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ÖZET 
 
Geliştirilen uygulama, bir öğretim kurumunda ders 
programı ayarlanması, sınav yeri ve zamanı, toplantı 
yeri ve zamanı ayarlanması gibi işlemlerin mobil 
cihazlardaki yazılımlarla düzenlenmesini ve 
izlenmesini sağlamaktadır. 
 
Uygulamada istemci mobil cihaz olarak cep telefonu, 
servis sağlayıcı olarak emülatörler ve ara katman 
olarak JXTA(Juxtapose) yazılımı kullanılmıştır. 
    
Sistem, bir mobil cihazın(örn., cep telefonu), 
GPRS(General Packet Radio Service) gibi bir 
teknoloji ile JXTA Shell’in kurulu olduğu bilgisayara 
erişmesi ile kullanılabilir. Mobil cihazlar uzaktaki 
bilgisayardaki servis sağlayıcı emülatörlere GPRS ağı 
aracılığıyla sorgu gönderebilirler. Cep telefonları ile 
uzaktaki bilgisayardaki servis sağlayıcı emülatörler 
arasındaki iletişim JXTA Shell’in kurulu olduğu 
bilgisayar üzerinden gerçekleştirilir.  
 
ABSTRACT 
 
The application developed, provides arranging and 
tracking processes of forming the course schedules, 
setting exam halls and dates, meeting halls and dates 
in an educational institution. These processes have 
been  implemented with the software on mobile 
devices.   
 
In the application; mobile phone has been used as a 
client mobile device, emulators have been used as 
service providers and JXTA(Juxtapose) has been used 
as the middleware technology. 
 
Application can be used by accessing the computer on 
which the JXTA Shell has been installed. Accessing 
can be done by the mobile network technologies like 
GPRS(General Packet Radio Service). Mobile devices 
can query the service providers on the remote 
computer via GPRS network. Mobile phones and 
service providers on the remote computer 
communicate over computer on which JXTA Shell has 
been installed. 
 

Anahtar Kelimeler: JXTA, JXME, servis tabanlı 
yazılım geliştirme, MIDP, GPRS 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda, mobil araçların kullanışlılığı ve 
sundukları çözümlerin özellikleri nedeniyle, 
geleneksel masaüstü sistemlerden mobil araçlara 
doğru geçiş hızlanmıştır. Bunun sonucunda mobil 
araçların kullanımı yaygınlaşmıştır. Toplum mobil 
hesaplama teknolojisini benimsedikçe; geleneksel 
sistemlerdeki yazılımın performans ve kalite 
standartlarını mobil cihazlarda da beklemektedirler 
[1]. Geleneksel yazılım sistemlerindeki performans ve 
kalite standartlarını mobil cihazlara aktarmada 
kullanılan paradigmalardan biri, kaynakları ve 
yetenekleri başka kullanıcılar için kullanışlı hale 
getiren, yetenekleri dağıtık cihazlara aktarmayı 
sağlayan servis tabanlı yazılım geliştirme 
paradigmasıdır. 

 
Bu çalışmada mobil teknolojiler ve servis tabanlı 
yazılım geliştirme paradigması incelenerek, bu 
alandaki teknoloji ve araçlar ile örnek bir uygulama 
geliştirilmiştir. Bu uygulamada istemci cihazlar bir 
mobil cihaz olabilmekte ve bir iletişim teknolojisi 
ile(örn., GPRS) uzaktaki servis sağlayıcı cihazla 
iletişim kurabilmektedir. Ayrıca istemci cihazlarla 
servis sağlayıcı cihazlar arası iletişim JXTA Shell’in 
kurulu olduğu bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Bu uygulama ile bir yüksek öğrenim kurumundaki 
bölümlerin ders programlarının, sınav tarihlerinin, 
sınav gözetmenlerinin belirlenmesi yanında toplantı 
düzenlenmesi, öğretim elemanlarının derslerinin, 
görevlerinin, toplantılarının, gözetmenliklerinin, ders 
programlarının  takibi amaçlanmaktadır. 
 
