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ÖZET
Günümüzün popüler teknolojilerinden olan web servisler, mobil teknolojilerle birlikte üniversite uygulamalarında da
etkin bir ekilde kullanılabilmektedir. Bu çalı mada, ODTÜ bünyesinde geli tirilen Web Servis tabanlı bir uygulama olan
Mobil Ö renci leri Bilgi Sistemi hakkında bilgi verilecektir. Web Servis teknolojisinin teknik alt yapısı ve mobil
teknolojilerle entegrasyonu ö renci bilgi sistemi kapsamında sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Web Servis, Mobil Uygulamalar, Ö renci

leri Bilgi Sistemi

WEB SERVICE BASED MOBILE APPLICATIONS:
METU MOIBS
ABSTRACT
Recently, web services which are one of the most popular technologies can be used with mobile technologies within
university applications. In this work, a web service-based application Mobile Student Affairs Information System
(MOIBS) which has been developed for METU is presented. In this paper, basically web services technologies and
integration with mobile technologies will be presented for student information system context.
Keywords: Web Service, Mobile Applications, Student Affairs Information System

1. Web Servisler
Web tabanlı uygulamaların artmasıyla
beraber barındırdı ı potansiyel sayesinde,
Web Servisler bilgi teknolojileri alanındaki
en iddialı teknolojiler arasındadır. Web
Servisler W3C(Web Services Architecture
Working)’e göre, a üzerinden makinalar
arası birlikte çalı ma ve etkile imi sa layan
bir yazılım sistemi olarak tanımlanmı tır.
Web servis mimarisi ba lantı, ileti im ve
tanımlamalar açısından bazı prensip ve
standartları barındırmaktadır [1].
•

XML(Extensible markup language)
servis
sa layıcıları
ve
servis
istemcilerin ba lanma ve bilgi de i
toku u yapabileceleri ortak bir dili
sa lar.

•

•

•

SOAP(Simple
object
access
protocol), farklı platformlardaki
sistemlerin birbirleri arasında servis
taleplerini kar ılayabilecekleri ortak
bir protokolu sa lar.
WSDL(Web Services Description
Language), fonksiyon isimlerinin,
ihtiyaç duyulan parametrelerin ve
sonuçlarının tanımlanmasına imkan
veren bir altyapıdır.
UDDI(Universal
Description,
Discovery,
and
Integration),
kullanıcılara
ihtiyaç
duyulan
servislerin
belirlenmesini
ve
eri ilebilmesini sa lar.

Web servisi mimarisi temel olarak üç rol ve
i lemi kapsar [2]. Sözkonusu roller servis
sa layıcı, servis istemcisi ve servis kayıt

birimidir( ekil 1). Servis Sa layıcı,(Servis
Provider), istemcilerin sa layıcıda bulunan
servislere eri imini sa lar. Servis sa layıcı
kendi sitesinde bulunan web servisleri
tanımını servis kayıt birimine (service
registry) kaydederek bu servisinin nasıl
ça rılaca ı belirtir. Servis stemcisi (Service
Requester), servis sa layıcısında bulunan
web servislerini ça ırarak kullanan istemci
uygulamalardır. Web servisinin nasıl
ça rılaca ı ve ilgili parametreleri servis kayıt
biriminden arayarak bulur ve ça ırır. Servis
Kayıt Birimi (Service Registry),
servis
sa layıcılarının yayınladıkları web servisi
tanımlarını saklar ve aranıp bulunmasını
sa lar. Servis sa layıcıları servis kayıt
birimini
tarayarak
istedi i
servislere
hakkında bilgi alabilir. Servis kayıt birimi her
servisin nasıl ça ırılaca ı konusunda tanım
bilgileri içerir.

•

•

•

stek dinleyici gelen isteklere cevap
veren sunucu programlardır.
Bu
programlar bir JSP, ASP, PHP, CGI
veya ISAPI programıdır.
SOAP sunucu gelen SOAP mesajını
çözümler ve gerekli parametreleri
göndererek istenen nesnenin istenen
yöntemini ça ırır.
Ça ırılan nesnedeki yöntem çalı ır
ve sonuçları SOAP sunucusuna’a
gönderir. SOAP sunucusu gelen
sonucu SOAP mesajı formatında
biçimlendirerek istemciye gönderir.
stemci gelen SOAP mesajının
içindeki bilgileri alarak istekde
bulunan programa gönderir.

