/* İlk değeri 1 olucak.*/ 

            dcID.AutoIncrementStep=1;/* Alanın değerleri 1'er artıcak.*/ 

            dt.Columns.Add(dcID);/* Yukarıda özellikleri belirtilen ID alanı tablomuza ekleniyor. */  

            /* Aşağıdaki kod satırları ile ID isimli alanı Primary Key olarak belirliyoruz. */ 

            DataColumn[] anahtarlar=new  DataColumn[1]; 

            anahtarlar[0]=dt.Columns["ID"]; 

            dt.PrimaryKey=anahtarlar;  

            lstAlanlar.Items.Add(dt.Columns["ID"].ColumnName.ToString()+" Primary Key");  

}   
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Geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde oluşturduğumuz bu tabloya nasıl 

veri ekleneceğini göreceğimiz çok kısa bir uygulama yazacağız. Hepinizi mutlu günler dilerim.   

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  

Basit Bir Web Service Uygulaması ( 01.12.2003 ) 

- Web Servis 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde web servislerinin nasıl kullanıldığını göreceğiz. Her zaman olduğu gibi 

konuyu açıklayıcı basit bir örnek üzerinde çalışacağız. Öncelikle web servisi nedir, ne işe yarar bunu 

açıklamaya çalışalım. Web servisi, internet üzerinden erişilebilen, her türlü platform ile bağlantı 

kurabileceğimiz, geriye sonuç döndüren(döndürmeye) fonksiyonelliklere ve hizmetlere sahip olan 
bir uygulama parçasıdır. Aşağıdaki şekil ile konuyu zihnimizde daha kolay canlandırabiliriz. 

  

Şekil 1 . Web Servislerinin yapısı 

lŞekildende görüldüğü gibi SOAP isminde bir yapıdan bahsediyoruz. SOAP Simple Object Access 

Protocol anlamına gelen XML tabanlı bir haberleşme teknolojisidir. Web servisi ile bu web servisinin 

kullanan uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar. Dolayısıyla, web servisleri ve bu servisleri kullanan 

uygulamaların birbirlerini anlayabilmesini sağlar. Web servislerinden uygulamalara giden veri 

paketleri ve uygulamalardan web servislerine giden veri paketleri bu standart protokolü 

kullanmaktadır. Web servislerinin yazıldığı dil ile bunlaru kullanan uygulamaların (bir windows 

mailto:selim@bsenyurt.com
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application, bir web application vb...) yazıldığı diller farklı olabilir. SOAP aradaki iletişim 

standartlaştırdığından farklı diller sorun yaratmaz. Tabi bunu sağlayan en büyük etken SOAPın XML 
tabanlı teknolojisidir. 

Bir web servis uygulaması yaratıldığında, bu web servisi kullanacak olan uygulamaların web 

servisinin nerede olduğunu öncelikle bilmesi gerekir. Bunu sağlayan ise web proxylerdir. Bir web 

proxy yazmak çoğunlukla kafa karıştırıcı kodlardan oluşmaktadır. Ancak VS.Net gibi bir ortamda 

bunu hazırlamakta oldukça kolaydır. Uygulamaya, web servisin yeri Web Proxy dosyası ile 
bildirildikten sonra, uygulamamızdan bu web servis üzerindeki metodlara kolayca erişebiliriz.   

Şimdi, basit bir web servis uygulaması geliştireceğiz. Öncelikle web servisimizi yazacağız. Daha 

sonra ise, bu web servisini kullanacağımız bir windows application geliştireceğiz. Normalde birde 

web proxy uygulaması geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu işi VS.NETe bırakacağız. 

Basit olması açısından web servisimiz, bulunduğu sunucu üzerindeki bir sql sunucusunda yer alan 

bir veritabanından, bir tabloya ait veri kümesini DataSet nesnesi olarak, servisi çağıran 

uygulamaya geçirecek. Geliştirdiğim uygulamam aynı makine üzerindeki bir web servisini 

kullanıyor. Öncelikle web servisimizi oluşturalım. Bunun için New Projectten ASP.NET Web Serviceı 

seçiyoruz. Görüldüğü gibi uygulama otomatik olarak internet information serverın kurulu olduğu 

sanal web sunucusunda oluşturuluyor. Dolayısıyla oluşturulan bu web servise bir browser 
yardımıylada erişebiliriz. 

  

Şekil 2. Web Service 

Bu işlemi yaptığımız takdirde Service1.asmx isimli bir dosya içeren bir web servis uygulamasının 

oluştuğunu görürüz. Web servislerinin dosya uzantısı asmx dir. Bu uzantı çalışma zamanında veya 
bir tarayıcı penceresinde bu dosyanın bir web servis olduğunu belirtir. 
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Şekil 3. Web servisleri asmx uzantısına sahiptir. 

lTo Switch Code Window ile kod penceresine geçtiğimizde aşağıdaki kodları görürüz. ( Burada, 

Service1 ismi SrvKitap ile değiştirilmiş aynı zamanda Constructorun adı ve Solution Explorerda yer 
alan dosya adıda SrvKitap yapılmıştır.) 

using System; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.Web; 

using System.Web.Services;  

namespace KitapServis 

{ 

      /// <summary> 

      /// Summary description for Service1. 

      /// </summary> 

      public class SrvKitap : System.Web.Services.WebService 

      { 

            public SrvKitap() 

            { 

                  //CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services Designer 
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                  InitializeComponent(); 

            } 

  

            #region Component Designer generated code 

            //Required by the Web Services Designer 

            private IContainer components = null; 

            /// <summary> 

            /// Required method for Designer support - do not modify 

            /// the contents of this method with the code editor. 

            /// </summary> 

            private void InitializeComponent() 

            { 

            } 

             /// <summary> 

            /// Clean up any resources being used. 

            /// </summary> 

            protected override void Dispose( bool disposing ) 

            { 

                  if(disposing && components != null) 

                  { 

                        components.Dispose(); 

                  } 

                  base.Dispose(disposing); 

            } 

            #endregion 
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            // WEB SERVICE EXAMPLE 

            // The HelloWorld() example service returns the string Hello World 

            // To build, uncomment the following lines then save and build the project 

            // To test this web service, press F5 

  

            // [WebMethod] 

            // public string HelloWorld() 

            // { 

            // return "Hello World"; 

            // } 

      } 

}  

Kodları kısaca inceleyecek olursak, web servislere ait özellikleri kullanabilmek için 

System.Web.Services namespaceinin eklendiğini, SrvKitap isimli sınıfın bir web servisin niteliklerine 

sahip olması için, System.Web.Services sınıfından türetildiğini görürüz. Ayrıca yorum satırı olarak 

belirtilen yerde VS.NET bize hazır olarak HelloWorld isimli bir web metodu sunmaktadır. Bu 

metodun başındada dikkat edicek olursanız [WebMothod] satırı yer alıyor. Bu anahtar sözcük, 

izleyen metodun bir web servis metodu olduğunu belirtmektedir. Şimdi biz kendi web servis 
metodumuzu buraya ekleyelim. 

[WebMethod] 

public DataSet KitapListesi() 

{ 

      SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

      SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter("Select Adi,Fiyat From Kitaplar",conFriends); 

      DataSet ds=new DataSet(); 

      da.Fill(ds); 

      return ds; 

}  

Eklediğimiz bu web metod sadece Sql sunucusu üzerinde yer alan Friends isimli veritabanına 

bağlanmakta ve burada Kitaplar isimli tablodan Adi ve Fiyat bilgilerini alarak, sonuç kümesini bir 



www.bsenyurt.com Page 2638 
 

DataSet içine aktarmaktadır. Sonra metod bu DataSetI geri döndürmektedir.Şimdi uygulamamızı 

derleyelim ve Internet Explorerı açarak adres satırına şunu girelim 

http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx 

bu durumda, aşağıdaki ekran görüntüsünü alırız.   

  

Şekil 4. Internet Explorer penceresinde SrvKitap.asmxin görüntüsü. 

SrvKitap isimli web servisimiz burada görülmektedir. Şimdi KitapListesi adlı linke tıklarsak (ki bu 

link oluşturduğumuz KitapListesi adlı web servis metoduna işaret etmektedir) 

  

Şekil 5. Invoke 
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Invoke butonuna basarak web servisimizi test edebiliriz. Bunun sonucunda metod çalıştırılır ve 

sonuçlar xml olarak gösterilir. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

- <DataSet xmlns="http://tempuri.org/"> 

- <xs:schema 

id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="u

rn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> 

- <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="tr-TR"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 

- <xs:element name="Table"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

  <xs:element name="Adi" type="xs:string" minOccurs="0" /> 

  <xs:element name="Fiyat" type="xs:decimal" minOccurs="0" /> 

  </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  </xs:element> 

  </xs:choice> 

  </xs:complexType> 

  </xs:element> 

  </xs:schema> 

- <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-

msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1"> 

- <NewDataSet xmlns=""> 

- <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0"> 

  <Adi>Delphi 5'e Bakış</Adi> 

  <Fiyat>100.0000</Fiyat> 

  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1"> 

  <Adi>Delphi 5 Uygulama Geliştirme Kılavuzu</Adi> 

  <Fiyat>250.0000</Fiyat> 

  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2"> 

  <Adi>Delphi 5 Kullanım Kılavuzu</Adi> 

  <Fiyat>50.0000</Fiyat> 

http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
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  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table4" msdata:rowOrder="3"> 

  <Adi>Microsoft Visual Basic 6.0 Geliştirmek Ustalaşma Dizisi</Adi> 

  <Fiyat>75.0000</Fiyat> 

  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table5" msdata:rowOrder="4"> 

  <Adi>Visual Basic 6 Temel Başlangıç Kılavuzu</Adi> 

  <Fiyat>80.0000</Fiyat> 

  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table6" msdata:rowOrder="5"> 

  <Adi>Microsoft Visual Basic 6 Temel Kullanım Kılavuzu Herkes İçin!</Adi> 

  <Fiyat>15.0000</Fiyat> 

  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table7" msdata:rowOrder="6"> 

  <Adi>ASP ile E-Ticaret Programcılığı</Adi> 

  <Fiyat>25.0000</Fiyat> 

  </Table> 

- <Table diffgr:id="Table8" msdata:rowOrder="7"> 

  <Adi>ASP 3.0 Active Server Pages Web Programcılığı Temel Başlangıç Kılavuzu</Adi> 

  <Fiyat>150.0000</Fiyat> 

  </Table> 

. 

. 

. 

  </NewDataSet> 

  </diffgr:diffgram> 

  </DataSet> 

Sıra geldi bu web servisini kullanacak olan uygulamamızı yazmaya. Örneğin bir Windows 

Uyulamasından bu servise erişelim. Yeni bir Windows Application oluşturalım ve Formumuzu 
aşağıdakine benzer bir şekilde tasarlayalım. 

http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
http://localhost/kitapservis/SrvKitap.asmx/KitapListesi##
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Şekil 6 Form Tasarımı. 

Formumuz bir adet datagrid nesnesi ve bir adet button nesnesi içeriyor. Button nesnemize 

tıkladığımızda, web servisimizdeki KitapListesi adlı metodumuzu çağıracak ve dataGridimizi bu 

metoddan dönen dataSete bağlıyacağız.Ancak öncelikle uygulamamıza, web servisin yerini 

belirtmeliyiz ki onu kullanabilelim.Bunun için Solution Explorer penceresinde Add Web Reference 
seçimi yapıyoruz. 

 

Şekil 7. Uygulamaya bir Web Reference eklemek. 

Karşımıza gelen pencerede adres satırına http:\\localhost\KitapServis\SrvKitap.asmx (yani web 

servisimizin adresi) yazıyor ve Go tuşuna basıyoruz. Web service bulunduğunda bu bize1 Service 
Found ifadesi ile belirtiliyor. 
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Şekil 8. Servisin eklenmesi. 

Add Reference diyerek servisimizi uygulamamıza ekliyoruz. Bu durumda Solution Explorerdan 
uygulamamızın içerdiği dosyalara baktığımızda yeni dosyaların eklendiğini görüyoruz. 
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Şekil 9. Reference.cs adlı dosyasına dikkat.   

Burada Reference.cs isimli dosya işte bizim yazmaktan çekindiğimi Web Proxy dosyasının ta kendisi 
oluyor. Bu dosyanın kodları ise aşağıdaki gibidir. 

//------------------------------------------------------------------------------ 

// <autogenerated> 

// This code was generated by a tool. 

// Runtime Version: 1.1.4322.573 

// 

// Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if 

// the code is regenerated. 

// </autogenerated> 

//------------------------------------------------------------------------------ 

  

// 

// This source code was auto-generated by Microsoft.VSDesigner, Version 1.1.4322.573. 

// 

namespace KitapFiyatlari.localhost 

{ 

      using System.Diagnostics; 

      using System.Xml.Serialization¤ 

      using System; 

      using System.Web.Services.Protocols; 

      using System.ComponentModel; 

      using System.Web.Services; 

      /// <remarks/> 

      [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
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      [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] 

      [System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="SrvKitapSoap", 
Namespace="http://tempuri.org/")] 

      public class SrvKitap : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol 

      { 

            /// <remarks/> 

            public SrvKitap() 

            { 

                  this.Url = "http://localhost/KitapServis/SrvKitap.asmx"; 

            } 

            /// <remarks/> 

            [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://tempuri.org/Kitap

Listesi", RequestNamespace="http://tempuri.org/", ResponseNamespace="http://tempuri.org/", 

Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, 
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] 

            public System.Data.DataSet KitapListesi() 

            { 

                  object[] results = this.Invoke("KitapListesi", new object[0]); 

                  return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 

            } 

            /// <remarks/> 

            public System.IAsyncResult BeginKitapListesi(System.AsyncCallback 
callback, object asyncState) 

            { 

                  return this.BeginInvoke("KitapListesi", new object[0], callback, asyncState); 

            } 

            /// <remarks/> 

            public System.Data.DataSet EndKitapListesi(System.IAsyncResult asyncResult) 

            { 
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                  object[] results = this.EndInvoke(asyncResult); 

                  return ((System.Data.DataSet)(results[0])); 

            } 

       } 

} 

Karmaşık olduğu gözlenen bu kodların açıklamasını ilerleyen makalerimde işyeceğim. Artık web 

servisimizi uygulamamıza eklediğimize gore, bunu kullanmaya ne dersiniz. İşte button nesnemize 

tıklandığında çalıştırılacak kodlar. 

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

      localhost.SrvKitap srv=new localhost.SrvKitap(); /* Servisimizi kullanabilmek için bu servisten 
bir örnek nesne yaratıyoruz*/ 

      DataSet ds=new DataSet(); 

      ds=srv.KitapListesi(); /* Servisteki KitapListesi isimli metodumuzu çağırıyoruz.*/ 

      dataGrid1.DataSource=ds; 

} 

  

Şekil 10. Sonuç. 
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Evet geldik bir makalemizin daha sonuna . Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinizze 

mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

 selim@bsenyurt.com 

 

Enumerators ( 01.12.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım,  Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, kendi değer türlerimizi oluşturmanın yollarından birisi olan Enumeratorları 

inceleyeceğiz. C# dilinde veri depolamak için kullanabileceğim temel veri türleri yanında kendi 

tanımlayabileceğimiz türlerde vardır. Bunlar Structs(Yapılar), Arrays(Diziler) ve 

Enumerators(Numaralandırıcılar) dır. Numaralandırıcılar, sınırlı sayıda değer içeren değişkenler 

yaratmamıza olanak sağlarlar. Burada bahsi geçen değişken değerleri bir grup oluştururlar ve 

sembolik bir adla temsil edilirler. Numaralandırıcıları kullanma nedenlerimizden birisi verilere 

anlamlar yüklekleyerek, program içerisinde kolay okunabilmelerini ve anlaşılabilmelerini 

sağlamaktır. Örneklerimizde bu konuyu çok daha iyi anlıyacaksınız. Bir Numaralandırıcı tanımlamak 
için aşağıdaki syntax kullanılır. 

Kapsam belirteçleri enum numaralandırıcıAdi 

{ 

     birinciUye, 

     ikinciUye, 

     ucuncuUye, 

}  

Kapsam belirteçleri protected,public,private,internal yada new değerini alır ve numaralandırıcının 

yaşayacağı kapsamı belirtir. Dikkat edilecek olursa, elemanlara herhangibi değer ataması 

yapılmamıştır. Nitekim Numaralandırıcıların özelliğidir bu. İlk eleman 0 değerine sahip olmak üzere 

diğer elemanlar 1 ve 2 değerlerini sahip olucak şekilde belirlenirler. Dolayısıyla programın 

herhangibir yerinde bu numaralandırıcıya ait elemana ulaştığımızda, bu elemanın index değerine 

erişmiş oluruz. Gördüğünüz gibi numaralandırıcı kullanmak okunurluğu arttırmaktadır.Dilersek 

numaralandırıc elemanlarının 0 indexinden değil de her hangibir değerden başlamasını sağlayabilir 

ve hatta diğer elemanlarada farklı index değerleri atayabiliriz. Basit bir Numaralandırıcı örneği ile 
konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. 

using System;  

namespace enumSample1 

{ 

     class Class1 

     { 

     /* Haftanın günlerini temsil edicek bir numaralandırıcı tipi oluşturuyoruz. Pazartesi 0 index 

değerine sahip iken Pazar 6 index değerine sahip olucaktır.*/ 

          enum Gunler 

          { 

               Pazartesi, 
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               Sali, 

               Carsamba, 

               Persembe, 

               Cuma, 

               Cumartesi, 

               Pazar 

          }  

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Console.WriteLine("Pazartesi gününün değeri={0}",(int)Gunler.Pazartesi); 

               Console.WriteLine("Çarşamba günün değeri={0}",(int)Gunler.Carsamba); 

          } 

     } 

}  

Burada Gunler. Yazdıktan sonar VS.NET €˜in intellisense özelliği sayesinde, numaralandırıcının 

sahip olduğu değerler kolayca ulaşabiliriz. 