2. SERVİS TABANLI YAZILIM 
GELİŞTİRME 
 
Servis; kendi kendini tanımlayan, platform bağımsız, 
hızlı ve düşük maliyette dağıtık uygulamalar 
geliştirmeyi sağlayan bileşenlerdir [3]. Servis tabanlı 
yazılım geliştirme, servisleri uygulama/çözüm 
geliştirmek için temel elemanlar olarak kullanır [2]. 
Servis tabanlı yazılım geliştirme nesneye dayalı 
yazılım geliştirmeyi kendisine başlangıç noktası 



olarak kabul eder. Nesneye dayalı yazılım 
geliştirmeden ayrılan yanı; problemlerin, nesnelerin 
sağladığı servisler cinsinden modellenmesidir. Servis 
tabanlı yazılım geliştirmede; istemci, istediği servisi 
noktadan-noktaya(peer-to-peer)tarzında kullanabilir, 
belirli bir sunucuya bağlı değildir [4]. 
 
Servisler; işbirliği yapabilen yazılım bileşenleri olup, 
çeşitli uygulamalar servis olarak tanımlanabilir. 
  
Servis tabanlı yazılım geliştirmenin genel kullanım 
senaryosu şekil 1’de gösterilmiştir. Bu senaryodaki 
adımlar aşağıda belirtilmiştir [5]: 

1. Bir kuruluş sağladığı kuruluş servisinin 
tanımını ve bu servise nasıl erişileceğini 
servis kayıtçısına gönderir. 

2. Başka bir kuruluş, ihtiyaçlarını karşılayacak 
servis için kayıtçıyı sorgular. 

3. Kayıtçı kuruluşun isteklerini karşılayabilecek 
servisleri döndürür. 

4. Kuruluş en uygun servise bağlanabilir.  
 

 
Şekil 1. Kuruluş Servislerinin Kullanım Senaryosu [5] 

 
Servis tabanlı yazılım geliştirmenin yararları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir [6]: 
 Bir sistem kolayca genişletilebilir. 
 Gerçek anlamda yeniden kullanılabilir 

bileşenler geliştirilebilir. 
 Yazılım daha kısa sürede 

gerçekleştirilebilir. 
 Yazılım için başlangıç yatırımları azalır. 
 Yazılım geliştirme ücreti azalır. 
 Risk azalır. 
 Servislere değişik şekilde bağlanıp yeni 

yetenekler ve değerler kazandırılabilir. 
 
3. MOBİL TEKNOLOJİLERLE SERVİS 
TABANLI YAZILIM GELİŞTİRMENİN 
ENTEGRASYONU 
 
Mobil cihazlar, yerel olarak sınırlı miktarda kaynağa 
sahiptir ve kullanıcıya daha fazla işlevsellik 
sağlayabilmek için diğer mobil cihazların kaynaklarını 
kullanmak zorundadırlar. Servis tabanlı yazılım 
geliştirme de kaynakları ve yetenekleri diğer 
kullanıcılar için kullanışlı hale getirdiğinden mobil 

teknolojiler ve servis tabanlı yazılım geliştirme 
birbirini tamamlayan iki kavramdır [1]. 

 
Servis tabanlı yazılım geliştirme paradigmasında bir 
kullanıcı yerelde sadece küçük miktarda kod 
bulundurur. Görevini tamamlayabilmek için öteki 
servisleri keşfederek onların yeteneklerini kullanır. 
Mobil cihazlarda sınırlı depolama kapasitesi ve pil 
gücü olduğundan bu cihazların yerelde 
depolayabileceği ve çalıştırabileceği program sayısı 
sınırlıdır. Servis tabanlı yazılım geliştirme bu 
probleme çözüm olabilir [1]. 
 