2. Mobil Ö renci
Sistemi

leri Bilgi

Sisteme Kayıt Olma

ekil 1: Web Servis Bile enleri
Bir web servisi istemcisinin bir servis
sa layıcıdan bir servisi ça ırma a amasındaki
temel adımlar unlardır( ekil 2):
•
•
•

Web servisi istemcisi (SOAP Client)
servis kayıt biriminden (UDDI) web
servisini bulur.
stemci bir SOAP mesajı hazırlar.
SOAP mesajı bir XML belgesidir.
stemci SOAP mesajını web server
veya uygulama sunucusunda çalı an
SOAP istek dinleyicisine gönderir.

MOIBS’ne kayıt olmak için PHP ile
geli tirilmi bir uygulama bulunmaktadır.
Student Mobile Information ismi verilen bu
program ile sisteme kayıt olmanın yanı sıra
kullanıcının belirledi i seçeneklere göre
sorgulama ve otomatik bildirim servisleri
kullanıma açılmı olacaktır.
lk etapta bu hizmetten yararlanmak isteyen
ki i ODTÜ kullanıcı ismi ve ifresini
kullanarak sisteme giri yapar. Daha sonra
ülkemizde faaliyet gösteren 3 GSM
operatöründen kendisine uygun olan(lar)ı
seçerek cep telefonu numarasını sisteme
kaydeder.
Cep telefonu kaydı tamamlandıktan sonra
kullanıcı kullanmak istedi i servislere kayıt
yaptırmalıdır ( ekil 3). Bu süreçte tüm GSM
operatörleri için aynı kapsamda olan
servislere cep telefonu bazında üye
olunabilir.
MOIBS kapsamında yer alan iki tür servis
vardır;
Sorgulama Servisleri: Kullanıcı almak
/ö renmek istedi i bilgileri kendi istedi i
anda sisteme sorgulatarak yapabilir. Bu tür
servislerde etkile imi ba latan, kullanıcıdan
gelen sorgu mesajıdır. Sorgu mesajı

ekil 2: Web Servis Mimarisi

ekil 3: MOIBS Servisleri Kayıt Ekranı
kullanıcının cep telefonundan bu servisin ön
yüzünü gerçekle tiren aracı kurumun

sunucularında i lenir. E er sorgu mesajında
bir sorun var ise aracı kurum ODTÜ

sunucularına
eri meden
kullanıcıya
uyarı/hata mesajını döner. Aksi durumda
geçerli bir sorgu komutu kullanılmı
demektir ve aracı kurum sunucuları ile
ODTÜ sunucuları arasındaki ileti im ile de
sorgu servisi ça rılır. Aracı kurum
ODTÜ’den aldı ı sonuç mesajını kullanıcıya
iletir.
Sorgulama servisleri çok çe itli olup halen
geli tirilmeye devam edilmektedir. u an
itibariyle sistemde sunulan servisler;
Not bilgisi sorgulama
Not ortalama bilgisi sorgulama
Harç bilgisi sorgulama
Danı man bilgisi sorgulama
Aktif dönemde alınan ders bilgilerini
sorgulama

Derslik bilgisi sorgulama
Oto Bildirim Servisleri: Bu servis türünde
kullanıcının yapması gereken tek ey,
kendisine otomatik olarak gelmesini istedi i
bilgileri sa layacak servise bir kereli ine üye
olmaktır. Bu sayede ilgili servis ile alakalı
veriler
sistemde
hazırlandı ı
zaman
kullanıcıya direkt olarak
ula acaktır.
Sistemde halihazırda yalnızca Not Oto
Bildirimi Servisi vardır. Not Oto Bildirimi
Servisi sayesinde ODTÜ ö rencileri ders
notlarını açıklandı ı anda istedikleri yerde
ö renebileceklerdir.

ekil 4: Sistemin Genel Mimarisi
Sistem Mimarisi
Sistemin genel mimarisi
ekil 4 de
gösterilmi tir.
Sistem
web
servis
temeli
üzerine
kurulmu tur. Bu ba lamda ODTÜ sunucuları
üzerinde çalı an servisler aracı kurum
tarafından mesaj iletme/alma yöntemiyle
kullanılmaktadır. Sistemin ilk aya ı olan
kayıt a amasında web üzerinden kayıt olan
kullanıcıya bir bilgilendirme ve onay talebi
mesajı gönderilir. Kullanıcı yine cep
telefonundan mesaj göndererek sisteme
kaydını onaylar.