 

Şekil 1. Intellisense sağolsun.  

Programı çalıştıracak olursak aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz.  

 

Şekil 2. Ilk Ornek   

Şimdi başka bir örnek geliştirelim. Bu kez numaralandırıcının değerleri farklı olsun.   

enum Artis 

{ 

     Memur=15, 

     Isci=10, 

     Muhendis=8, 

     Doktor=17, 
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     Asker=12 

}  

static void Main(string[] args) 

{ 

     Console.WriteLine("Memur maaşı zam artış oranı={0}",(int)Artis.Memur); 

     Console.WriteLine("Muhendis maaşı zam artış oranı= {0}",(int)Artis.Muhendis);  

} 

   

Şekil  3. İkinci Örneğin Sonucu   

Dikkat edicek olursak, numaralandırıcıları program içinde kullanırken, açık olarak (explicit) bir 

dönüşüm yapmaktayız. Şu ana kadar numaralandırıcı elemanlarınıa integer değerler atadık. Ama 

dilersek Long tipinden değerde atayabiliriz. Fakat bu durumda enum €˜ ın değer türünüde 
belirtmemiz gerekmektedir.Örneğin,  

enum Sinirlar:long 

{ 

     EnBuyuk=458796452135L, 

     EnKucuk=255L 

}  

static void Main(string[] args) 

{ 

     Console.WriteLine("En üst sınır={0}",(long)Sinirlar.EnBuyuk); 

     Console.WriteLine("Muhendis maaşı zam artış oranı={0}",(long)Sinirlar.EnKucuk); 

}  

Görüldüğü gibi Sinirlar isimli numaralandırıcı long tipinde belirtilmiştir. Bu sayede numaralandırıcı 

elemanlarına long veri tipinde değerler atanabilmiştir. Dikkat edilecek bir diğer noktada, bu 

elemanlara ait değerleri kullanırken, long tipine dönüştürme yapılmasıdır.  Bir numaralandırıcı 

varsayılan olarak integer tiptedir. Bu nedenle integer değerleri olan bir numaralandırıcı 

tanımlanırken int olarak belirtilmesine gerek yoktur.  Şimdi daha çok işe yarar bir örnek 

geliştirmeye çalışalım. Uygulamamız son derece basit bir forma sahp ve bir kaç satır koddan 

oluşuyor. Amacımız numaralandırıcı kullanmanın programcı açısından işleri daha da kolaylaştırıyor 
olması. Uygulamamız bir Windows Application. Form tasarımımız aşağıdaki gibi olucak.  
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Şekil  4. Form Tasarımımız.   

Form yüklenirken Şehir Kodlarının yer aldığı comboBox kontrolümüz otomatik olarak 

numaralandırıcının yardımıyla doldurulucak. İşte program kodları.  

public enum AlanKodu 

{ 

     Anadolu=216, 

     Avrupa=212, 

     Ankara=312, 

     Izmir=412 

} 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     comboBox1.Items.Add(AlanKodu.Anadolu); 

     comboBox1.Items.Add(AlanKodu.Ankara); 

     comboBox1.Items.Add(AlanKodu.Avrupa); 

     comboBox1.Items.Add(AlanKodu.Izmir); 

} 

İşte  sonuç,   

 

Şekil 5 . Sonuç .   

Aslında  bu comboBox kontrolünü başka şekillerde de alan kodları ile yükleyebiliriz . Bunu 

yapmanın sayısız yolu var. Burada asıl dikkat etmemiz gereken nokta numaralandırıcı sayesinde bu 

sayısal kodlarla kafamızı karıştırmak yerine daha bilinen isimler ile aynı sonuca ulaşmamızdır. 
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Geldik bir makalemizin daha sonuna.  İlerliyen makalelerimizde bu kez yine kendi değer tiplerimizi 

nasıl yaratabileceğimize struct kavramı ile devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim.   

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

DataSet ve WriteXml Metodunun Kullanımı ( 

30.11.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım,  Merhabalar.   

Bugünkü makalemizde, bir dataset nesnesinin içerdiği tabloların ve bu tablolardaki alanlara ait 

bilgilerin xml formatında nasıl yazdırıldığını göreceğiz. Örneğimiz son derece basit. Örnek 

uygulamamızda, Sql sunucusu üzerinde yer alan, Friends isimli databaseden Kitaplar isimli tabloya 

ait verileri taşıyan bir dataset nesnesini kullanacağız. DataSet sınıfına ait WriteXml metodu dataset 

içerisinde yer alan bilgilerin bir xml dokumanına Schema bilgisi ile birlikte aktarılmasına imkan 

sağlmakatadır. Bu metoda ait 8 adet yapıcı(Constructor) metod bulunmakta olup biz 
örneğimizde,            

Public void WriteXml(string dosyaadi, XmlWriteMode mod);   

Yapıcısını kullanacağız. Burada yer alan ilk parametre xml içeriğini kaydedeciğimiz dosyanın tam 
yol adını taşımaktadır. İkinci parametre ise ;            

XmlWriteMode.IgnoreSchema 

XmlWriteMode.WriteSchema 

XmlWriteMode.DiffGram   

Değerlerinden birini alır. IgnoreSchema olarak belirtildiğinde, DataSet nesnesinin içerdiği veriler, 

Schema bilgileri olmadan ( örneğin alan adları, veri tipleri, uzunlukları vb...) xml dokumanı haline 

getirilir. WriteSchema olması halinde ise, Schema bilgileri aynı xml dosyasının üst kısmına 

<xs:schema> ile </xs:schema> tagları arasında yazılır. DiffGram durumunda ise, veriler üzerinde 

yapılan değişikliklerin takip edilebilmesi amaçlanmıştır. Dilerseniz vakit kaybetmeden örnek 
uygulamamıza geçelim. Basit bir Console uygulaması oluşturacağız.  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace WriteXml 

{ 

     class Class1 

     { 

          [STAThread] 

          static void Main(string[] args) 
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          { 

               SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

               SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter("Select Kategori,Adi,Yazar,BasimEvi From 

Kitaplar",conFriends); 

               DataSet ds=new DataSet(); 

               conFriends.Open(); 

               da.Fill(ds);  

               /*yukarıdaki adımlarda, Sql sunucumuz üzerinde yer alan Friends isimli database'e bir 

bağlantı açıyor, SqlDataAdapter nesnemiz yardımıyla bu database içindeki Kitaplar isimli tablodan 

verileri alıyor ve bunları bir dataset nesnesine yüklüyoruz.*/  

               ds.WriteXml("D:\\Kitaplar.xml",XmlWriteMode.WriteSchema); /* Bu adımda ise, dataset 

nesnesini içerdiği verileri Schema bilgisi ile birlikte Kitaplar.xml isimli xml dokumanına yazıyoruz. 

*/ 

               conFriends.Close(); // Bağlantımızla işimiz bittiğinden kapatıyoruz. 

          } 

     } 

}  

Bu uygulamayı çalıştırdığımızda, D:\Kitaplar.xml isimli bir dosyanın oluştuğunu görürüz. Bu dosyayı 

açtığımızda ise aşağıda yer alan xml kodlarını elde ederiz. Gördüğünüz gibi verilerin yanında 
alanlara ait bilgilerde aynı xml dosyası içine yüklenmiştir.  
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Kodu şimdide aşağıdaki gibi değiştirelim. IgnoreSchema seçimini kullanalım bu kezde.  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace WriteXml 

{ 

     class Class1 

     { 

          [STAThread] 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               SqlConnection conFriends=new SqlConnection("data source=localhost;initial 

catalog=Friends;integrated security=sspi"); 

               SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter("Select Kategori,Adi,Yazar,BasimEvi From 

Kitaplar",conFriends); 



www.bsenyurt.com Page 2653 
 

               DataSet ds=new DataSet(); 

               conFriends.Open(); 

               da.Fill(ds);  

               ds.WriteXml("D:\\Kitaplar.xml",XmlWriteMode.IgnoreSchema); 

               conFriends.Close(); 

          } 

     } 

}  

Bu durumda, Kitaplar.xml dosyamızın içeriğine bakıcak olursak schema bilgilerinin eklenmediğini 

sadece tablonun içerdiği verilerin yer aldığını görürüz. 

 

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinizi mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Params Anahtar Sözcüğünün Kullanımı ( 

30.11.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım,   Merhabalar. 
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Bugünkü makalemizde, C# metodlarında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm params 

anahtar kelimesinin nasıl kullanıldığını incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi metodlara verileri 

parametre olarak aktarabiliyor ve bunları metod içersinde işleyebiliyoruz. Ancak parametre olarak 

geçirilen veriler belli sayıda oluyor. Diyelimki sayısını bilmediğimiz bir eleman kümesini parametre 

olarak geçirmek istiyoruz. Bunu nasıl başarabiliriz? İşte params anahtar sözcüğü bu noktada 
devreye girmektedir. Hemen çok basit bir örnek ile konuya hızlı bir giriş yapalım.  

using System;  

namespace ParamsSample1 

{ 

     class Class1 

     { 

          /* burada Carpim isimli metodumuza, integer tipinde değerler geçirilmesini sağlıyoruz. 

params anahtarı bu metoda istediğimiz sayıda integer değer geçirebileceğimizi ifade ediyor*/ 

          public int Carpim(params int[] deger) 

          { 

               int sonuc=1;   

               for(int i=0;i<deger.Length;++i) /*Metoda gönderilen elemanlar doğal olarak bir dizi 

oluştururlar. Bu dizideki elemanlara bir for döngüsü ile kolayca erişebiliriz. Dizinin eleman sayısını 

ise Length özelliği ile öğreniyoruz.*/ 

               { 

                    sonuc*=deger[i]; /* Burada metoda geçirilen integer değerlerin birbirleri ile 

çarpılmasını sağlıyoruz*/ 

               } 

               return sonuc; 

          } 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               Class1 cl=new Class1(); 

               Console.WriteLine("1*2*3*4={0}",cl.Carpim(1,2,3,4)); /* Burada Carpim isimli metoda 

4 integer değer gönderdik. Aşağıdaki kodda ise 2 adet integer değer gönderiyoruz.*/ 

               Console.WriteLine("8*5={0}",cl.Carpim(8,5)); 

               Console.ReadLine(); 

          } 

     } 

}  

Bu örneği çalıştıracak olursak, aşağıdaki sonucu elde ederiz.  

 

Şekil 1. Ilk Params Örneğinin Sonucu   

Peki derleyici bu işlemi nasıl yapıyor birazda ondan bahsedelim. Carpim isimli metoda değişik 

sayılarda parametre gönderdiğimizde, derleyici gönderilen paramtetre sayısı kadar boyuta sahip bir 

integer dizi oluşturur ve du dizinin elemanlarına sırası ile (0 indexinden başlayacak şekilde) 
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gönderilen elemanları atar. Daha sonra aynı metodu bu eleman sayısı belli olan diziyi aktararak 

çağırır. cl.Carpim ( 8,5) satırını düşünelim; derleyici,   

İlk adımda, 

           int[] dizi=new int[2]  ile 2 elemanlı 1 dizi yaratır.   

İkinci adımda,  

           dizi[0]=8 

           dizi[1]=5 şeklinde bu dizinin elemanlarını belirler.  

Son adımda ise metodu tekrar çağırır.  

           cl.Carpim(dizi);  

Bazı durumlarda parametre olarak geçireceğimiz değerler farklı veri tiplerine sahip olabilirler. Bu 

durumda params anahtar sözcüğünü, object tipinde bir dizi ile kullanırız. Hemen bir örnek ile 

görelim. Aynı örneğimize Goster isimli değer döndürmeyen bir metod ekliyoruz. Bu metod 

kendisine aktarılan değerleri console penceresine yazdırıyor.  

public void Goster(params object[] deger) 

{ 

     for(int i=0;i<deger.Length;++i) 

     { 

          Console.WriteLine("{0}. değerimiz={1}",i,deger[i].ToString()); 

     } 

     Console.ReadLine(); 

} 

static void Main(string[] args) 

{ 

     cl.Goster(1,"Ahmet",12.3F,0.007D,true,599696969,"C"); 

}  

Görüldüğü  gibi Goster isimli metodumuza değişik tiplerde ( int,Float,Decimal,bool, String) 

parametreler gönderiyoruz. İşte sonuç;    

  

Şekil 2. params object[] kullanımı.   
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Şimdi dilerseniz daha işe yarar bir örnek üzerinde konuyu pekiştirmeye çalışalım. Örneğin değişik 

sayıda tabloyu bir dataset nesnesine yüklemek istiyoruz. Bunu yapıcak bir metod yazalım ve 

kullanalım. Programımız, bir sql sunucusu üzerinde yer alan her hangibir databasee bağlanıp 

istenilen sayıdaki tabloyu ekranda programatik olarak oluşturulan dataGrid nesnelerine yükleyecek. 

Kodları inceledikçe örneğimizi daha iyi anlıyacaksınız.  

  

Şekil 3. Form Tasarımımız   

Uygulamamız bir Windows Application. Bir adet tabControl ve bir adet Button nesnesi içeriyor. 

Ayrıca params anahtar sözcüğünü kullanan CreateDataSet isimli metodumuzu içeren CdataSet 

isimli bir classımızda var. Bu classa ait kodları yazarak işimize başlayalım.  

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace CreateDataSet 

{ 

     public class CDataSet 

     { 

          /* CreateDataSet isimli metod gönderilen baglantiAdi stringinin değerine göre bir 

SqlConnection nesnesi oluşturur. tabloAdi ile dataset nesnesine eklemek istediğimi tablo adlarini bu 

metoda göndermekteyiz. params anahtarı kullanıldığı için istediğimiz sayıda tablo adı 

gönderebiliriz. Elbette, geçerli bir Database ve geçerli tablo adları göndermeliyiz.*/ 

          public DataSet CreateDataSet(string baglantiAdi,params string[] tabloAdi) 

          { 

               string sqlSelect,conString; 

               conString="data source=localhost;initial catalog="+baglantiAdi+";integrated 

security=sspi"; /* Burada SqlConnection nesnesinin kullanacağı connectionString'i belirliyoruz.*/ 

               DataSet ds=new DataSet();/* Tablolarimizi taşıyacak dataset nesnesini oluşturuyoruz*/ 

               SqlConnection con=new SqlConnection(conString); /*SqlConnection nesnemizi 

oluşturuyoruz*/ 

               SqlDataAdapter da;/* Bir SqlDataAdapter nesnesi belirtiyoruz ama henüz 

oluşturmuyoruz*/  

               /*Bu döngü gönderdiğimiz tabloadlarını alarak bir Select sorgusu oluşturur ve 
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SqlDataAdapter yardımıyla select sorgusu sonucu dönen tablo verilerini oluşturulan bir DataTable 

nesnesine yükler. Daha sonra ise bu DataTable nesnesi DataSet nesnemizin Tables kolleksiyonuna 

eklenir. Bu işlem metoda gönderilen her tablo için yapılacaktır. Böylece döngü sona erdiğinde, 

DataSet nesnemiz göndermiş olduğumuz tablo adlarına sahip DataTable nesnelerini içermiş 

olucaktır. */ 

               for(int i=0;i<tabloAdi.Length;++i) 

               { 

                    sqlSelect="SELECT * FROM "+tabloAdi[i]; 

                    da=new SqlDataAdapter(sqlSelect,con); 

                    DataTable dt=new DataTable(tabloAdi[i]); 

                    da.Fill(dt); 

                    ds.Tables.Add(dt); 

               }  

               return ds; /* Son olarak metod çağırıldığı yere DataSet nesnesini göndermektedir.*/ 

          }  

          public CDataSet() 

          { 

          } 

     }     

}  

Şimdi ise btnYukle isimli butonumuzun kodlarını yazalım.  

private void btnYukle_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     CDataSet c=new CDataSet(); 

     DataSet ds=new DataSet(); 

     ds=c.CreateDataSet("northwind","Products","Orders"); 

     for(int i=0;i<ds.Tables.Count;++i) 

     { 

          /* tabControl'umuza yeni bir tab page ekliyoruz.*/ 

          tabControl1.TabPages.Add(new System.Windows.Forms.TabPage(ds.Tables[i].TableName.T

oString())); 

          /* Oluşturulan bu tab page'e eklenmek üzere yeni bir datagrid oluşturuyoruz.*/ 

          DataGrid dg=new DataGrid(); 

          dg.Dock=DockStyle.Fill;/*datagrid tabpage'in tamamını kaplıyacak*/ 

          dg.DataSource=ds.Tables[i]; /* DataSource özelliği ile DataSet te i indexli tabloyu 

bağlıyoruz.*/  

          tabControl1.TabPages[i].Controls.Add(dg);/* Oluşturduğumuz dataGrid nesnesini TabPage 

üstünde göstermek için Controls koleksiyonunun Add metodunu kullanıyoruz.*/ 

     } 

}  

Şimdi  programımızı çalıştıralım.  İşte sonuç;  
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Şekil  4.  Tabloların yüklenmesi.   