Bu uygulama ile bir yüksek öğrenim kurumundaki 
bölümlerin ders programlarının, sınav tarihlerinin, 
sınav gözetmenlerinin belirlenmesinin yanında 
toplantı düzenlenmesinin, öğretim elemanlarının 
derslerinin, görevlerinin, toplantılarının, 
gözetmenliklerinin, ders programlarının  takibinin 
yapıldığı bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Sistemin mobil cihazlar üzerinde çalışması 
hedeflenmiş ve görevler şu şekilde dağıtılmıştır. 
Birinci servis sağlayıcıda; ders programının 
oluşturulması, toplantı düzenlenmesi, sınav yeri ve 
zamanının ayarlanması, gözetmenlerin belirlenmesi 
işlemlerinin yapıldığı servisler bulunur. İkinci servis 
sağlayıcıda; birinci servis sağlayıcıdan gelen veriyi 
formatlayan servisler bulunur. İstemci cihaz, birinci 
servis sağlayıcının servislerine uzaktan istekte 
bulunmak için kullanılır. 
 
4. GERÇEKLEŞTİRİMDE 
KULLANILAN ARAÇ VE 
TEKNOLOJİLER  
 
4.1 JBuilder9 
 
Uygulamayı gerçekleştirmek için Java programlama 
dili seçilmiş ve Java programlama dilinde uygulama 
geliştirmek için ortam olarak JBuilder9 seçilmiştir. 
JBuilder9, mobil teknolojiler ve öteki kablosuz araçlar 
için yazılım geliştirmeye imkan sağlayan J2ME 
Wireless Toolkit’i içinde barındırır.  
 
4.2 Palm OS Emulator 
 
Palm OS yazılımının test edilmesini ve bu yazılımdaki 
hataların ayıklanmasını sağlayan ve bu işlemi 
Macintosh, Unix ya da Windows-tabanlı masaüstü 
bilgisayarlarda yapmayı sağlayan, palm donanım 
araçlarını benzeştiren yazılımdır. 
 
Geliştirilen uygulamada palm OS emulator’ler, servis 
sağlayıcı olarak kullanılmıştır. 
 
4.3 MIDP4Palm1.0 
 
MIDP(Mobile Information Device Profile); mobil 
telefonlar, gelişmiş sayfalayıcılar ve PDA’lar gibi 



taşınabilir elektronik cihazlar için Java teknolojisidir. 
MIDP J2ME teknolojisinin bir parçasıdır.  
 
MIDP4Palm OS, MIDP uyumlu gerçekleştirimdir. 
Java HQ, Palm OS cihazı için MIDP 
gerçekleştirimidir. Palm OS cihazına MIDP4Palm OS 
kurulduktan sonra MIDP için yazılan herhangi Java 
uygulaması çalıştırılabilir. 
 
Geliştirilen uygulamada MIDP4Palm1.0, istemci palm 
cihazlarına yüklenmiştir. Bu sayede istemci palm 
cihazlarında Java tabanlı uygulama çalıştırılabilmesi 
sağlanmıştır. 
 
4.4 JXTA 
 
JXTA; ağa bağlı cihazların birbiriyle iletişimde 
bulunup işbirliği yapmasına imkan sağlayan açık ve 
genelleştirilmiş peer-to-peer protokoller kümesidir. 
JXTA ağına, hücresel telefondan PDA(Personal 
Digital Assistant)’ya, PC’den sunucuya kadar her 
türlü cihaz bağlanabilir. JXTA protokolleri 
programlama dili bağımsızdır ve farklı ortamlar için 
farklı gerçekleştirimlere sahiptir [7]. 

 
4.5 JXTA Shell 
 
JXTA Shell, Sun’ın JXTA peer-to-peer çatısı için 
komut satır arayüzüdür. JXTA platformunun bazı 
anahtar özelliklerini içinde barındırır [8]. 
 
Geliştirilen uygulamada JXTA Shell’in bir bilgisayara 
kurulması gerekir. Bu bilgisayar sayesinde istemci ve 
servis sağlayıcı cihazlar arasında iletişim kurulabilir. 
  
4.6 JXME(JXTA for J2ME) 
 
JXME projesinin amacı, CLDC(Connected Limited 
Device Configuration)ve MIDP kullanan mobil 
cihazlara JXTA uyumlu fonksiyonları sağlamaktır [9]. 
   

JXME API, sadece üç sınıftan oluşur: 
 Message, JXTA mesajları yaratıp bu 

mesajları işlemek için kullanılan metodları 
içerir. 

 Element, JXTA mesajlarının temel 
bileşenlerini oluşturup işlemek için kullanılan 
metodları içerir. 