Kullanıcı bu a amayı geçtikten sonra ya
mevcut servislerin kısa komutlarını mesaj
yoluyla GSM operatörüne gönderir ya da ,
otomatik bildirim servislerine üye olduysa,
sistemin ona bilgilerini göndermesini bekler.
Sorgu servislerinde aracı kurulu sadece
gelen SMS’nin formatını kontrol eder ve
geçerli bir istekse MOIBS web servislerini
kullanarak kullanıcının istedi i verileri
ODTÜ veritabanı sunucularından çekmi
olur.
ODTÜ olarak bizim sa ladı ımız servislerin
ihtiyacı olan mesajların uygun yapıda olması
gerekmektedir.
Bu
mesajların
yapısı
servislere göre çe itlilik göstermekle beraber
tüm servislerin kullandı ı ortak mesaj

yapıları da vardır. Öncelikli olarak MOIBS yi
aracı kurumlardan ba ımsız kılmak için
kullanılan kimlik belirleme(Authentication)
bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden
aracı kurum ne olursa olsun, servisi
kullanmak isteyen kullanıcının operatör
bilgisi ve bizim tarafımızdan belirlenmi olan
operatöre özel ifre bilgisi kimlik belirleme
bilgisi içerisinde yer almalıdır. Bunun
yanında istemde bulunan kullanıcının telefon
numarasını ve gerekli di er bilgilerin
(dönem,ders kodu vs) de sisteme sa lanması
gerekmektedir.
Bu a amadan sonra ODTÜ sunucularındaki
web servisler ilgili görevi yerine getirerek
sonuç bilgilerini aracı kuruma yine mesaj
olarak döner. Aracı kurum bu bilgileri
kullanıcıya daha önceden belirlenmi bir
formatta gönderir.
Oto bildirim servislerinde de i en tek ey
süreci
kullanıcının
de il
ODTÜ’nin
ba latmasıdır. Bu sayede tek yönlü bir
ileti im olmaktadır.
Sistemin en önemli parametrelerinden biri bu
servislerin güvenli idir. Sistem güvenli ini
iki kademede ele almaktayız; a seviyesinde
güvenlik ve uygulama seviyesinde güvenlik.
A seviyesinde güvenli i ıp kontrolü ve SSL
ile sa lamaktayız. Dolayısıyla bizde tanımlı
olmayan bir sunucudan sisteme ba lanılma
olasılı ını
en
aza
indiriyoruz.
A
seviyesindeki bu kontrol mekanizmasının
geçilebilmesi ihtimaline kar ılık sistemde
uygulama düzeyinde de kullanıcı adı ve ifre
kontrolü yapılmaktadır. Bu sayede ,kullanıcı
adı ve ifre çalınmadı ı sürece, servislerin
kural dı ı kullanımı engellenmi olacaktır.

Web servislerin kullanılması ile hem
istemciye ba ımlılık azalmı tır hem de
geli tirilecek yeni servislerin tasarımı ve
uygulanması
noktasında
kolaylık
sa lanmı tır. u anki noktadan itibaren
sisteme yeni servislerin eklenmesi ve
uygulanması istemci ile sadece gonderilecek
mesajların formatı noktasında uzlasmayı
gerektirecektir. stemcinin bizim servislerin
nasıl çalı tı ı konusunda bir fikrinin
olmaması hem güvenli i hem de ba ımsızlı ı
arttırmaktadır.

3. Sonuç
Web servisler
i letim sistemi ve
programlama dilinden ba ımsızsızdırlar ve
bu sayede çok esnek bir yapıya sahiptirler.
Farklı platform ve sistemlerde geli tirilen
uygulamalar
birbirlerinden
kolaylıkla
ça ırılabilirler. Teknolojisi halen geli mekle
olan bu sistemin sa ladı ı imkanlar
sayesinde
kullanım
alanları
yaygınla maktadır.
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