Görüldüğü  gibi iki tablomuzda yüklenmiştir. Burada tablo sayısını arttırabilir veya azaltabiliriz. 

Bunu params anahtar kelimesi mümkün kılmaktadır. Örneğin metodomuzu bu kez 3 tablo ile 
çağıralım;   

ds=c.CreateDataSet("northwind","Products","Orders","Suppliers"); 

Bu durumda ekran görüntümüz Şekil 5 teki gibi olur.   

  

Şekil  5.  Bu kez 3 tablo gönderdik.   
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Umuyorumki  params anahtar sözcüğü ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Bir sonraki 

makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim.   

Burak  Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Bir Form ve Kontrollerinin Elle 

Programlanması  ( 21.11.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bugünkü makalemizde, bir Formu kodla nasıl oluşturacağımızı, bu form üstüne nasıl kontroller 

ekleyeciğimizi, bu kontoller için nasıl olaylar yazacağımızı vb. konuları işlemeye çalışacağız. 

Bildiğiniz gibi Visual Studio.NET gibi grafiksel ortamlar ile Form ve Form nesnelerini görsel olarak, 

kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmekteyiz. Bu bizim programlama için ayıracağımız sürede , 

ekran tasarımlarının daha hızlı yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Ancak bazen elimizde sadece csc gibi bir C# derleyicisi ve .Net Framework vardır. İşte böyle bir 

durumda, Windows Formlarını tasarlamak için manuel olarak kodlama yapmamız gerekmektedir. 

Ayrıca, iyi ve uzman bir programcı olabilmek için özellikle Visual ortamlarda Windows Form, Button, 

TextBox gibi kontrollerin nasıl oluşturulduğunu, nasıl kodlandığını olaylara nasıl ve ne şekilde 

bağlandığını bilmek, oldukça faydalıdır. Bu aynı zamanda kontrolün bizde olmasını da sağlayan bir 
unsur olarak karşııza çıkmar ve kendimize olan güvenimizi dahada arttırır. 

Dilerseniz konuyu anlamak için basit ama etkili bir örnekle başlayalım. Bu örneğimizde basit olarak 

boş bir Form oluşturacağız ve bunu csc.exe (C# Compiler) ile derleyeceğiz. Bir Windows Formu 

aslında System.Windows.Forms sınıfından türeyen bir nesnedir. Bu nedenle oluşturacağımız C# 

sınıfı içersinde bu bildirimi gerçekleştirmeliyiz. Ayrıca sınıfımızın Form nesnesine ait elemanlarıda 

kullanabilmesi için, Form sınıfından türetmeliyiz(Inherting). Bunlara ek olarak Formumuzu ekranda 

gösterebilmek için Application nesnesini ve buna bağlı Run metodunu kullanacağız. Hemen bir text 
editor açalım ve burada aşağıdaki kodları girelim. 

using System.Windows.Forms;  

public class BirForm:Form // Form sınıfının elemanlarını kalıtısal olarak devralıyoruz. 

{  

     public static void Main() // Programın başladığı nokta. 

     { 

          BirForm yeni1=new BirForm(); // BirForm sınıfından bir nesne tanımlıyoruz.  

          Application.Run(yeni1);   

          /* yeni1 isimli Form nesnemiz Application nesnesi tarafından görüntülenir. Bu noktadan 

itibaren programın işleyişi bir döngüye girer. Bu döngüde Application nesnesi sürekli olarak 

programın işleyişini sonlandıracak bir olayın tetiklenip tetiklenmediğini de kontrol eder. Bu arada 

tabi yazılan diğer olaylar ve metodlar çalışır. Ancak program sonlandırma ile ilgili ( örneğin Close 

metodu ) bir kod ile karşılaşıldığında veya kullanıcı Formun varsa kapatma simgesine tıkladığında 

(veya ALT+F4 yaptığında) Application nesnesi artık programın işleyişini durdurur. */ 

     } 

}  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Yazdığımız bu dosyayı cs uzantısı ile kaydetmeyi unutmayalım. Şimdi bu dosyayı csc.exe ile 

derleyelim. Programı derlerken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. System.Windows.Forms €˜ 

un programa referans edilmesi gerekir. Bunu sağlamak için derleme komutumuzun nasıl yazıldığına 
dikkat edelim. /reference: burada devreye girmektedir.  

 

Şekil 1. İlk Derleme 

Görüldüğü gibi, csc dosyamızı derlemiş ve CreateForm.exe dosyasını olşturmuştur. Burada 

/t:winexe programı Windows işletim sistemine, " Ben bir WinFormum " olarak tanıtmaktadır. Şimdi 
bu dosyayı komut satırından çalıştıracak olursak aşağıdaki şekilde görülen sonucu elde ederiz.   

 

Şekil 2. Oluşturulan Form Nesnemiz. 

Şekil 2.'de oluşturulumuş olduğumuz Form nesnesini görebilirsiniz. Yazmış olduğumuz kodlarda bu 

Form nesnesine ait özellikleri değiştirerek farklı Form görünümleride elde edebiliriz. Bu noktada 
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size Form oluşturma olaylarının kodlama tekniğinin aslen nasıl yapılması gerektiğini göstermek 

isterim. Bu bir tarzdır yada uygulanan bir formattır ancak en uygun şekildir. Nitekim Visual 

Studio.NET ortamında bir Windows Application geliştirdiğinizde, uygulama kodlarına bakıcak 
olursanız bahsetmiş olduğumuz formasyonun uygulanmış olduğunu göreceksiniz. 

using System.Windows.Forms;  

public class BirForm:Form 

{  

     public BirForm() // Constructor(Yapıcı) metodumuz. 

     { 

          InitializeComponent(); /* BirForm sınıfından bir Form nesnesi üretildiğinde new 

yapılandırıcısı bu constructora bakar ve InitializeComponent metodunu çağırır. */ 

     }  

     private void InitializeComponent() 

     { 

          /* Burada Form'a ait özellikler ve Form üzerinde yer alacak nesneler tanılanır. Tanılanan 

nesneler aynı zamanda Form'a burada eklenir ve özellikleri belirlenir. */ 

     } 

     public static void Main() 

     { 

          Application.Run(new BirForm());  

     } 

}  

Bu yazım tekniği daha anlamlı değil mi ? Kodumuzu bu şekilde değiştirip çalıştırdığımızda yine aynı 

sonucu elde ederiz. Ancak dilersek bu kodu şu şekilde de yazabiliriz. 

using System.Windows.Forms;  

public class BirForm:Form 

{  

     public BirForm() 

     { 

          NesneleriAyarla(); 

     }  

     private void NesneleriAyarla() 

     { 

     } 

     public static void Main() 

     { 

          Application.Run(new BirForm());   

     } 

}  

Yine aynı sonucu alırız.Şimdi Formumuza biraz renk katalım ve üstünede bir kaç nesne ekleyelim.   

using System; 

using System.Windows.Forms; 
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using System.Drawing;  

public class BirForm:Form 

{ 

     /* Kullanacağımız nesneler tanımlanıyor. Iki adet Label nesnesi, iki adet TextBox nesnesi ve 

birde Button kontrolü. */ 

     private Label lbl1; 

     private Label lbl2; 

     private TextBox txtUsername; 

     private TextBox txtPassword; 

     private Button btnOK;  

     public BirForm() 

     { 

          NesneleriAyarla(); 

     }  

     private void NesneleriAyarla() 

     { 

          this.Text="Yeni Bir Form Sayfası"; /* this anahtar kelimesi oluşturulan Form nesnesini 

temsil eder.*/ 

          this.BackColor=Color.Silver; /* Formun arka plan rengini belirliyoruz. Color 

Enumaration'ınını kullanabilmek için Drawing sınıfının eklenmiş olması gereklidir. */ 

          this.StartPosition=FormStartPosition.CenterScreen; /* Form oluşturulduğunda ekranın 

ortasında görünmesi sağlanıyor. */ 

          this.FormBorderStyle=FormBorderStyle.Fixed3D; /* Formun border çizgileri 3 boyutlu ve 

sabit olarak belirleniyor. */  

          /* Label nesnelerini oluşturuyor ve özelliklerini ayarlıyoruz. */  

          lbl1=new Label(); 

          lbl2=new Label();  

          lbl1.Text="Username"; 

          lbl1.Location=new Point(50,50); /* lbl1 nesnesini 50 birim sağa 50 birim aşağıya 

konumlandırıyoruz */ 

          lbl1.AutoSize=true; /* Label'ın boyutunun text uzunluğuna göre otomatik olarak 

ayarlanmasını sağlıyoruz. */ 

          lbl2.Text="Password"; 

          lbl2.Location=new Point(50,100); /* Bu kez 50 birim sağa, 100 birim aşağıya 

yerleştiriyoruz. */ 

          lbl2.AutoSize=true;  

          /* TextBox nesnelerini oluşturuyor ve özelliklerini ayarlıyoruz. */  

          txtUsername=new TextBox(); 

          txtPassword=new TextBox();  

          txtUsername.Text=""; 

          txtUsername.Location=new Point(lbl1.PreferredWidth+50,50); /* Textbox nesnemizi lbl1 in 

uzunluğundan 50 birim fazla olucak şekilde sağa ve 50 birim aşağıya konumlandırıyoruz. */  

          txtPassword.Text=""; 

          txtPassword.Location=new Point(lbl2.PreferredWidth+50,100);  

          /* Button nesnemizi oluşturuyor ve özelliklerini belirliyoruz */ 

          btnOK=new Button(); 

          btnOK.Text="TAMAM"; 

          btnOK.Location=new Point(0,0);  

          /* Buraya btnOK nesnesi için olay procedure tanımı eklenecek. */  
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          /* Şimdi kontrollerimizi Formumuza ekleyelim . Bunun için Form sınıfına ait Controls 

koleksiyonunu ve Add metodunu kullanıyoruz. */  

          this.Controls.Add(lbl1); 

          this.Controls.Add(lbl2); 

          this.Controls.Add(txtUsername); 

          this.Controls.Add(txtPassword); 

          this.Controls.Add(btnOK);  

          this.Width=lbl1.PreferredWidth+txtUsername.Width+200; /* Son olarak formun genişliğini 

ve yüksekliğini ayarlıyoruz. */ 

          this.Height=lbl1.PreferredWidth+lbl2.PreferredWidth+200; 

     } 

     /* Buraya btnOK için Click olay procedure kodları eklenecek. */  

     public static void Main() 

     { 

          Application.Run(new BirForm());   

     } 

}  

Evet bu kodu derleyip çalıştırdığımızda aşağıdaki Form görüntüsünü elde etmiş oluruz. 

  

Şekil 3. Form tasarıını geliştiriyoruz. 

Şimdi işin en önemli kısılarından birine geldi sıra. Oda olay güdümlü kodları yazmak. Yani kullanıcı 

etkilerine tepki vericek kodları yazmak. Kısaca Event-Handler. Kullanıcı bir eylem 

gerçekleştirdiğinde programın hangi tepkileri vereceğini belirtmek durumundayız. Bunun için şu 
syntaxı kullanırız. 

protected void metodunAdi(object sender,System.EventArgs e)   

Burada metodumuzun hangi nesne için çalıştırılacağını sender anahtar kelimesi belirtir. Metod 

protected tanımlanır. Yani bulunduğu sınıf ve bulunduğu sınıftan türetilen sınıflarda kullanılabilir. 
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Geri dönüş değeri yoktur. Bu genel formasyonla tanımlanan bir olay procedureünü nesne ile 

ilişkilendirmek için System.EventHandler delegesi kullanılır. 

nesneAdi.OlayinTanılayiciBilgisi+= new System.EventHandler(this.metodunAdi) 

Yukarıdaki örneğimizde klasik örnek olarak, Button nesnemize tıklandığında çalıştırılması için bir 

Click olay procedureü ekleyelim.  

Şimdi /* Buraya btnOK nesnesi için olay procedure tanımı eklenecek */ yazan yere , aşağıdaki kod 

satırını ekliyoruz.   

btnOK.Click+=new System.EventHandler(this.btnOK_Tiklandi); 

Bu satır ile btnOK nesnesine tıklandığında btnOK_Tiklandi isimli procedureün çalıştırılacağını 

belirtiyoruz. /* Buraya btnOK için Click olay procedure kodları eklenecek */ yazan yere ise olay 
procedureümüzün ve kodlarını ekliyoruz. 

protected void btnOK_Tiklandi(object sender,System.EventArgs e) 

{ 

     MessageBox.Show(txtUsername.Text+" "+txtPassword.Text); 

}   

Şimdi programı tekrar derleyip çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz. 

   

Şekil 4. Event-Handler sonucu. 

Evet geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize 

mutlu ve huzurlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 
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selim@bsenyurt.com 

 

Distributed Transactions  ( 19.11.2003 ) - 

Ado.Net 

Değerli Okurlarım,   Merhabalar. 

Bildiğiniz gibi bir önceki makalemizde Transaction kavramından bahsetmiş, ancak birden fazla 

veritabanı için geçerli olucak Transaction işlemlerinin Dağıtık Transactionlar olarak 

adlandırıldığından sözetmiştik. Bu makalemizde Dağıtık Transactionları inceleyecek ve her zaman 
olduğu gibi konuyu açıklayıcı basit bir örnek geliştireceğiz.  

İş uygulamalarında, Online Transaction Processing(OLTP) dediğimiz olay çok sık 

kullanılmaktadır. Buna verilecek en güzel örnek bankaların ATM uygulamalarıdır. Veriler eş zamanlı 

olarak aynı anda bir bütün halinde işlenmekte ve güncellenmektedir. Bu tarz projelerin 

uygulanmasında OLTP tekniği yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu tekniğin uygulanabilmesi 

Dağıtık Transactionların kullanılmasını gerektirir. .NET ile Dağıtık Transactionlar yazmak 

için Component Servicesı kullanmamız gerekmektedir. Özellikle,çok katlı mimari dediğimiz iş 

uygulamalarında Dağıtık Transactionları çok sık kullanırız. Burada Dağıtık Transactionlar başka 

componentler tarafından üstlenilir ve Sunu Katmanı ile Veritabanları arasındaki işlemlerin 

gerçekleştirilmesinde rol oynarlar. Bu componentlerin bulunduğu katman İş Katmanı olarakda 

adlandırılmaktadır. Nitekim Componentler aslında Transaction başlatıp gerekli metodları çalıştırarak 

veriler üzerindeki bütünsel işlevleri yerine getirir ve transactionı sonlandırırlar. Yani Sunum 

Katmanı nda yer alan uygulamalar sadece gerekli verileri parametre olarak iş katmanında yer alan 

componentlere gönderirler. Dolayısıyla üzerlerinde ilgili veritabanı verileri için herhangibir fonksiyon 

veya metodun çalıştırılmasına gerek yoktur. Bütün sorumluluk Component Services €˜ da yer alan 

COM+ componentindedir. Burada veirtabanlarına bağlanılır , gerekli düzenlemeler bir Transaction 

içersinde gerçekleştirilir ve sorunsuz bir transaction tüm iş parçacıkları ile teyid edilerek gerekli 
düzenlemeler veritabanlarına yansıtılır.  

En basit haliyle 3 katlı mimaride, Sunum Katmanı ile Veritabanları arasındaki transaction işlemlerini 

COM+ Componentleri ile gerçekleştirebiliriz. Bu componentler Windows 2000 den itibaren 

Component Service olarak adlandırılan bir servis altında yer almaktadırlar. Elbetteki bu componenti 

biz geliştireceğiz. Componentin görevi , transaction işlemlerinin otomatik yada manuel olarak 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bir dll dosyası haline getirilen bu componentleri istenilen Sunum 

Katmanı uygulamasına ekleyerek kullanabiliriz. Yazacağımız component içinde Transaction 

işlemlerini kullanabilmek amacıyla .NET içerisinde yer alan System.EnterpriseServices sınıfının 

metodlarını kullanırız. Oluşturulan componenti örneklerimizde de göreceğiniz gibi bir Strong 

Name haline getirmemizde gerekmektedir. Örneğimizi yazarken bunları daha iyi anlıyacaksınız.Üç 

katlı mimaride, Dağıtık Transaction uygulamalarının aşağıdaki şekil ile zihnimizde daha berrak 
canlanacağı kanısındayım.  

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. 3 Katlı Mimari için COM+ Kullanımı   

Özetlemek gerekirse, Dağıtık Transaction ların kullanıldığı uygulamalarda Component Services 

kullanılması gerekmektedir. Bir Dağıtık Transaction Componenti yazdığımızda, transaction 

işlemlerini otomotik olarak Component Servicea yaptırabiliriz. Bunun yanında ContexrUtil adı 

verilen nesneyi ve bu nesneye ait SetComplete(), SetAbort()gibi metodları kullanarak 

Transaction işlmelerini elle de yapılandırabiliriz. Bu makalemizde otomatik olanı seçtim. Bir sonraki 

makalede işlemleri manuel olarak yapıcağız.Dilerseniz örneğimize geçelim . Bu uygulamızda 2 

veritabanı üzerindeki 2 farklı tablo için, bir Transaction içerisinde basit veri giriş işlemleri 

gerçekleştireceğiz. Öncelikle tablolarımın yapısını ve databaselerimizi belirtelim. Firends isimli bir 

Veritabanı nda kullanacağımız basit bir tablo var. Satislar isimli bu tabloda Ad,Soyad ve SatisTutari 
alanları yer almakta. 
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Şekil 2. Satislar tablosunun yapısı.   