 PeerNetwork, JXTA ağından çağrılan 
işlemleri içerir. 

 
Üç sınıftan oluşan API, J2ME için JXTA 
uygulamaları yazmayı hızlandırır [10]. 
 
Geliştirilen uygulamada JXME API, istemci ve servis 
sağlayıcı cihazlardan JXTA fonksiyonlarını 
kullanabilmek için kullanılmıştır.  
 
4.7 Enterprise Architect(EA)4.50 

 
Yazılım modelleme, yapım ve yönetimini hızlandıran 
UML tabanlı CASE(Computer Aided Systems 
Engineering) aracı olarak, Enterprise Architect(EA) 
4.50 kullanılmıştır. 
 
Geliştirilen uygulamada Enterprise Architect 4.50, 
uygulamanın analiz ve tasarım safhalarında nesne 
modellerinin ve dinamik modellemelerin yapılması 
için  kullanılmıştır. 
 
4.8 GPRS 
 
Verilerin mevcut GSM şebekeleri üzerinden saniyede 
28.8 Kb'den 115 Kb'ye kadar varabilen hızlarda 
iletilebilmesine imkan veren, cep telefonu, dizüstü 
bilgisayar, PDA ve diğer mobil cihaz kullanıcılarına 
kesintisiz İnternet bağlantısı sunan bir mobil iletişim 
servisidir [11]. Tekrarlanan ve zaman alan çevirmeli 
bağlantı yerine paket tabanlı bağlantı kullanır. Sağlam 
bağlantı, geniş uygulama desteği ve güçlü güvenlik 
mekanizmalarına sahiptir [12]. 
 
İstemci cep telefonlarının uzaktaki servis sağlayıcıları 
sorgulayabilmesi için kullanılmıştır. 
 
4.9 Cep Telefonu 
 
Uygulamada istemci cihaz olarak Nokia 6630 cep 
telefonu kullanılmıştır. 
 
5. SİSTEM MİMARİSİ 
 
Geliştirilen sistemde palm OS emulator’ler ve cep 
telefonu kullanılmıştır. GSM özelliği olmayan mobil 
cihazlar, internete bağlanmak için cep telefonuna ya 
da internet bağlantısı bulunan bir bilgisayara ihtiyaç 
duyarlar. Ayrıca diğer mobil cihazlar cep telefonlarına 
göre daha az yaygındır. 
 
Bir bilgisayarda JXTA Shell’in kurulu olması ve 
çalıştırılması gereklidir. Cep telefonlarının ve 
emülatörlerin birbirleriyle iletişimde bulunması için 
JXTA Shell’in kurulu olduğu bilgisayarı kullanmaları 
gerekmektedir. JXTA Shell cep telefonlarının ve 
emülatörlerin JXTA ağına erişmelerine izin verir. 
  
Sistemde iki tane servis sağlayıcı bulunmaktadır. 
Birinci servis sağlayıcı yerelde işlem yapabilmek için 
arayüze ve dersleri, öğretim elemanları, bölümleri ve 
salonları tutmak için veritabanına sahiptir. Ayrıca, 
istemci cep telefonları için servis sağlar ve JXME 
API’yi kullanarak JXTA Shell ile haberleşir. İkinci 
servis sağlayıcı birinci servis sağlayıcı için servis 
sağlar ve JXME API’yi kullanarak JXTA Shell ile 
haberleşir.  
 



İstemci cep telefonlarında ise servislere erişmek için 
arayüz bulunur. Ayrıca istemciler JXME API’yi 
kullanarak JXTA Shell ile haberleşirler. 
  
İstemci cep telefonlarının JXTA Shell ile 
haberleşebilmesi için GPRS ağ bağlantısını kullanması 
gerekir.  
 
Geliştirilen sistemin mimarisi şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 2.Geliştirilen Sistemin Mimarisi 

 
Servis sağlayıcı olarak emülatörler kullanılmıştır. 
Servis sağlayıcı olarak gerçek mobil cihazlar uygun 
donanım temin edilemediği için kullanılamamıştır. 
Servis sağlayıcı olarak gerçek mobil cihazların 
kullanılmasının taşınabilirlik avantajı vardır.   
 
6. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
 
Sistem donanım olarak bir cep telefonuna ihtiyaç 
duymaktadır. Servis sağlayıcı olarak emülatörler 
kullanıldığı için emülatörlerin bulunacağı bilgisayar 
ya da bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 
istemci ve servis sağlayıcılar arası iletişimi sağlamak 
için ayrı bir bilgisayara ihtiyaç duymaktadır. Fakat 
herhangi bir servis sağlayıcı da iletişimi sağlamak için 
gerekli bilgisayar olarak kullanılabilir. 
  
Yazılım olarak istemci tarafında JXTAIstemci.jar 
programının kurulu olması gerekir. Birinci servis 
sağlayıcıda BolBasMIDlet1.prc ve Palm OS 
Emülatörün, ikinci servis sağlayıcıda ise 
FormatServer.prc ve Palm OS Emülatörün kurulu 
olması gerekir. İletişimi sağlayacak olan bilgisayarda 
ise JXTA Shell’in kurulu olması gerekir. 
 
7. SONUÇLAR 
 
Masaüstü sistemlerden mobil sistemlere geçişin 
hızlanmasıyla birlikte mobil sistemlerin yerel 
kaynaklarının yetersizliği yeni çözümler bulma 
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  
 

Servis tabanlı yazılım geliştirme paradigmasında; 
servis sağlayıcılar, kaynaklarını ve yeteneklerini 
istemcilerin kullanımına sunarlar. Mobil teknolojiler 
yerelde sınırlı miktarda kaynağa sahip olduğundan 
bütün kodu kendi üzerinde tutma durumunda 
kaynakların azaldığı veya yetmediği durumlarla 
karşılaşılabilir. Kaynak azalması veya yetmemesi 
durumuyla başa çıkabilmek için servis tabanlı yazılım 
geliştirme kullanılabilir.  
 
Bu çalışmada bir yüksek öğrenim kurumundaki 
bölümlerin ders programlarının, sınav tarihlerinin, 
sınav gözetmenlerinin belirlenmesinin yanında 
toplantı düzenlenmesinin, öğretim elemanlarının 
derslerinin, görevlerinin, toplantılarının, 
gözetmenliklerinin, ders programlarının  takibinin 
yapıldığı bir sistem geliştirilmiştir.  

 
Sistem, iki tane servis sağlayıcı ve bir tane istemci cep 
telefonundan oluşmaktadır. Servis sağlayıcı olarak 
palm OS emülatörler kullanılmıştır. Bu işlemler 
birinci servis sağlayıcıda gerçekleştirilip 
biçimlendirme için ikinci servis sağlayıcı kullanılıp 
sonuçlara uzaktaki cep telefonundan ulaşılmaktadır. 
İstemci cep telefonları servis sağlayıcılara ulaşmak 
GPRS ağını kullanırlar. İstemci ve servis sağlayıcılar 
arası iletişimi sağlamak için JXTA kullanılmıştır. 
Sistemde servis kayıtçısı bulunmamaktadır.  

 
Servis sağlayıcı olarak emülatörler kullanılmıştır. 
Servis sağlayıcı olarak gerçek mobil cihazlar uygun 
donanım temin edilemediği için kullanılamamıştır. 
Servis sağlayıcı olarak gerçek mobil cihazların 
kullanılmasının taşınabilirlik avantajı vardır.   

 
Bu çalışmada, servislerin mobil cihazlara dağıtılması 
uygulanmıştır. 
 
Mobil teknolojilerde servis tabanlı yazılım geliştirme 
kullanılarak geliştirilen sistem ile öğretim elemanları 
ders yüklerini, kendi ve bölümlerinin ders 
programlarını, katılmaları gereken toplantıları, 
görevlerini, sınav tarihlerini ve gözetmenliklerini 
uzaktan mobil istemci cihazlar ile öğrenebileceklerdir.  

 
Bu çalışma toplantıların ve görevlerin öğretim 
elemanlarına SMS yoluyla hatırlatılması sağlanarak 
geliştirilebilir. 
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