İkinci Veritabanımız ise IstanbulMerkez. Tablolamuzun adı Primler. Bu tabloda ise yine Ad,Soyad ve 
Prim bilgisi yer alıyor.  
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Şekil 3. Primler tablosunun yapısı.   

Uygulamamızda Satislar isimli tabloya bilgi girildikten sonra SatisTutarinin %10 u üzerinden prim 

hesaplanıcak ve aynı anda Primler tablosuna bu bilgiler eklenecek. Tabiki bu iki basit veritabanı 

işlemi bir Transaction içinde gerçekleştirilecek. Uygulamamızı tasarlamaya başlayalım. Önce yeni 

bir C# ile yeni bir Windows Application oluşturalım. Bu uygulamanın içerdiği Form Sunum 

Katmanı nda yer alan veri giriş ekranımız olucaktır. Formu aşağıdakine benzer veya aynı şekilde 
tasarlayalım.   

 

Şekil 4. Formun yapısı.   
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Kullanıcı bu ekrandan Ad,Soyad ve Satış Tutarı bilgilerini girecek. Girilen bu bilgiler, yazacağımız 

COM+ Componentindeki metoda parametre olarak gidicek ve bu metod içinde işlenerek 

veritabanlarındaki tablolarda gerekli düzenlemeler yapılıcak. Eğer tüm işlmeler başarılı olursa ve 

metod tam olarak çalışırsa geriyede işlemlerin dolayısıyla Transactionın başarıl olduğuna dair bir 

string bilgi gönderecek. Evet şimdi uygulamanın en önemli kısmına sıra geldi . Componentin 

tasarlanmasına. İlk önce, Project menüsündenAdd Component komutunu vererek component 
imizi uygulamamıza ekliyoruz.  

  

Şekil 5. Component Eklemek.  

Ben componentimize SatisPrimEkle adini verdim. Bu durumda Solutionımıza SatisPrimEkle.cs isimli 
dosya eklenir ve Visual Studio.NET IDEde aşağıdaki gibi görünür.   

 

Şekil 6. Componentin ilk eklendiğinde IDE de durum.  
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Şimdi ise bu component içersinde yer alıcak dağıtık transaction işlemleri için gerekli olan 

referansımızın projemize eklememize gerekiyor. Daha öncede System.EnterpriseServices olarak 

bahsettiğimiz bu sınıfı eklemek için yine, Project menüsünden, Add Reference komutunu 
veriyoruz. Burada ise .NET sekmesinden System.EnterpriseServices sınıfını ekliyoruz.  

  

Şekil 7. System.EnterpriseServices Sınıfının eklenmesi.  

Şimdi Componentimizin kodlarını yazmaya başlayabiliriz. To Switch To Code Window linkine 
tıklayarak component imizin kodlarına geçiş yapıyoruz. İlk haliye kodlar aşağıdaki gibidir. 

using System; 

using System.ComponentModel; 

using System.Collections; 

using System.Diagnostics;  

namespace distrans 

{ 

     /// <summary> 

     /// Summary description for SatisPrimEkle. 

     /// </summary> 

     public class SatisPrimEkle : System.ComponentModel.Component 

     { 

          /// <summary> 

          /// Required designer variable. 

          /// </summary> 
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          private System.ComponentModel.Container components = null; 

           public SatisPrimEkle(System.ComponentModel.IContainer container) 

          { 

               /// 

               /// Required for Windows.Forms Class Composition Designer support 

               /// 

               container.Add(this); 

               InitializeComponent(); 

                // 

               // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call 

               // 

          }  

          public SatisPrimEkle() 

          { 

               /// 

               /// Required for Windows.Forms Class Composition Designer support 

               /// 

               InitializeComponent(); 

               // 

               // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call 

               // 

          }  

          /// <summary> 

          /// Clean up any resources being used. 

          /// </summary> 

          protected override void Dispose( bool disposing ) 

          { 

               if( disposing ) 

               { 

                    if(components != null) 

                    { 

                         components.Dispose(); 

                    } 

               } 

               base.Dispose( disposing ); 

          }  

          #region Component Designer generated code 

          /// <summary> 

          /// Required method for Designer support - do not modify 

          /// the contents of this method with the code editor. 

          /// </summary> 

          private void InitializeComponent() 

          { 

               components = new System.ComponentModel.Container(); 

          } 

          #endregion 

     } 

}  



www.bsenyurt.com Page 2672 
 

Biz buradaki  kodları aşağıdaki şekliyle düzenleyecek ve yukarıda yazılı çoğu kodu çıkartacağız. 

Haydi  başlayalım. Öncelikle using  kısmına,  

using System.Data.SqlClient; 

using System.EnterpriseServices; 

sınıflarını  eklememiz gerekiyor. Çünkü Transaction  işlemleri için EnterpriseServices  sınıfını ve 

veritabanı  işlemlerimiz içinde SqlClient sınıfında yer alan nesnelerimizi kullanacağız.   İkinci  köklü 

değişimiz ise SatisPrimEkle isimli sınıfımızın ServicedComponent sınfından türetilmiş  olması. Bu 

değişikliği ve  diğer fazlalıkları çıkarttığımız takdirde,  kodlarımızın son hali  aşağıdaki gibi 

olucaktır.  

using System; 

using System.ComponentModel; 

using System.Collections; 

using System.Diagnostics; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.EnterpriseServices;  

namespace distrans 

{ 

     public class SatisPrimEkle : ServicedComponent 

     {    

     } 

}  

 Şimdi  metodumuzu ekliyelim ve gerekli kodlamaları yazalım.  

using System; 

using System.ComponentModel; 

using System.Collections; 

using System.Diagnostics; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.EnterpriseServices;  

namespace distrans 

{ 

     /* [Transaction(TransactionOption.Required)] satırı ile belirtilen şudur. Component imiz var 

olan Transaction içerisinde çalıştırılacaktır. Ancak eğer oluşturulmuş yani başlatılmış bir transaction 

yoksa, bu component imiz için yeni bir tane oluşturulması sağlanacaktır. Burada, 

     TransactionOption'ın sahip olabileceği diğer değerler Disabled, NotSupported, RequiresNew ve 

Supported dır. 

     Disabled durumunda, transaction özelliği görmezden gelinir. Default olarak bu değer kabul 

edilir. Bu durumda Transaction başlatılması gibi işlemler manuel olarak yapılır. 

     Not Supported durumunda ise Component imiz bir transaction var olsa bile bu transaction'ın 

dışında çalışıcaktır. 

     RequiresNew durumunda, Component imiz için bir transaction var olsada olmasada mutlaka 

yeni bir transaction başlatılacaktır. 

     Supported durumu ise , var olan bir transaction olması durumunda, Component imizin bu 

transaction'a katılmasını sağlar. 
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     Biz uygulamamızda otomatik transaction tekniğini kullandığımız için Required seçeneğini 

kullanıyoruz. 

     */ 

     [Transaction(TransactionOption.Required)]public class SatisPrimEkle : ServicedComponent 

     { 

     /* AutoComplete() satırı izleyen metodun bir transaction içerisinde yer alacağını ve transaction 

işlemlerinin başlatılması ve bitirilmesini Component Services 'ın üstleneceğini belirtir. Dolayısıyla 

Component imizin bu metodunu çalıştırdığımızda bir transaction başlatılır ve ContexUtil nesnesi ile 

manuel olarak yapacağımız SetComplete (Commit) ve SetAbort(Rollback) hareketlerini COM+ 

Servisi kendisi yapar. */  

          [AutoComplete()]public string VeriGonder(string ad,string soyad,double satisTutari) 

          { 

               SqlConnection conFriends = new SqlConnection("initial catalog=Friends;data 

source=127.0.0.1;integrated security=sspi;packet size=4096"); 

               SqlConnection conIstanbulMerkez = new SqlConnection("initial 

catalog=IstanbulMerkez;data source=127.0.0.1;integrated security=sspi;packet size=4096");  

               /* Yukarıdaki SqlConnection nesneleri tanımlanırken data source özelliklerine sql 

sunucusunun bulunduğu ip adresi girildi. Bu farklı ip'lere sahip sunucular söz konusu olduğunda 

farklı veritabanlarınıda kullanabiliriz anlamına gelmektedir. Uygulamamızı aynı sunucu üzerinde 

gerçekleştirmek zorunda olduğum için aynı ip adreslerini verdim.*/  

               /* Aşğıdaki satırlarda veri girişi için gerekli sql cümlelerini hazırladık ve bunları 

SqlCommand nesneleri ile ilişkilendirip çalıştırdık. */ 

               string sql1="INSERT INTO Satislar (Ad,Soyad,SatisTutari) VALUES 

('"+ad+"','"+soyad+"',"+satisTutari+")"; 

               double prim=satisTutari*0.10;  

               string sql2="INSERT INTO Primler (Ad,Soyad,Prim) VALUES 

('"+ad+"','"+soyad+"',"+prim+")";  

               SqlCommand cmdSatisGir=new SqlCommand(sql1,conFriends); 

               SqlCommand cmdPrimGir=new SqlCommand(sql2,conIstanbulMerkez); 

               conFriends.Open(); 

               conIstanbulMerkez.Open();  

               cmdSatisGir.ExecuteNonQuery(); 

               cmdPrimGir.ExecuteNonQuery();  

               return "ISLEM TAMAM"; /* Metod başarılı bir şekilde çalıştığında, COM+ sevisi 

transaction'ı otomatik olarak sonlandırır ve metodumuz geriye ISLEM TAMAM stringini döndürür. 

*/  

          } 

     } 

}  

Component imizi  oluşturduktan sonar bunu Sunum  Katmanındaki uygulamalarda kullanabilmek ve 

COM+ Servisinede eklenmesini sağlamak için bir Strong Name Key dosyası oluşturmamız 

gerekiyor. Bu IDE dışından ve sn.exe isimli dosya ile yapılan bir işlemdir.  Bunun için D:\Program 

Files\Microsoft.NET\FrameworkSDK\Bin\sn.exe dosyasını kullanacağız. İşte komutun çalıştırılışı;  
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Şekil 8. sn.exe ile snk(strong name key) dosyasının oluşturulması.   

Görüldüğü gibi snk uzantılı dosyamız oluşturuldu. Şimdi Formumuzda bu Component imize ait 

metodu kullanabilmek için oluşturulan bu snk uzantılı dosyayı Solutionımıza Add Exciting 
Item seçeneği ile eklememiz gerekiyor. Aşağıdaki 3 şekilde bu adımları görebilirsiniz.  
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Şekil 9 . SatisPrimEkle.snk dosyasının projemize eklenmesi.   

Formumuzda Component imize ait metodu kullanabilmek için yapmamız gereken bir adım daha 

var. Oda uygulamanın AssemblyInfo.cs dosyasına aşağıdaki kod satırını eklemek.  

[assembly: AssemblyKeyFile("..\\..\\SatisPrimEkle.snk")] 

Şimdi formumuzdaki kodları inceleyelim. Öncelikle SatisPrimEkle tipinde bir nesne tanımlıyoruz. 

Şimdi bu nesnesin VeriGonder isimli metoduna eriştiğimizde aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi 
IntelliSense özelliği bize kullanabileceğimiz parametreleride gösteriyor.  
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Şekil 10. Metodun kullanım.   

Şimdi tüm kodumuzu tamamlayalım ve örneğimizi çalıştıralım.  

private void btnGonder_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     SatisPrimEkle comp=new SatisPrimEkle(); 

     double st=System.Convert.ToDouble(txtSatisTutari.Text);  

     try 

     { 

          MessageBox.Show(comp.VeriGonder(txtAd.Text,txtSoyad.Text,st));  

     } 

     catch(Exception hata) 

     { 

          MessageBox.Show(hata.Source + ":" + hata.Message); 

     } 

}   

Şimdi örneğimizi çalıştıralım.    
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Şekil 11. ISLEM TAMAM   

Görüldüğü gibi , metodumuz başarılı bir şekilde çalıştırıldı. Hemen tablolarımızı kontrol edelim.   

 

Şekil 12. IstanbulMerkez veritabanındaki Primler Tablosu.   

 

Şekil 13. Friends veritabanındaki Satislar tablosu.   

Şimdi Component Servicesa bakıcak olursak oluşturmuş olduğumuz distrans isimli Component 
Applicationı ve içerdiği SatisPrimEkle isimli Componenti, burada da görebiliriz.  

 

Şekil 14. Componet Services.   
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Bir sonraki makalemizde aynı örneği Manuel yöntemelerle ve dolayısıyla ContextUtil sınıfının 

metodları ile gerçekleştireceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Transaction Kavramı  ( 17.11.2003 ) - Ado.Net 

Değerli Okurlarım, Merhabalar.   

Bu makalemizde sizlere veritabanı programcılığında ve özellikle de çok katlı mimaride çok önemli 

bir yere sahip olan Transactionlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi 

konuyu iyi anlayabilmek için bir de örnek uygulamamız olucak. Öncelikle Transaction nedir , ne işe 

yarar bunlardan bahsedelim. Çoğu zaman programlarımızda ardı arkasına veritabanı işlemleri 

uygulatırız. Örneğin, bir veritabanındaki bir tablodan kayıt silerken, aynı olayın sonucunda başka 

bir ilişkli tabloya silinen bu  verileri ekleyebilir veya güncelleyebiliriz. Hatta bu işlemin arkasından 

da silinen kayıtların bulunduğu tablo ile ilişkili başka tablolaradan da aynı verileri sildiğimiz işlemleri 

başlatabiliriz. Dikkat edicek olursanız burada birbirleriyle ilintili ve ardışık işlemlerden söz 

ediyoruz.   

Farzedelim ki , üzerinde çalıştığımız bu tablolara farklı veritabanı sunucularında bulunsun. Örneğin, 

birisi Adanada diğeri Arnavutlukta ortağı olduğumuz şirketin sunucularında. Hatta bir diğeride 

Kazakistandaki ortağımızın bir kaç sunucusunda bulunuyor olsun. E hadi bir tanede bizim 

sunucumuzda farklı bir veya bir kaç tablo olsun. Şimdi düşünün ki, biz Kazakistan a sattığımız 

malların bilgisini , Arnavutluk taki ortağımızın sunucularınada bildiriyoruz. Stoğumuzda bulunan 

mallarda 1000 adet televizyonu Kazakistana göndermek amacıyla ihraç birimimize rapor ediyoruz. 

İhraç birimi ilgili işlemleri yaptıktan sonra, Kazakistandaki sunuculardan gelen ödeme bilgisini 

alıyor. Sonra ise stok tan 1000 televizyonu düşüyor , muhasebe kayıtlarını güncelliyor, Kazakistan 

daki sunucularda stok artışını ve hesap eksilişlerini bildiriyor. Daha sonra ise , Arnavutluk taki 

sunuculara stok artışı ve stok azalışlarını ve muhasebe hareketlerini belirtiyor. Senaryo bu ya. Çok 

hızlı bir teknolojik alt yapıya sahip olduğumuzu ve bankalardan şirkete olan para akışlarının anında 

görülüp , tablolara yansıtılabildiğini ve bu sayede de stoklardaki hareketlerin ve şirket muhasebe 

kayıtlarındaki hareketlerin hemen gerçekleşebileceğini yani mümkün olduğunu düşünelim. (Değerli 

okuyucalarım biliyorum ki uzun bir cümle oldu ama umarım gelmek istediğim noktayı anlamaya 

başlamışsınızdır)  

Bahsettiğimiz tüm bu işlemler birer iş parçacığıdır ve aslında hepsi toplu olarak tek bir amaca 

hizmet etmektedir. Tüm sunucuları stok hareketlerinden ve gerekli muhasebe değişikliklerinden eş 

zamanlı olarak (aşağı yukarı yani ) haberdar etmek ve veritabanı sunucularını güncellemek. 

Dolayısıyla tüm bu iş parçacıklarını, tek bir bütün işi gerçekleştirmeye çalışan unsurlar olduğunu 

söyleyebiliriz. İşte burada tüm bu iş parçacıkları için söylenebilecek bazı hususlar vardır. 

Öncelikle,   

İş parçacıklarının birinde meydana gelen aksaklık , diğer işlerin ve özellikle takib eden iş 

parçacıklarının doğru şekilde işlemesine neden olabilir. Dolayısıyla tüm bu iş parçacıkları başarılı 

mailto:selim@bsenyurt.com


www.bsenyurt.com Page 2679 
 

olduğu takdirde bütün iş başarılı olmuş sayılabilir. 

Diğer yandan iş parçacıklarının işleyişi sırasında veriler üzerindeki değişikliklerin de tutarlı olması 

birbirlerini tamamlayıcı nitelik taşıması gerekir. Söz gelimi stoklarımızıda 2000 televiyon varken 

1000 televizyon ihraç ettiğimizde stoğumuza mal eklenmediğini düşünecek olursak 1000 televizyon 

kalması gerekir. 1001 televizyon veya 999 televizyon değil. İşte bu verilerin tutarlılığını gerektirir.   

İşte bu nedenlerde ötürü Transaction kavramı ortaya çıkarmıştır. Bu kavrama göre aslında 

bahsedilen tüm iş parçakları kusursuz olarak başarılı olduklarında €œişlem tamam€� denebilir. 

İşte bizde veritabanı uygulamalarımızı geliştirirken, bu tip iş parçacıklarını bir Transaction bloğuna 

alırız. Şimdi ise karşımıza iki yeni kavram çıkacaktır. Commit ve Rollback.Eğer Transaction bloğuna 

dahil edilen iş parçacıklarının tümü başarılı olmuş ise Transaction Commit edilir ve iş 

parçacıklarındaki tüm veri değişimleri gerçekten veritabanlarına yansıtılır. Ama iş parçacıklarından 

her hangibirinde tek bir hata oluşup iş parçacığının işleyişi bozulur ise bu durumda tüm Transaction 

Rollback edilir ve bu durumda, o ana kadar işleyen tüm iş parçacıklarındaki işlemler geri alınarak , 

veritabanları Transaction başlamadan önceki haline döndürülür. Bu bir anlamda güvenlik ve verileri 

koruma adına oluşturulmuş bir   koruma mekanizmasıdır.  

Peki ya iş parçacıklarının düzgün işlemiyişine sebep olarak neler gösterebiliriz. Tabiki çevresel 

faktörler en büyük etkendir. Sunucuları birbirine bağlayan hatlar üzerinde olabilecek fiziki bir hasar 

işlemleri yarıda bırakabilir ve Kazakistan daki sunuculardaki 1000 televizyonluk artış buraya hiç 

yansımayabilir. Kazakistandaki yetkili Türkiyedeki merkezi arayıp €œstoğumda hala 1000 

televizyon görünmüyor.€� diyebilir. Merkezdeki yetkili ise. €œBizim stoklardan 1000 tv dün 

çıkmış. Bilgisayar kayıtları yalan mı söyliyecek kardeşim.€� diyebilir.  Neyseki Transactionlar 

sayesinde olay şöyle gelişir.  

Kazakistan Büro : Stokta bir hareket yok bir sorunmu var acaba? 

Merkez: Evet . Karadenizden geçen boru hattında fırtına nedeni ile kopma olmuş. Mallar bizim 

stokta halen daha çıkmadılar. Gemide bekletiyoruz.   

Çok abartı bir senaryo oldu aslında. Nitekim o televizyonlar bir şekilde yerine ulaşır Transactionlara 

gerek kalmadan. Ama olayı umarım size betimleyebilmişimdir. Şimdi gelin olayın teknik kısmını bir 
de grafik üzerinde görelim.   



www.bsenyurt.com Page 2680 
 

 

Şekil 1. Transaction Kavramı 

Şekilde görüldüğü gibi örnek olarak 3 adet işlem parçacığı içeren bir Transaction bloğumuz var. Bu 

işlemler birbirine   bağlı olarak tasvir edilmiştir. Eğer herhangibiri başarısız olursa veriler üzerinde o 

ana kadar olan değişiklikler geri alınır ve sistem Transaction başlamadan önceki haline 

konumlandırılır. Şekilimize bunlar R-point yani Rollback Noktasına git olarak tasvir edilmiştir. Ancak 

tüm işlemler başarılı olursa Transaction içinde gerçekleşen tüm veri değişiklikleri onaylanmış 

demektir.   

Transactionlar ile ilgili olarak önemli bir konu ise yukarıdaki örneklerde anlattığımız gibi birden fazla 

veritabanı olması durumunda bu Transaction işlemlerinin nasıl koordine edilceğedir. Burada Dağıtık 

Transaction dediğimiz Distributed Transaction kavramı ortaya çıkar. Bu konuyu ilerliyen 

makalelerimizde işlemey çalışacağım. Şimdilik sadece tek bir veritabanı üzerinde yazabileceğimiz 

Transaction lardan bahsetmek istiyorum..NET içerisinde SqlClient sınıfında yer alan nesneleri 

Transaction nesneleri kullanılarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ben SqlTransaction nesnesini ele 

alacağım. Bu nesneyi oluşturmak için herhangibir yapıcı metod yoktur. SqlDataReader sınfınıda 

olduğu gibi bu sınıfa ait nesneler birer değişkenmiş gibi tanımlanır. Nesne atamaları SqlConnection 

nesnesi ile gerçekleştirilir ve bu aynı zamanda Transactionın hangi SqlConnection bağlantısı için 

başlatılacağını belirlemeye yarar.  

SqlTransaction tran; 
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tran = conNorthwind.BeginTransaction(); 

Yukarıdaki ifadeye dikkat edersek, bir SqlTransaction nesnesi tanımlanmış ve daha sonra 

conNorthwind isimli SqlConnection nesnesi için başlatılmıştır. İşte Transaction bloğunun başladığı 

nokta burasıdır. Şimdi ise , hangi Sql komutlarını dolayısıyla hangi iş parçacıklarını bu transaction 

nesnesine(yani bloğuna) dahil ediceğimizi belirlemeliyiz. Bu işlem genelde çalıştırılıcak olan 

SqlCommand nesnelerinin Transaction özelliklerine Transaction nesnesinin atanması ile 

gerçekleştirilir. Dilerseniz gerçekçi bir örnek üzerinde çalışalım ve Transaction kavramını daha iyi 

anlayalım. 

Merkezi İstanbulda olan uluslararası devre mülk satan bir  şirket, ülke ofislerinde satışını yaptığı 

devre mülkler için, satışı yapan personele ait   banka hesaplarına EFT işlemi içeren bir uygulamaya 

sahip olsun. Bahsi geçen uygulamanın çalışmasına bir örnek verelim; Brezilyadaki ofisimizde bir 

satış personelimizin, devre mülk sattığını ve satış tutarı üzerinden %1 prim aldığını farz edelim. 

Yapılan satış sonucunda İstanbuldaki suncuda yer alan veritabanına ait tablolarda peşisıra işlemler 

yapıldığını varsayalım.   

Personelin bilgilerinin olduğu tabloda alacağı toplam prim tutarı satış tutarının %1i oranında artsın , 

ödencek prime ait bilgiler ayrı bir tabloya işlensin ve aynı zamanda, şirkete ait finans kurumundaki 

toplam para hesabından bu prim tutarı kadar TL eksilsin. İşte bu üç işlemi göz önünde 

bulundurduğumuzda, tek bir işleme ait iş parçacıkları olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla burada bir 

Transactiondan rahatlıkla söz edebiliriz.Dilerseniz uygulamamıza geçelim. Öncelikle tablolarımıza 

bir göz atalım. IstanbulMerkez isimli veritabanımızda şu tablolar yer alıyor.  

  

Şekil 2. IstanbulMerkez veritabanındaki tablolar. 

Buradaki tablolardan ve görevlerinden kısaca bahsedelim. Personel tablosunda personele ait bilgiler 

yer alıyor. Bu tablo Prim isimli tablo ile bire-çok ilişkiye sahip. AFinans ise, bize ait finas 

kurumunun kasasındaki güncel TLsı miktarını tutan bir tablo. Personel satış yaptığında, satış tutarı 

üzerinde prim Personel tablosundaki PrimToplami alanının değerini %1 arttırıyor sonra Prim 

tablosuna bunu işliyor ve son olarakta AFinans tablosundaki Tutar alanından bahsi geçen %1 lik 

prim miktarını azaltıyor.   
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Peki buradaki üç işlem için neden Transaction kullanıyoruz? Farz edelim ki, Personel tablosunda 

PrimToplami alanının değeri arttıktan sonra, bir sorun nedeni ile veritabanına olan bağlantı kesilmiş 

olsun ve diğer işlemler gerçekleşmemiş olsun. Bu durumda personelin artan prim tutarını 

karşılayacak kadar TLsı finans kurumunun ilgili hesabından düşülmemiş olacağı için , finansal 

dengeler bozulmuş olucaktır. İşin içine para girdiği zaman Transactionlar daha bir önem 

kazanmaktadır. Uygulamamızı basit olması açısından Console uygulaması olarak geliştireceğim. 

Haydi başlayalım.  İşlemlerin kolay olması açısından başlangıç için Personel tablosuna bir kayıt 

girdim. Şu an için görüldüğü gibi PrimToplami alanının değeri 0 TLsıdır. Ayıraca AFinans tablosunda 

bir başlangıç tutarımızın olması gerelkiyor.  

  

Şekil 3. Personel Tablosu 

  

Şekil 4. Afinans tablosu   

Uygulamamızda , Personel tablosunda yer alan PrimToplami alanının değerini prim tutarı kadar 
arttırmak için aşağıdaki Stored Procedureü kullanacağız.  

CREATE PROCEDURE [Prim Toplami Arttir]  

@prim float, 

@pid int  

AS  

UPDATE Personel SET PrimToplami = PrimToplami+@prim 

WHERE PersonelID=@pid  

GO 

Prim tablosuna eklenecek veriler için ise INSERT sql cümleciği içeren bir Stored Procedureümüz 

var.   

CREATE PROCEDURE [Prim Bilgisi Gir]  

@pid int, 

@st float, 

@p float, 

@str datetime  

AS  

INSERT INTO Prim (PersonelID,SatisTutari,Prim,SatisTarihi) 

VALUES (@pid,@st,@p,@str)  

GO 

  Son olarak AFinans isimli tablomuzdan prim miktarı kadar TLsını düşecek olan Stored 

Procedureümüzü yazalım.  
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CREATE PROCEDURE [Prim Dus]   

@prim float  

AS  

UPDATE AFinans SET Tutar=Tutar-@prim  

GO  

Artık program kodlarımıza geçebiliriz. Kodları C# ile yazmayı tercih ettim.   

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient;   

namespace TransactionSample1 

{ 

     class Trans 

     { 

          [STAThread] 

          static void Main(string[] args) 

          { 

               /* IstanbulMerkez veritabanına bir bağlantı nesnesi referans ediyoruz. */ 

               SqlConnection conIstanbulMerkez=new SqlConnection("initial 

catalog=IstanbulMerkez;data source=localhost;integrated security=sspi"); 

               /* Transaction nesnemizi tanımlıyor ve bu Transaction'ın conIstanbulMerkez isimli 

SqlConnection nesnesinin belirttiği bağlantıya ait komutlar için çalıştırılacağını belirtiyoruz. */ 

               SqlTransaction tr; 

               conIstanbulMerkez.Open(); 

               tr=conIstanbulMerkez.BeginTransaction();  

               double satisTutari=150000000000; 

               double primTutari=satisTutari*0.01;  

               /* Şimdi, Personel tablosundaki PrimToplami alanın değerini primTutari değişkeninin 

değerin kadar arttıracak Stored Procedure'ü çalıştıracak SqlCommand nesnesini tanımlıyor ve 

gerekli parametreleri ekleyerek bu parametrelere değerlerini veriyoruz. Son olaraktan da 

SqlCommand'in Transaction özelliğine oluşturduğumuz tr isimli SqlTransaction nesnesini atıyoruz. 

Bu şu anlama geliyor. "Artık bu SqlCommand tr isimli Transaction içinde çalışıcak olan bir iş 

parçacaığıdır." */ 

               SqlCommand cmdPrimToplamiArttir=new SqlCommand("Prim Toplami 

Arttir",conIstanbulMerkez); 

               cmdPrimToplamiArttir.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

               cmdPrimToplamiArttir.Parameters.Add("@prim",SqlDbType.Float); 

               cmdPrimToplamiArttir.Parameters.Add("@pid",SqlDbType.Int); 

               cmdPrimToplamiArttir.Parameters["@prim"].Value=primTutari; 

               cmdPrimToplamiArttir.Parameters["@pid"].Value=1; 

               cmdPrimToplamiArttir.Transaction=tr;  

               /* Aşağıdaki satırlarda ise "Prim Bilgisi Gir" isimli Stored Procedure'ü çalıştıracak olan 

SqlCommand nesnesi oluşturulup gerekli paramtere ayarlamaları yapılıyor ve yine Transaction 

nesnesi belirlenerek bu komut nesneside Transaction bloğu içerisine bir iş parçacığı olarak 

bildiriliyor.*/ 

               SqlCommand cmdPrimBilgisiGir=new SqlCommand("Prim Bilgisi 

Gir",conIstanbulMerkez); 

               cmdPrimBilgisiGir.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 
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               cmdPrimBilgisiGir.Parameters.Add("@pid",SqlDbType.Int); 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters.Add("@st",SqlDbType.Float); 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters.Add("@p",SqlDbType.Float); 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters.Add("@str",SqlDbType.DateTime); 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters["@pid"].Value=1; 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters["@st"].Value=satisTutari; 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters["@p"].Value=primTutari; 

               cmdPrimBilgisiGir.Parameters["@str"].Value=System.DateTime.Now; 

               cmdPrimBilgisiGir.Transaction=tr;  

               /* Son olarak AFinans isimli tablodaki Tutar alanından prim tutarı kadar TL'sını düşücek 

olan Stored Procedure için bir SqlCommand nesnesi tanımlanıyor, prim tutarını taşıyacak olan 

parametre eklenip değeri veriliyor. Tabiki en önemlisi, bu komut nesnesi içinde SqlTransaction 

nesnemiz belirleniyor.*/ 

               SqlCommand cmdTutarDus=new SqlCommand("Prim Dus",conIstanbulMerkez); 

               cmdTutarDus.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

               cmdTutarDus.Parameters.Add("@prim",SqlDbType.Float); 

               cmdTutarDus.Parameters["@prim"].Value=primTutari; 

               cmdTutarDus.Transaction=tr;  

               /* Evet sıra geldi programın can alıcı kodlarına. Aşağıda bir Try-Catch-Finally bloğu var. 

Bu bloklarda dikkat edicek olursanız tüm SqlCommand nesnelerinin çalıştırılması try bloğunda 

yapılamktadır. Eğer tüm bu komutlar sorunsuz bir şekilde çalışırsa bu durumda, tr.Commit() ile 

transaction onaylanır vee değişikliklerin veritabanı üzerindeki tablolara yazılması onaylanmış olur*/ 

               try 

               { 

                    int etkilenen=cmdPrimToplamiArttir.ExecuteNonQuery(); 

                    Console.WriteLine("Personel tablosunda {0} kayıt güncellendi",etkilenen); 

                    int eklenen=cmdPrimBilgisiGir.ExecuteNonQuery(); 

                    Console.WriteLine("Prim tablosunda {0} kayıt eklendi",eklenen); 

                    int hesaptaKalan= cmdTutarDus.ExecuteNonQuery(); 

                    Console.WriteLine("AFinans tablosunda {0} kayıt güncellendi",hesaptaKalan); 

                    tr.Commit(); 

               } 

               catch(Exception hata) /* Ancak bir hata olması durumdan ise, kullanıcı hatanın bilgisi ile 

uyarılır ve tr.Rollback() ile hatanın oluştuğu ana kadar olan tüm işlemler iptal     edilir.*/ 

               { 

                    Console.WriteLine(hata.Message+" Nedeni ile işlmeler iptal edildi"); 

                    tr.Rollback(); 

               } 

               finally /* hata oluşsada oluşmasada açık bir bağlantı var ise bunun kapatılmasını garanti 

altına almak için finally bloğunda bağlantı nesnemizi Close metodu ile kapatırız.*/ 

               { 

                    conIstanbulMerkez.Close(); 

               } 

          } 

     } 

}  
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Şekil 5. Programın çalışması sonucu. 

Bu durumda veritabanındaki tabloalara bakıcak olursak; Personel tablosuna PrimToplami alanının 
değeri artmış,  

 

Şekil 6. Personel tablosunda PrimToplami alanının değeri arttırıldı.   

Prim tablosuna ilgili personele ait bilgiler eklenmiş, 

 

Şekil 7. Prim tablosuna ödenecek prime ait bilgiler girildi.   

Son olarakta, AFinans isimli tablondaki Tutar alanının değeri güncellenmiştir.  

  

Şekil 8. AFinans  tablosundaki Tutar alanının değeri prim tutarı kadar azaldı.   

Şimdi dilerseniz bir hata tetikleyelim ve ne olacağına bakalım. Bir hata üretmek aslında isteyince o 

kadar kolay değil malesef. Ben Stored Procedure lerden birinin ismini yanlış yazıcam. Bakalım ne 
olucak. Şu anda tablodaki veriler yukardıaki Şekil 6,7 ve Şekil 8da olduğu gibi.  

SqlCommand cmdPrimBilgisiGir=new SqlCommand("Prim Bisi Gir",conIstanbulMerkez);  

Burada  Stored Procedureün ismi €œPrim Bilgisi Gir€� iken ben €œPrim Bisi Gir €œ yaptım. Şimdi 

çalıştıracak olursak; aşağıdaki ekran ile karşılaşırız. İşlemler iptal edilir.  

 



www.bsenyurt.com Page 2686 
 

10.  İşlemler iptal edildi.   

Eğer  transaction kullanmasaydık ilk SqlCommand çalışır ve Personel tablosunda PrimToplami 
alanın değeri artartdı.  Oysa şimdi bu tabloyu kontrol edicek olursak, 

 

Şekil 11.  Bir etki olmadi.     

Tekrar önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Bu Transaction tek br veritabanı üzerinde 

çalışmaktadır. Eğer birden fazla veritabanı söz konusu olursa , Distibuted Transaction tekniklerini 

kullanmamız gerekiyor. Bunu ilerliyen makalelerimizde incelemeye çalışacağım. Umarım buraya 

kadar anlattıklarımla Transactionlar hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Bir sonraki makalemizde 

görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim.  

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Overload Metodların Gücü  ( 13.11.2003 ) - C# 

Değerli Okurlarım, Merhabalar. 

Bu makalemde sizlere overload kavramından bahsetmek istiyorum. Konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi açısından, ilerliyen kısımlarda basit bir örnek üzerinde de çalışacağız. 

Öncelikle Overload ne demek bundan bahsedelim. Overload kelime anlamı olarak Aşırı Yükleme 

anlamına gelmektedir. C# programlama dilinde overload dendiğinde, aynı isme sahip birden fazla 

metod akla gelir. Bu metodlar aynı isimde olmalarına rağmen, farklı imzalara sahiptirler. Bu 

metodların imzalarını belirleyen unsurlar, parametre sayıları ve parametre tipleridir. Overload 

edilmiş metodları kullandığımız sınıflarda, bu sınıflara ait nesne örnekleri için aynı isme sahip fakat 

farklı görevleri yerine getirebilen ( veya aynı görevi farklı sayı veya tipte parametre ile yerine 

getirebilen ) fonksiyonellikler kazanmış oluruz. 

Örneğin; 

mailto:selim@bsenyurt.com
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 Şekil 1 : Overload metodlar. 

Şekil 1 de MetodA isminde 3 adet metod tanımı görüyoruz. Bu metodlar aynı isime sahip olmasına 

rağmen imzaları nedeni ile birbirlerinden tamamıyla farklı metodlar olarak algılanırlar. Bize 

sağladığı avantaj ise, bu metodları barındıran bir sınıf nesnesi yarattığımızda aynı isme sahip 

metodları farklı parametreler ile çağırabilmemizdir. Bu bir anlamda her metoda farklı isim vermek 

gibi bir karışıklığında bir nebze önüne geçer. Peki imza dediğimiz olay nedir? Bir metodun imzası şu 
unsurlardan oluşur. 

Metod İmzası Kabul Edilen Unsurlar Metod İmzası Kabul Edilmeyen Unsurlar 

Parametre Sayısı 

Parametrenin Tipleri 

Metodun Geri Dönüş Tipi 

Tablo 1. Kullanım Kuralları 

Yukarıdaki unsurlara dikkat ettiğimiz sürece dilediğimiz sayıda aşırı yüklenmiş ( overload edilmiş) 

metod yazabiliriz. Şimdi dilerseniz küçük bir Console uygulaması ile , overload metod oluşumuna 

engel teşkil eden duruma bir göz atalım.Öncelikle metodun geri dönüş tipinin metodun imzası 

olarak kabul edilemiyeceğininden bahsediyoruz. Aşğıdaki örneğimizi inceleyelim.  

using System;  

namespace Overloading1 

{ 

    class Class1 

     { 

          public int Islem(int a) 

          { 

               return a*a; 

          } 

          public string Islem(int a) 

          { 

               string b=System.Convert.ToString(a); 

               return "Yaşım:"+b; 

          }  

          [STAThread] 

          static void Main(string[] args) 

          { 

          } 
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     } 

} 

Örneğin yukarıdaki uygulamada, Islem isimli iki metod tanımlanmıştır. Aynı parametre tipi ve 

sayısına sahip olan bu metodların geri dönüş değerlerinin farklı olması nedeni ile derleyici 

tarafından farklı metodlar olarak algılanmış olması gerektiği düşünülebilir. Ancak böyle 
olmamaktadır. Uygulamayı derlemeye çalıştığımızda aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşırız. 

Overloading1.Class1' already defines a member called 'Islem' with 

the same parameter types 

Yapıcı metodlarıda overload edebiliriz. Bu da oldukça önemli bir noktadır. Bunu zaten .NET ile 

program geliştirirken sıkça kullanırız. Örneğin SqlConnection sınıfından bir nesne örneği yaratmak 

istediğimizde, bunu yapabileceğimiz 2 overload edilmiş yapıcı metod olduğunu görürüz. Bunlardan 
birisi aşıda görünmektedir. 

 

Şekil 2. Örnek bir Overload Constructor(Aşırı Yüklenmiş Yapıcı) metod. 

Dolayısıyla bizde yazdığımız sınıflara ait constructorları overload edebiliriz. Şimdi dilerseniz 

overload ile ilgili olaraktan kısa bir uygulama geliştirelim. Bu uygulamada yazdığımız bir sınıfa ait 
constructor metodları overload ederek değişik tipte fonksiyonellikler edinmeye çalışacağız. 

Bu uygulamada KolayVeri isminde bir sınıfımız olucak. Bu sınıfın üç adet yapıcısı olucak. Yani iki 

adet overload constructor yazıcaz. İki tane diyorum çünkü C# zaten default constructoru biz 

yazmasak bile uygulamaya ekliyor. Bu default constructorlar parametre almayan constructorlardır. 

Overload ettiğimiz constructor metodlardan birisi ile, seçtiğimiz bir veritabanına bağlanıyoruz. Diğer 

overload metod ise, parametre olarak veritabanı adından başka, veritabanına bağlanmak için 

kullanıcı adı ve parola parametrelerinide alıyor. Nitekim çoğu zaman veritabanlarımızda yer alan 

bazı tablolara erişim yetkisi sınırlamaları ile karşılaşabiliriz. Bu durumda bu tablolara bağlantı 

açabilmek için yetkili kullanıcı adı ve parolayı kullanmamız gerekir. Böyle bir olayı canlandırmaya 

çalıştım. Elbetteki asıl amacımız overload constructor metodların nasıl yazıldığını, nasıl kullanıldığını 

göstermek. Örnek gelişmeye çok, hemde çok açık. Şimdi uygulamamızın bu ilk kısmına bir 

gözatalım. Aşğıdakine benzer bir form tasarım yapalım. 
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Şimdi sıra geldi kodlarımızı yazmaya. Öncelikle uygulamamıza KolayVeri adında bir class ekliyoruz. 

Bu classın kodları aşağıdaki gibidir. Aslında uygulamaya bu aşamada baktığımızda SqlConnection 

nesnemizin bir bağlantı oluşturmasını özelleştirmiş gibi oluyoruz. Gerçektende aynı işlemleri zaten 

SqlConnection nesnesini overload constructorlari ile yapabiliyoruz. Ancak temel amacımız aşırı 

yüklemeyi anlamak olduğu için programın çalışma amacının çok önemli olmadığı düşüncesindeyim. 
Umuyorum ki sizlere aşırı yükleme hakkında bilgi verebiliyor ve vizyonunuzu geliştirebiliyorumdur. 

using System; 

using System.Data.SqlClient;  

namespace Overloading 

{ 

     public class KolayVeri 

     { 

          private string baglantiDurumu; /* Connection'ın durumunu tutacak ve sadece bu class 

içinde geçerli olan bir string değişken tanımladık. private anahtar kelimesi değişkenin sadece bu 

class içerisinde yaşayabilceğini belirtir. Yazmayabilirizde, nitekim C# default olarak değişkenleri 

private kabul eder.*/ 

          public string BaglantiDurumu /* Yukarıda belirttiğimiz baglantiDurumu isimli değişkenin 

sahip olduğu değeri, bu class'a ait nesne örneklerini kullandığımız yerde görebilmek için sadece 

okunabilir olan (readonly), bu sebeplede sadece Get bloğuna sahip olan bir özellik tanımlıyoruz.*/ 

          { 

               get 

               { 

                    return baglantiDurumu; /* Bu özelliğe eriştiğimizde baglantiDurumu değişkeninin o 

anki değeri geri döndürülecek. Yani özelliğin çağırıldığı yere döndürülücek.*/ 

               } 

          }  

          public KolayVeri() /* İşte C# derleyicisinin otomatik olarak eklediği parametresiz yapıcı 

metod. Biz bu yapıcıya tek satırlık bir kod ekliyoruz. Eğer nesne örneği parametresiz bir 

Constructor ile yapılırsa bu durumda baglantinin kapalı olduğunu belirtmek için baglantiDurumu 

değişkenine bir değer atıyoruz. Bu durumda uygulamamızda bu nesne örneğinin BaglantiDurumu 

özelliğine eriştiğimizde BAGLANAMADIK değerini elde edeceğiz.*/ 
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          { 

               baglantiDurumu="BAGLANAMADIK"; 

          }  

          public KolayVeri(string veritabaniAdi) /* Bizim yazdığımı aşırı yüklenmiş ilk yapıcı metoda 

gelince. Burada yapıcımız, parametre olarak bir string alıyor. Bu string veritabanının adını 

barındırıcak ve SqlConnection nesnemiz için gerekli bağlantı stringine bu veritabanının adını 

geçiricek.*/ 

          { 

               string connectionString="initial catalog="+veritabaniAdi+";data 

source=localhost;integrated security=sspi"; 

               SqlConnection con=new SqlConnection(connectionString); /* SqlConnection bağlantımız 

yaratılıyor.*/  

               try /* Bağlantı işlemini bir try bloğunda yapıyoruz ki, herhangibir nedenle Sql 

sunucusuna bağlantı sağlanamassa (örneğin hatalı veritabanı adı nedeni ile) catch bloğunda 

baglantiDurumu değişkenine BAGLANAMADIK değerini atıyoruz. Bu durumda program içinde 

KolayVeri sınıfından örnek nesnenin BaglantiDurumu özelliğinin değerine baktığımızda 

BAGLANAMADIK değerini alıyoruz böylece bağlantının sağlanamadığına kanaat getiriyoruz. Kanaat 

dedikte aklıma Üsküdarda ki Kanaat lokantası geldi :) Yemekleri çok güzeldir. Sanırım karnımız 

acıktı değerli okuyucularım.Neyse kaldığımız yerden devam edelim.*/ 

               { 

                    con.Open(); // Bağlantımız açılıyor. 

                    baglantiDurumu="BAGLANDIK"; /* BaglantiDurumu özelliğimiz (Property), 

baglantiDurumu değişkeni sayesinde BAGLANDIK değerini alıyor.*/ 

               } 

               catch(Exception hata) /* Eğer bir hata olursa baglantiDurumu değişkenine 

BAGLANAMADIK değerini atıyoruz.*/ 

               { 

                    baglantiDurumu="BAGLANAMADIK"; 

               } 

          }     

          public KolayVeri(string veritabaniAdi,string kullaniciAdi,string parola) /* Sıra geldi ikinci 

overload constructor metoda. Bu metod ekstradan iki parametre daha alıyor. Bir tanesi user id ye 

tekabül edicek olan kullaniciAdi, diğeri ise bu kullanıcı için password'e tekabül edicek olan parola. 

Bunlari SqlConnection'ın connection stringine alarak , veritabanına belirtilen kullanıcı ile giriş 

yapmış oluyoruz. Kodların işleyişi bir önceki metodumuz ile aynı.*/ 

          { 

               string connectionString="initial catalog="+veritabaniAdi+";data source=localhost;user 

id="+kullaniciAdi+";password="+parola; 

               SqlConnection con=new SqlConnection(connectionString); 

               try 

               { 

                    con.Open(); 

                    baglantiDurumu="BAGLANDIK"; 

               } 

               catch(Exception hata) 

               { 

                    baglantiDurumu="BAGLANAMADIK"; 

               } 

          }  

     } 
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} 

Şimdi sıra geldi, formumuz üzerindeki kodları yazmaya. 

string veritabaniAdi;  

private void lstDatabase_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     veritabaniAdi=lstDatabase.SelectedItem.ToString(); 

     /* Burada kv adında bir KolayVeri sınıfından nesne örneği (object instance) yaratılıyor. Dikkat 

edicek olursanız burada yazdığımı ikinci overload constructor'u kullandık.*/ 

     KolayVeri kv=new KolayVeri(veritabaniAdi); /* Burada KolayVeri( dediğimizde .NET bize 

kullanabileceğimiz aşırı yüklenmiş constructorları aşağıdaki şekilde olduğu gibi hatırlatacaktır. 

IntelliSencein gözünü seveyim.*/ 

 
     stbDurumBilgisi.Text=lstDatabase.SelectedItem.ToString()+" "+kv.BaglantiDurumu; 

     private void btnOzelBaglan_Click(object sender, System.EventArgs e) 

     { 

          string kullanici,sifre; 

          kullanici=txtKullaniciAdi.Text; 

          sifre=txtParola.Text; 

          veritabaniAdi=lstDatabase.SelectedItem.ToString();  

          KolayVeri kvOzel=new KolayVeri(veritabaniAdi,kullanici,sifre); /* Burada ise diğer aşırı 

yüklenmiş yapıcımızı kullanarak bir KolayVeri nesne örneği oluşturuyoruz.*/ 

 
          stbDurumBilgisi.Text=lstDatabase.SelectedItem.ToString()+" "+kvOzel.BaglantiDurumu+" 

User:"+kullanici; 

       } 

} 

Evet şimdide programın nasıl çalıştığına bir bakalım. Listbox nesnesi üzerinde bir veritabanı adına 

bastığımızda bu veritabanına bir bağlantı açılır. 
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 Şekil 6. Listboxta tıklanan veritabanına bağlandıktan sonra. 

Ve birde kullanıcı adı ile parola verilerek nasıl bağlanacağımızı görelim. 

 

Şekil 7. Kullanıcı adı ve parola ile baplantı  

Peki ya yanlış kullanıcı adı veya parola girersek. 
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Şekil 8. Yanlık kullanıcı adı veya parolası sonrası.  

Evet değerli MsAkademik okuyucuları bu seferlikte bu kadar. Bir sonraki makalemizde görüşmek 
dileğiyle hepinize mutlu günler, yarınlar dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Stored Procedure Yardımıyla Tablodan Kayıt 

Silmek  ( 12.11.2003 ) - Ado.Net 

Bugün ki makalemde Stored Procedure yardımıyla bir veritabanı tablosundan, bizim seçtiğimiz 

herhangi bir satırı nasıl sileceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım.Her zaman olduğu gibi örneğimizi 

geliştirmek için, SQL Server üzerinde yer alan Northwind veritabanını kullanmak istiyorum. SQL 

Server üzerinde çalışan örnekler geliştirmek istememin en büyük nedeni, bir veritabanı yönetim 

sistemi (Database Management System;DBMS) üzerinde .NET ile projeler geliştirmenin 

gerçekçiliğidir. Güncel yaşantımızda ağ üzerinde çalışan uygulamalar çoğunlukla , iyi bir veritabanı 

yönetim sistemi üzerinde yazılmış programlar ile gerçekleştirilmektedir. Çok katlı mimari olarak 

hepimizin kulağına bir şekilde gelmiş olan bu sistemde, aslında yazmış olduğumuz programlar, 

birer   arayüz niteliği taşımakta olup kullanıcı ile veritabanı arasındaki iletişimi görsel anlamda 

kolaylaştıran birer araç haline gelmiştir. İşte bu sunum katmanı (presantation layer) denen yerdir. 

Burada veri tablolarını ve veritabanlarını üzerinde barındıran yer olarak veritabanı katmanı 
(Database Layer) büyük önem kazanmaktadır. 

İşte bir önceki makalemde belirttiğim gibi Stored Procedure' leri kulanmamın en büyük amacı 

performans, hız ve güvenlik kriterlerinin önemidir. Dolayısıyla, örneklerimizi bu şekilde gerçek 

mailto:selim@bsenyurt.com
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uygulamalara yakın tutarak, çalışırsak daha başarılı olucağımız inancındayım.Evet bu kadar laf 

kalabalığından sonra dilerseniz uygulamamıza geçelim.Uygulamamızın kolay ve anlaşılır olması 

amacıyla az satırlı bir tablo üzerinde işlemlerimizi yapmak istiyorum. Bu amaçla Categories 
tablosunu kullanacağım. 

 

Şekil 1. Categories tablosunda yer alan veriler.   

Tablomuzun yapısını da kısaca incelersek ; 

 

Şekil 2. Categories tablosunun alan yapısı.  
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Burada CategoryID alanı bizim için önemlidir. Nitekim silme işlemi için kullanacağımız Stored 

Procedure içerisinde , belirleyici alan olarak bir parametreye dönüşecektir. Şimdi dilerseniz, Stored 
Procedureümüzü yazalım. 

 

 Şekil 3. Stored Procedure Kodlari 

CREATE PROCEDURE [Delete Category] 

@kid int 

AS 

DELETE FROM Categories WHERE CategoryID=@kid 

GO 

Görüldüğü gibi burada son derece kolay bir T-SQL( Transact SQL ) cümleciği var. Burada yapılan 

işlem aslında @kid parametresine geçilen değeri CategoryID alanı ile eşleştirmek. Eğer bu 

parametre değerine karşılık gelen bir CategoryID değeri varsa; bu değeri taşıyan satır Categories 
isimli tablodan silinecektir.   

Evet şimdi de .NET ortamında formumuzu tasarlayalım. New Project ile yeni bir C# projesi açarak 

işe başlıyoruz. Formumuzun tasarımını ben aşağıdaki şekilde yaptım. Sizde buna uygun bir form 

tasarlayabilir yada aynı tasarımı kullanabilirsiniz. Visual Studio.NET ile program geliştirmenin 

belkide en zevkli ve güzel yanı form tasarımları. Burada gerçekten de içimizdeki sanatçı ruhunu 

ortaya çıkartma imkanına sahibiz. Ve doğruyu söylemek gerekirse Microsoft firmasıda artık 

içimizdeki sanatçı çocuğu özellikle bu tarz uygulamalarda, daha kolay açığa çıkartabilmemiz için 

elinden geleni yapıyor. Doğal olarakta çok da güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Birde o eski 

bankalardaki ( halen daha varya ) siyah ekranlarda, incecik, kargacık, burgacık tasarımları ve 

arayüzleri düşünün. F12 ye bas geri dön. Tab yap. Şimdi F4 kodu gir. 
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Şekil 4. Formun Ilk Yapisi 

Formumuzda bir adet dataGrid nesnesi ve bir adetde button nesnesi yer alıyor. DataGrid nesnesini 

Categories tablosu içersinde yer alan bilgileri göstermek için kullanacağız. Datagrid verileri 

gösterirken kullanıcının kayıt eklmek, düzenlemek, ve seçtiği satırı buradan silmesini egellemek 

istediğimden ReadOnly özelliğine True değerini aktardım. Örneğimizin amacı gereği silme işlemini 

Sil textine sahip btnSil button nesnesinin Click olay procedureünden yapıcağız. Elbette burada 

databasedeki bilgileri dataGrid içersinde göstermek amacıyla bir SqlDataAdapter nesnesi 

kullanacağım. Bu sadece Categories isimli tablo içerisindeki tüm satırları seçicek bir Select 
sorgusuna sahip olucak ve  bunları dataGrid ile ilişkili olan bir DataTable nesnesine aktarıcak.   

Dilerseniz kodlarımızı yazmaya başlayalım. Önceliklie SqlConnection nesnemiz yardımıyla, 

Northwind veritabanına bir bağlantı açıyoruz. Daha sonra SqlDataAdapter nesnemizi 

oluşturuyoruz.  SqlDataAdapter nesnesini yaratmak için  new anahtar sözcüğü ile 

kullanabileceğimiz 4 adet overload constructor var. Overload constructor, aynı isme sahip yapıcı 

metodlar anlamına geliyor. Yani bir SqlDataAdapter nesnesini yaratabileceğimiz 4 kurucu( 

constructor) metod var ve bunların hepside aynı isme sahip(Overload;aşırı yüklenmiş) metodlar. 

Yeri gelmişken bunlardan da bahsederek bilgilerimizi hem tazeleyelim hem de arttırmış olalım. İşte 
bu yapıcı metodların prototipleri.   

public SqlDataAdapter(); 

public SqlDataAdapter(string selectCommandText,string connectionString);   

public SqlDataAdapter(string selectCommandText,SqlConnection selectConnection);   

public SqlDataAdapter(SqlCommadn selectCommand); 

Ben uygulamamda ilk yapıcı metodu baz almak istiyorum. Evet artık kodlarımızı yazalım.   

NOT: Her zaman olduğu gibi projemizin başına System.Data.SqlClient 

namespace ini eklemeyi unutmayalım. 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data; 
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using System.Data.SqlClient;  

/* Önce SqlConnection nesnesi yardimiyla SQL Server üzerinde yer alan, Northwind isimli 

veritabanina bir baglanti nesnesi tanimliyoruz. Ilk parametre yani initial catalog, veritabaninin 

ismini temsil ediyor. Şu anda SQL Server in üzerinde yer alan makinede çalisitigimizdan Data 

Source parametresine localhost degerini aktardik. */ 

SqlConnection conNorthwind=new SqlConnection("initial catalog=Northwind;Data 

Source=localhost;integrated security=sspi;packet size=4096"); 

/* Şimdi Categories tablosunu bellekte temsil edicek olan DataTable nesnemizi yaratiyoruz. Dikkat 

edersek bellekte dedik. DataTable nesnesi Categories tablosundaki verileri programin çalistigi 

bilgisayar üzerindeki bellekte sakliyacaktir. Bu durumda SqlConnection nesnemizin açik kalmasina 

gerek yoktur. Bu da elbetteki sunucu üzerindeki yükü azaltan bir etkendir.*/ 

DataTable dtbCategories=new DataTable("Kategoriler"); 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conNorthwind.Open();//Bağlantımızı açıyoruz.  

     SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter();//Bir SqlDataAdapter nesnesi tanimladik.   

     /* Asagidaki satir ile yarattigimiz SqlDataAdapter nesnesine bir Select sorgusu eklemis 

oluyoruz. Bu sorgu sonucu dönen deger kümesi, SqlDataAdapter nesnesinin Fill metodunu 

kullandigimizda DataTable' in içerisini hangi veriler ile dolduracagimizi belirtecek önemli bir 

özelliktir. Bir SqlDataAdapter nesnesi yaratildiginda, SelectCommand özelligine SqlCommand 

türünden bir nesne atanarak bu islem gerçeklestirilir. Burada aslinda, SelectCommand özelliginin 

prototipinden dolayi new anahtar sözcügü kullanilarak bir SqlCommand nesnesi parametre olarak 

verilen select cümlecigi ile olusturulmus ve SelectCommand özelligine atanmistir. 

      * 

      * public new SqlCommand SelectCommand 

      * { 

      * get; 

      * set; 

      * } 

      * Prototipten de görüldügü gibi SelectCommand özelliginin tipi SqlCommand nesnesi 

türündendir. Bu yüzden new SqlCommand("....") ifadesi kullanilmistir. 

      * */ 

     da.SelectCommand=new SqlCommand("SELECT * FROM Categories");  

     da.SelectCommand.Connection=conNorthwind; /* Select sorgusunun çalistirilacagi baglanti 

belirlenir.*/ 

     da.FillSchema(dtbCategories,SchemaType.Mapped);/* Burada dataTable nesnemize, 

veritabanında yer alan Categories isimli tablonun Schema bilgilerinide yüklüyoruz. Yani primaryKey 

bilgileri, alanların bilgileri yükleniyor. Bunu yapmamızın sebebi, Stored Procedure ile 

veritabanındaki Categories tablosundan silme işlemini yapmadan önce , bellekteli tablodan da aynı 

satırı silip dataGrid içindeki görüntünün ve DataTable nesnesinin güncel olarak kalmasını sağlamak. 

Nitekim silme işleminde DataTable nesnesinden seçili satırı silmek içim kullanacağımız Remove 

metodu PrimaryKey alanının değerini istemektedir. Bunu verebilmek için tablonun PrimaryKey 

bilgisininde belleğe yani bellekteki DataTable nesnesine yüklenmiş olması gerekir. İşte bu amaçla 

Schema bilgilerinide alıyoruz*/  

     da.Fill(dtbCategories);/* Burada SqlDataAdapter nesnesinin Fill metodu çagirilir. Fill metodu 

öncelikle SelectCommand.CommandText in degeri olan Select sorgusunu çalistirir ve dönen veri 

kümesini dtbCategories isimli DataTable nesnesinin bellekte referans ettigi alana yükler. Artik 

baglantiyida kapatabiliriz.*/ 

     conNorthwind.Close();  

     /* Simdi dataGrid nesnemize veri kaynagi olarak DataTable nesnemizi gösterecegiz. Böylece 

DataGrid, Categories tablosundaki veriler ile dolucak. */ 

     dgCategories.DataSource=dtbCategories; 



www.bsenyurt.com Page 2698 
 

}  

private void btnDelete_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     /* Şİmdi silme işlemini gerçekleştireceğimiz Stored Procedure'e DataGrid nesnesi üzerinde 

kullanıcının seçmiş olduğu satırın CategoryID sütununun değerini göndereceğiz. Bunun için 

kullanıcının seçtiği satırın numarasını CurrentCell.RowNumber özelliği ile alıyoruz. Daha sonra, 

CategoryID sütunu dataGrid'in 0 indexli sütunu olduğundan CategoryID değerini elde ederken 

dgCategories[currentRow,0] metodunu kullanıyoruz.*/ 

     int currentRow;  

     int selectedCategoryID;  

     currentRow=dgCategories.CurrentCell.RowNumber;  

     selectedCategoryID=(int)dgCategories[currentRow,0]; /* Burada dgCategories[currentRow,0] 

aslında object tipinden bir değer döndürür. Bu yüzden açık olarak dönüştürme dediğimiz (Explicit) 

bir Parse(dönüştürme) işlemi yapıyoruz. */ 

     /* Şimdi de Stored Procedure'ümüzü çalıştıracak olan SqlCommand nesnesini tanımlayalım*/ 

     SqlCommand cmdDelete=new SqlCommand();  

     cmdDelete.CommandText="Delete Category";/* Stored Procedure'ün adı CommandText 

özelliğine atanıyor. Ve bu stringin bir Stored Procedure'e işaret ettiğini belirtmek için 

CommandType değerini CommandType.StoredProcedure olarak belirliyoruz.*/  

     cmdDelete.CommandType=CommandType.StoredProcedure;  

     cmdDelete.Connection=conNorthwind;//Komutun çalıştırılacağı bağlantı belirleniyor.  

     /* Şimdi ise @id isimli parametremizi oluşturacağız ve kullanıcının seçmiş olduğu satırın 

CategoryID değerini bu parametre ile Stored Proecedure'ümüze göndereceğiz.*/  

     cmdDelete.Parameters.Add("@kid",SqlDbType.Int);  

     cmdDelete.Parameters["@kid"].Value=selectedCategoryID; 

     /* Ve önemli bir nokta. Kullanıcıyı uyarmalıyız. Gerçekten seçtiği satırı silmek istiyor mu?* 

Bunun için MessageBox nesnesni ve Show metodunu kullanacağız. Bu metodun dönüş değerini 

DialogResult tipinde bir değişkenle kontrol ettiğimize dikkat edin.*/  

     DialogResult result;  

     result=MessageBox.Show("CategoryID : "+selectedCategoryID.ToString()+". Bu satırı silmek 

istediğinizden emin misiniz?","Sil",MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, 

MessageBoxDefaultButton.Button1); 

     if (result==DialogResult.Yes ) /*Eğer kullanıcının cevabı evet ise aşağıdaki kod bloğundaki 

kodlar çalıştırılır ve satır once DataTable nesnesinden sonrada kalıcı olarak databaseden silinir.*/ 

     { 

          conNorthwind.Open();// Bağlantımızı açıyoruz. 

          /* Elbette veritabanından doğrudan sildiğimiz satırı bellekteki DataTable nesnesinin referans 

ettiği yerdende siliyoruz ki datagrid nesnemiz güncelliğini korusun. Bunun için seçili olan dataTable 

satırınu bir DataRow nesnesine aktarıyoruz. Bunu yaparkende seçili kaydı Find metodu ile 

CategoryID isimli Primary Key alanı üzerinden arama yapıyoruz. Kayıt bulunduğunda tüm 

satırbilgisi bir DataRow türü olarak geri dönüyor ve bunu DataRow nesnemize atıyoruz. Remove 

metodu silinmek istenen satır bilgisini parameter olarak alır. Ve bu parameter DataRow tipinden bir 

parametredir.*/ 

          DataRow drSelectedRow;  

          drSelectedRow=dtbCategories.Rows.Find(selectedCategoryID);  

          dtbCategories.Rows.Remove(drSelectedRow);  

          cmdDelete.ExecuteNonQuery();/ * Artık Stored Procedure de çalıştırılıyor ve slime işlemi 

doğrudan veritabanındaki tablo üzerinden gerçekleştiriliyor. ExecuteNonQuery bu Stored 

Procedure'ü çalıştıracak olan metoddur. Delete,Update,Insert gibi kayıt döndürmesi beklenmeyen 

(Select sorguları gibi) sql cümlecikleri için ExecuteNonQuery metodu kullanılır.*/ 

          conNorthwind.Close(); 
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     }  

}  

Şimdi dilerseniz programımızı çalıştırıp sonuçlarına bir bakalım. Öncelikle Categories isimli tabloya 

doğrudan SQL Server üzerinden örnek olması açısından bir kaç kayıt ekleyelim. 

 

Şekil 5. Categories tablosuna 3 yeni kayıt ekledik.   

Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Bu durumda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olucaktır. Şu anda 

dataGrid içindeki bilgiler veritabanından alınıp , bellekteki dataTable nesnesinin referans ettiği 

bölgedeki verilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Sql Servera olan bağlantımız açık olmadığı halde 

verileri izleyebilmekteyiz. Hatta bunların üzerinde değişiklilkler yapıp normal tablo işlemlerinide 

(silme,kayıt ekleme,güncelleme vb... gibi) gerçekleştirebiliriz. Bu bağlantısız katman olarak 
adlandırdığımız olaydır. Bu konuya ilerliyen makalelerimizide daha detaylı olarak inceleyeceğiz. 

 

Şekil 6. Load Procedureünün çalıştırılmasından sonraki görünüm.   

Şimdi seçtiğimiz 17 CategoryID satırını silelim. Ekrana bir soru çıkacaktır. 
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Şekil 7. MessageBox.Show(.....) metodunun sonucu.   

Şimdi Yes butonuna basalım. Bu durumda 17 CategoryID li satır dataTabledan dolayısıyla 

dataGridden silinir. Aynı zamanda çalıştırdığımız Stored Procedure ile veritabanından da doğrudan 
silinmiştir. 

 

Şekil 8. Silme işlemi sonrası.  

Şimdi SQL Servera geri dönüp tablonun içeriğini kontrol edicek olursak aşağıdaki sonucu elde 
ederiz. 

 

Şekil 9. Sonuç.   

Görüldüğü gibi CategoryID=17 olan satır veritabanındaki tablodanda silinmiştir. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle. 
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Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Web Sayfalarında Stored Procedure Kullanımı  ( 

12.11.2003 ) - Asp.Net 

Bugünkü makalemde sizlere bir Web Sayfası üzerinde, bir tablonun belli bir satırına ait detaylı 

bilgilerin, bir Stored Procedure yardımıyla nasıl gösterileceğini anlatmaya çalışacağım. 

Uygulamamızda örnek olması açısından, Kitap bilgileri barındıran bir Sql tablosu kullanacağım. 

Tablomuzun yapısını aşağıdaki Şekil 1 de görebilirsiniz. Temel olarak, kitap isimlerini, kitapların 

kategorilerini, yazar isimlerini , basım evi bilgilerini vb barındıran bir tablomuz var. Bu tablonun 

örnek verilerini de Şekil2 de görebilirsiniz. 

 

Şekil 1. Kitaplar tablosunun alan yapısı. 

 

Şekil 2. Kitaplar tablosunun örnek verileri.   

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şimdi projemizin en önemli unsuru olan Stored Procedure nesnemizi Sql Server üzerinde 

oluşturalım. Bu Stored Procedure ile kullanıcının, web sayfasında listbox nesnesi içinden seçtiği 

kitaba ait tüm verileri döndürecek olan bir Sql cümleciği yazıcağız. Burada aranan satırı 

belirleyecek olan değerimiz ID isimli aynı zamanda Primary Key olan alanın değeri olucaktır. 

Kullanıcı listBox nesnesinde yer alan bir kitabı seçtiğinde (yani listBox nesnesine ait 

lstKitaplar_SelectedIndexChanged olay procedureü çalışıtırıldığında) seçili olan öğeye ait id 

numarası Stored Procedureümüze parametre olarak gönderilicek. Elde edilen sonuç kümesine ait 

alanlar dataGrid nesnemizde gösterilerek kitabımıza ait detaylı bilgilerin görüntülenmesi sağlanmış 

olucak.  Dilerseniz €œKitap Bul€� isimli Stored Procedureümüzü oluşturarak devam edelim. Şekil 
3 yazdığımız Stored Procedure nesnesini göstermekte. 

 

Şekil 3. Stored Procedure nesnemiz ve Sql ifadesi.  

Sıra geldi uygulamamızda yer alan WebFormumuzu oluşturmaya. Uygulamamızı C# dili ile 

oluşturmayı tercih ettiğimden New Project kısmında Visual C# Proejct bölümünü seçtim. Dikkat 

edicek olursanız, uygulmamız bir Web Application dır. Oluşturulduğu yer http://localhost/kitap adlı 
adrestir. 
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Şekil 4. Web Application   

Evet gelelim WebFormun tasrımına. Ben aşağıdaki gibi bir tasarım oluşturdum. Sizlerde buna yakın 
bir tasarım oluşturabilirsiniz veya aynısını kullanamayı tercih edebilirsiniz. 

 

Şekil 5. Web Form tasarımı. 

Sıra geldi kodlarımızı yazmaya. Önce sayfa yüklenirken neler olucağını belirleyeceğimiz kodlarımızı 

yazmaya başlayalım. Özet olarak Page_Load olay procedureünde Sql Server €˜ a bağlanıp, Kitaplar 

tablosundan yanlızca ID ve Adi alanına ait değerleri alıyoruz ve bunları bir SqlDataReader nesnesi 
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vasıtasıyla, lstKitaplar isimli listBox nesnemize yüklüyoruz. Gelin kodumuzu yazalım, hem de 

inceleyelim. 

/* Önce gerekli SqlConnection nesnemizi oluşturuyor ve gerekli ayarlarımızı yapıyoruz.*/ 

SqlConnection conFriends=new SqlConnection("initial catalog=Friends;Data 

Source=localhost;integrated security=sspi"); 

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     if (Page.IsPostBack==false) 

     { 

          /* SqlCommand nesnemizi yaratıyoruz. Bu nesne Select sorgusu ile Kitaplar tablosundan ID 

ve Adi alanlarının değerlerini alıcak. Alınan bu veri kümesi Adi alanına göre A'dan Z'ye sıralanmış 

olucak. Bunu sağlayan sql cümleciğindeki, "Order By Adi" ifadesidir. Tersten sıralamak istersek 

"Order By Adi Asc" yazmamız gerekir. */ 

          SqlCommand cmdKitaplar=new SqlCommand("Select ID,Adi From Kitaplar Order By 

Adi",conFriends); 

          cmdKitaplar.CommandType=CommandType.Text; // SqlCommand'in command String'inin 

bir Sql cümleciğine işaret ettiğini belirtiyoruz. 

          SqlDataReader dr; // Bir SqlDataReader nesnesi olşuturuyoruz.   

          /* SqlDataReader nesnesi ileri yönlü ve sadece okunabilir bir veri akışı sağlar. (Forward and 

Readonly) Bu da nesneden veri aktarımlarının (örneğin bir listboxa veya datagride) hızlı 

çalışmasına bir nedendir. Uygulamalarımızda, listeleme gibi sadece verilere bakmak amacıyla 

çalıştıracağımız sorgulamalar için, SqlDataReader nesnesini kullanmak, performans açısından 

olumlu etkiler yapar. Ancak SqlDataReader nesnesi çalıştığı süre boyunca sunucuya olan 

bağlantınında sürekli olarak açık olmasını gerektirir. 

          Yukarıdaki kod satırında dikkat çekici diğer bir unsur ise, bir new yapılandırıcısı 

kullanılmayışıdır. SqlDataReader sınıfının bir yapıcı metodu ( Constructor ) bulunmamaktadır. O 

nedenle bir değişken tanımlanıyormuş gibi bildirilir. Bu nesneyi asıl yükleyen, SqlCommand 

nesnesinin ExecuteReader metodudur. */  

          conFriends.Open(); // Bağlantımızı açıyoruz.  

          dr=cmdKitaplar.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); /* Burada 

ExecuteReader metodu , SqlCommand nesnesine şöyle bir seslenişte bulunuyor. " 

SqlCommand'cığım, sana verilen Sql Cümleciğini (Select sorgusu) çalıştır ve sonuçlarını bir zahmet 

eşitliğin sol tarafında yer alan SqlDataReader nesnesinin bellekte referans ettiği alana yükle. 

Sonrada sana belirttiğim, sağımdaki CommandBehavior.CloseConnection parametresi nedeni ile, 

SqlDataReader nesnesi Close metodu ile kapatıldığında, yine bir zahmet SqlConnection 

nesnesininde otomatik olarak kapanmasını sağlayıver". */  

          lstKitaplar.DataSource=dr; // Elde edilen veri kümesi SqlDataReader nesnesi yardımıyla 

ListBox nesnesine veri kaynağı olarak gösteriliyor.  

          lstKitaplar.DataTextField="Adi"; // ListBox nesnesinde Text olarak Adi alanının değerleri 

görünücek.  

          lstKitaplar.DataValueField="ID"; // Görünen Adi değerlerinin sahip olduğu ID değerleri de 

ValueField olarak belirleniyor. Böylece "Kitap Bul" isimli Stored Procedure'ümüze ID parametresinin 

değeri olarak bu alanın değeri gitmiş olucak. Kısacası görünen yazı kitabın adı olurken, bu yazının 

değeri ID alanının değeri olmuş oluyor.  

          lstKitaplar.DataBind(); // Web Sayfalarında , verileri nesnelere bağlarken DataBind metodu 

kullanılır.  

          dr.Close(); // SqlDataReader nesnemiz kapatılıyor. Tabiki SqlConnection nesnemizde 

otomatik olarak kapatılıyor. 

     } 

} 
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Şimdi oluşturduğumuz projeyi çalıştırırsak aşağıdaki gibi bir sonuç elde ederiz. Görüldüğü gibi 

Kitaplar tablosundaki tüm kitaplara ait Adi alanlarının değerleri listBox nesnemize yüklenmiştir. 

 

Şekil 6. Page_Load sonrası.   

Şimdi ise listBoxta bir öğeyi seçtiğimizde neler olucağına bakalım. Temel olarak, seçilen öğeye ait 

ID değeri €œKitap Bul€� isimli Stored Proceduree gidicek ve dönen sonuçları dataGrid nesnesinde 
gösterceğiz.   

ListBox nesnesine tıklandığı zaman, çalışıcak olan lstKitaplar_ SelectedIndexChanged olay 

procedureünde gerekli kodları yazmadan once ListBox 

nesnesinin AutoPostBacközelliğine True değerini atamamız gerekiyor. Böylece kullanıcı sayfa 

üzerinde listbox içindeki bir nesneye tıkladığında lstKitaplar_SelectedIndexChanged olay 

procedureünün çalışmasını sağlamış oluyoruz. Nevarki böyle bir durumda sayfanın Page_Load olay 

procedürünün de tekrar çalışmasını engellemek yada başka bir deyişle bir kere çalışmasını 

garantilemek için if (Page.IsPostBack==false) kontrolünü Page_Load olay procedureüne 
ekliyoruz. 
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Şekil 7. AutoPostBack özelliği   

private void lstKitaplar_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     SqlCommand cmdKitapBul=new SqlCommand("Kitap Bul",conFriends); /* SqlCommand 

nesnemizi oluşturuyoruz ve commandString parametresine Stored Procedure'ün ismini 

yazıyoruz.*/  

     cmdKitapBul.CommandType=CommandType.StoredProcedure; /* Bu kez SqlCommand'in bir 

Stored Procedure çalıştıracağına işaret ediyoruz.*/  

     cmdKitapBul.Parameters.Add("@id",SqlDbType.Int); /* "Kitap Bul" isimli Stored Procedure'de 

yer alan @id isimli parametreyi komut nesnemize bildirmek için SqlCommand nesnemizin, 

Parameters koleksiyonuna ekliyoruz.*/  

     cmdKitapBul.Parameters[0].Value=lstKitaplar.SelectedValue; /* listBox nesnesinde seçilen 

öğenin değerini (ki bu değer ID değeridir) SelectedValue özelliği ile alıyor ve SqlCommand 

nesnesinin 0 indexli parametresi olan @id SqlParameter nesnesine atıyoruz. Artık SqlCommand 

nesnemizi çalıştırdığımızda , @id paramteresinin değeri olarak seçili listBox öğesinin değeri 

gönderilicek ve bu değere göre çalışan Select sorgusunun döndürdüğü sonuçlar SqlDataReader 

nesnemize yüklenecek.*/ 

     SqlDataReader dr;  

     conFriends.Open(); // Bağlantımız açılıyor.  

     dr=cmdKitapBul.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); // Komut çalıştırılıyor.  

     dgDetaylar.DataSource=dr; // dataGrid nesnesine veri kaynağı olarak SqlDataReader nesnemiz 

gösteriliyor.  

     dgDetaylar.DataBind(); // dataGrid verilere bağlanıyor.  
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     dr.Close(); // SqlDataReader nesnemiz ve sonrada SqlConnection nesnemiz ( otomatik olarak ) 

kapatılıyor. 

} 

  

 Şekil 8. Sonuç. 

Geldik bir makalemizin daha sonuna. Yeni makalelerimizde görüşmek dileğiyle, hepinizi mutlu 

günler.   

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com 

 

Stored Procedure Yardımıyla Yeni Bir Kayıt 

Eklemek ( 08.11.2003 ) - Ado.Net 

Bu yazımızda Sql Server üzerinde, kendi yazdığımız bir Saklı Yordam (Saklı Yordam) ile , 

veritabanındaki ilgili tabloya nasıl kayıt ekleyeceğimizi incelemeye çalışacağız. 

Öncelikle, Saklı Yordamlar hakkında kısa bir bilgi vererek hızlı bir giriş yapalım. Saklı yordamlar 

derlenmiş sql cümlecikleridir. Bunlar birer veritabanı nesnesi oldukları için, doğrudan veritabanı 

yöneticisi olan programda (örneğin Sql Server) yer alırlar. Bu nedenle veritabanınızı bir yere 

taşıdığınızda otomatik olarak, saklı yordamlarınızıda taşımış olursunuz. Bu Saklı Yordam'lerin tercih 

edilme nedenlerinden sadece birisidir. Diğer yandan, derlenmiş olmaları aslında bu sql 

cümleciklerinin doğrudan makine diline dönüştürüldüğü anlamına gelmez. Aslında , çalıştırmak 

istediğimiz sql cümleciklerini bir Saklı Yordam içine yerleştirerek, bunun bir veritabanı nesnesi 

haline gelmesini ve çalışıtırıldığında doğrudan, veritabanı yöneticisini üzerinde barındıran sunucu 

makinede işlemesini sağlarız. Bu doğal olarak, istemci makinelerdeki iş yükünü azaltır ve 

performansı arttırır. Nitekim bir program içinde çalışıtırılan sql cümleleri, Saklı Yordam lardan çok 

daha yavaş sonuç döndürür. Dolayısıyla Saklı Yordamlar özellikle çok katlı mimariyi uygulamak 

isteğimiz projelerde faydalıdır. Saklı Yordamların faydalarını genel hatları ile özetlemek gerekirse ; 

mailto:selim@bsenyurt.com
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Şekil 1. Saklı Yordam Kullanmanın Avantajları. 

İşte bizim bugünkü uygulamamızda yapacağımız işlemde budur. Bu uygulamamızda basit bir Saklı 

Yordam yaratacak, SqlCommand nesnesinin CommandType özelliğini, SqlParameters 

koleksiyonunu vb. kullanarak geniş bir bilgi sahibi olucağız. Öncelikle üzerinde çalışacağımız 

tablodan bahsetmek istiyorum. Basit ve konuyu hızlı öğrenebilmemiz açısından çok detaylı bir 

kodlama tekniği uygulamıyacağım. Amacımız Saklı Yordamımıza parametreler göndererek 
doğrudan veritabanına kaydetmek olucak. Dilerseniz tablomuzu inceleyelim ve oluşturalım. 

 

Şekil 2. Tablonun Yapısı. 
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Şekil 2' de tablomuzda yer alan alanlar görülmekte. Bu tabloda arkadaşlarımızın doğum günlerini, 

işlerini , isim ve soyisim bilgilerini tutmayı planlıyoruz. Tablomuzda FriendsID isminde Primary Key 

olan ve otomatik olarak artan bir alanda yer alıyor. Şimdi ise insert sql deyimini kullandığımız Saklı 
Yordamımıza bir göze atalım. 

  

Şekil 3. Insert Friend Saklı Yordamının Kodları. 

Şekil 3 kullanacağımız Saklı Yordamın T-SQL(Transact SQL) deyimlerini gösteriyor. Burada 
görüldüğü gibi Sql ifademizin 4 parametresi var. Bu parametrelerimiz;   

Parametre Adı Veri Tipi Veri Uzunluğu Açıklama 

@fn Nvarchar 50   First Name alanı için kullanılacak. 

@ln Nvarchar 50   Last Name alanı için kullanılacak. 

@bd Datetime -   BirthDay alanı için kullanılacak. 

@j Nvarchar 50   Job alanı için kullanılacak. 

Tablo 1. Saklı Yordamımızda Kullanılan Giriş Parametreleri. 
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Insert Into Base (FirstName,LastName,BirthDay,Job) values (@fn,@ln,@bd,@j) 

cümleciği ile standart bir kayıt ekleme işlemi yapıyoruz. Tek önemli nokta values(değerler) olarak, 

parametre değerlerini gönderiyor olmamız. Böylece, Saklı Yordamımız, .net uygulamamızdan 

alacağı parametre değerlerini bu sql cümleciğine alarak,  tablomuz üzerinde yeni bir satır 

oluşturulmasını sağlıyor. Peki bu parametre değerlerini .net uygumlamamızdan nasıl vereceğiz? 

Bunun için uygulamamızda bu Saklı Yordamı kullanan bir SqlCommand nesnesi oluşturacağız. Daha 

sonra, Saklı Yordamımızda yer alan parametreleri, bu SqlCommand nesnesi için oluşturacak ve 

Parameters koleksiyonuna ekleyeceğiz. Bu işlemin tamamlanamasının ardından tek yapacağımız 

Saklı Yordama geçicek parametre değerlerinin, SqlCommand nesnesindeki uygun SqlParameter 

nesnelerine aktarılması ve Saklı Yordamın çalıştırılması olucak. 

Öncelikle C# için yeni bir Windows Application oluşturalım ve formumuzu aşağıdaki şekilde 

düzenleyelim. Burada 3 adet textBox nesnemiz ve tarih bilgisini girmek içinde bir adet 

DateTimePicker nesnemiz yer alıyor. Elbette insert işlemi içinde bir Button kontrolü koymayı ihmal 

etmedik. Kısaca formun işleyişinden bahsetmek istiyorum. Kullanıcı olarak biz gerekli bilgileri 

girdikten sonra insert başlıklı Button kontrolüne bastığımızda, girdiğimiz bilgiler Saklı Yordam daki 

parametre değerleri olucak. Ardından Saklı Yordamımız çalıştırılıacak ve girdiğimiz bu parametre 

değerleri ile, sql sunucumuzda yer alan veritabanımızdaki Base isimli tablomuzda yeni bir satır 
oluşturulacak. 

 

Şekil 4. Formun Tasarım Zamanındaki Görüntüsü. 

Şimdide kodumuzu inceleyelim. Her zaman olduğu gibi SQLClient sınıfına ait nesneleri 
kullanacağımız için bu sınıfı using ile projemizin en başına ekliyoruz. 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 
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using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

Sırada veritabanına olan bağlantımızı referans edicek olan SQLConnection nesnemiz var. 

SqlConnection conFriends = new SqlConnection("initial catalog=Friends;data 

source=localhost;integrated security=sspi;packet size=4096"); 

Kısaca anlatmak gerekirse, SQL Sunucumuz' daki Friends isimli Database e bağlantı sağlıyacak 

bir SqlConnection nesnesi tanımladık. Burada SqlConnection sınıfının prototipi aşağıda 

verilen Constructor(yapıcı metodunu) metodunu kullandık. Bildiğiniz gibi SqlConnection nesnesi, 

Sql Sunucusu ile ado.net nesneleri arasında iletişimin sağlanabilmesi için bir bağlantı hattı tesis 
etmektedir. 

public SqlConnection(string connectionString); 

Şimdi btnInsert isimli butonumuzun click olay procedure' ündeki kodumuzu yazalım. 

 private void btnInsert_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

     conFriends.Open();/* Baglanti açiliyor. SqlCommand nesnesi ile ilgili ayarlamalara geçiliyor. 

Komut SQL Server da Friends databaseinde yazili olan "Insert Friend" isimli Saklı Yordamı 

çalistiracak. Bu Procedure ün ismini, CommandText parametresine geçirdikten sonar ikinci 

parameter olarak SqlConnection nesnemizi belirtiyoruz.*/ 

     SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand("Insert Friend",conFriends); 

     /* SqlCommand nesnesinin CommandType degerinide CommandType.StoredProcedure 

yapiyoruz. Bu sayede CommandTexte girilen değerin bir Saklı Yordame işaret ettiğini belirtmiş 

oluyoruz.*/ 

     cmdInsert.CommandType=CommandType.StoredProcedure; 

     /* Şimdi bu Saklı Yordam için gerekli parametreleri olusturacagiz. Bunun için SqlCommand 

nesnesininin parameters koleksiyonunun Add metodunu kullaniyoruz. Parametreleri eklerken, 

parametre isimlerinin SQL Serverda yer alan Saklı Yordamlardaki parametre isimleri ile ayni 

olmasina ve baslarina @ isareti gelmesine dikkat ediyoruz. Bu Add metodunun ilk parametresinde 

belirtiliyor. Add metodu ikinci parametre olarak bu parametrenin veri tipini alıyor. Üçüncü 

parametresi ise bu parametrik degiskenin boyutu oluyor.*/ 

     SqlParameter paramFirstName=cmdInsert.Parameters.Add("@fn",SqlDbType.NVarChar,50); 

     /* Burada SqlCommand nesnesine @fn isimli nvarchar tipinde ve uzunluğu 50 karaketerden 

olusan bir parametre ekleniyor. Aynı şekilde diğer parametrelerimizi de belirtiyoruz.*/ 

     SqlParameter paramLastName=cmdInsert.Parameters.Add("@ln",SqlDbType.NVarChar,50); 

     SqlParameter paramBirthDay=cmdInsert.Parameters.Add("@bd",SqlDbType.DateTime); 

     SqlParameter paramJob=cmdInsert.Parameters.Add("@j",SqlDbType.NVarChar,50); 

     // Şimdide paremetrelerimize degerlerini verelim. 

     paramFirstName.Value=txtFirstName.Text; 

     paramLastName.Value=txtLastName.Text; 

     paramBirthDay.Value=dtBirthDay.Text; 

     paramJob.Value=txtJob.Text; 

     // Böylece ilgili paremetrelere degerleri geçirilmis oldu. simdi komutu çalistiralim. 

     cmdInsert.ExecuteNonQuery(); 
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     /* Böylece Saklı Yordamimiz, paremetrelerine atanan yeni degerler ile çalisitirlir. Bunun sonucu 

olarak SQL Server daki Saklı Yordama burada belirttiğimiz parametre değerleri gider ve insert 

cümleciği çalıştırılarak yeni bir kayit eklenmis olur.*/ 

     conFriends.Close(); // Son olarak SqlConnection ımızı kapatıyoruz. 

} 

Şimdi bir deneme yapalım. 

 

Şekil 5. Programın Çalışması. 

  

Şekil 6. Saklı Yordam'ün işlemesinin Sonucu. 

Görüldüğü gibi Saklı Yordamlar yardımıyla tablolarımıza veri eklemek son derece kolay, hızlı ve 

etkili. Bununla birlikte Saklı Yordamlar sağladıkları güvenlik kazanımları nedeni ilede tercih edilirler. 

Saklı Yordamları geliştirmek son derece kolaydır. İstediğini sql işlemini gerçekleştirebilirisiniz. Satır 

silmek, satır aramak gibi. Saklı Yordamlar ile ilgili bir sonraki makalemizde, tablolardan nasıl satır 

silebileceğimizi incelemeye çalışacağız. Böylece geldik bir makalemizin daha sonuna. Bir sonraki 
makalemizde görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler dilerim. 

Burak Selim ŞENYURT 

selim@bsenyurt.com  
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