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Dersin Planı

● ORM (Object to Relational Mapping)
● LINQ
● XML
● JSON



ORM
Object Relational Mapping (Nesne-İlişkisel Eşleme)

● İlişkisel veritabanı (RDBMS - İVTYS) ile nesneye 
yönelik programlanın arasında bir tür köprü 
özelliği gören ve ilişkisel veritabanındaki 
bilgilerimizi yönetmek için, nesne modellerimizi 
kullandığımız bir tekniktir/metottur.

● Başka bir deyişle Nesnelerimizi ilişkisel 
veritabanındaki tablomuza bağlayan ve veri alış-
verişini bizim için yapan bir tekniktir/metottur.

● ORM tekniği belli bir programlama diline bağlı 
değildir ve her OO dilinde yazılabilir/kullanılabilir.



ORM

● ORM sayesinde veritabanına kayıt ekleme 
(INSERT), çekme (SELECT), düzenleme 
(UPDATE) işlemleri çok kolay yapılmaktadır. 

● Bu işlemler direk ORM üzerinden 
gerçekleşmektedir. Bu yöntemin dışında katı SQL 
kodu yazarak da yapılabileceği gibi, ORM 
araçlarının kendi dilleri de entegre olabilmektedir.

● Buna en güzel örnek, Hibernate’teki HQL ve 
Microsoft’un runtime’da sorgu hatalarını en aza 
indirmeyi planladığı ve birçok noktada kolaylık 
sağayan LINQ (Entity Framwork).



ORM

● ORM  temel olarak  veri tabanı ile alakalı yapılan 
projelerde kullanılabilen bir programlama tekniğidir.

● ORM Amacı Nedir?

Veri tabanı ile uğraşırken karşılaşılabilen problemlere 
odaklanmıştır;

Temel Problemler 

– Proje büyüdüğünde yönetimi

– Hızlı bir şekilde çözüm üretme gereksinimi

– Kod ayıklama zorluğu

– Kod tekrarının fazlaca yapılması

– Çok karmaşık sorguların yönetimi



ORM

● ORM sayesinde SQL sorgularıyla yapılan birçok 
işlem SQL sorgusu kullanılmadan 
gerçekleştirilmektedir. Örneğin veritabanından 
veri çekmek için SELECT sorgusu yerine 
oluşturmak yerine oluşturulan nesneden ID’si xxx 
olan eleman gelsin diyerek veritabanından o 
elemanı alabiliriz. Başka bir şekilde örneklersek, 
Ad’ı yyy olan elemanları Liste şeklinde getirmek 
istiyorsak “BU NESNEDEN Ad’ı yyy OLANLARI 
GETİR” diyerek SELECT sorgusu yazıp, sonra 
onu List’e atmayla uğraşmadan getirebiliyoruz.



ORM
Veritabanından bağımsız nasıl çalışır?

● ORM’nin en önemli özelliği veritabanı bağımsız çalıştırabilmektir. Her 
ne kadar kimi ORM frameworkleri veritabanı bağımsız özelliğini bazı 
veritabanları ile SINIRLANDIRSA da başka bir framework ile istenen 
veritabanına bağlantılar gerçekleştirilebilmektedir. 

● ORM’de tüm işlemler nesneler ve nesneler arası ilişkiler ve bu 
ilişkilerin UYGULAMA KATMANINDA tanımlanması sebebiyle 
veritabanından sadece TABLO ve tabloların ALANlarının istenen 
formatta olması yeterli olmaktadır. 

● Örneğin Oracle ve SQL Server sunucularımızda birbirinin aynı 
veritabanları bulunmaktadır. 

● Herhangi bir ORM aracıyla oluşturulan projenin Oracle’dan SQL 
Server’a geçirilmesi gerekmektedir. Dediğimiz gibi, projelerimiz 
veritabanından bağımsız, nesnelere bağımlı çalıştığı için veritabanının 
HANGİ VERİTABANI olduğu bilgisinin verilmesi yeterlidir. SQL 
Server’a geçiş yapılacaksa, bağlantı parametrelerinin SQL Server’a 
göre düzenlenmesi ile (config dosyasındaki küçük bir düzenleme 
olarak düşünülebilir) projemiz SQL Server’da çalışmaktadır.



ORM
Avantajları

● Daha hızlı ve verimli şekilde iş süreçlerinin 
modellenmesi 

● Kod tekrarının oldukça azalması 
● Karmaşık sorguları daha kolay şekilde 

çözülmesine olanak sağlaması
● Kodların ayıklanması daha kolaydır



ORM
Dezavantajları

● Kütle halindeki silme işlemlerinde bazı ORM 
araçlarının performansı başarılı değildir. 

● Kayıtlı yordamların daha iyi performans sağladığı 
düşünülmektedir.

● Her dil için farklı araçlar olması ve getirdikleri yeni 
kodlama tekniklerinin öğrenilmesi. Buna örnek 
olarak .Net altyapısı içinde kullanılan Linq 
(Language Integrated Query) sorgu dili ve Lamda 
ifadeleri verilebilir



ORM
Transaction Yönetimi

● Bir Transaction başlatıp başlattığımız transaction 
içerisinde birçok INSERT/UPDATE/DELETE 
işlemi gerçekleştirebiliriz. VERİTABANINA 
KAYDET demeden bu işlemler localde 
gerçekleşmiş olacaktır. 

● Kayıt işlemini gerçekleştirdiğimiz anda 
(Transaction tamamlandığında) veritabanına 
etkileyecektir.



ORM
Transaction Yönetimi

● Veri locale alınıyor, işlemler yapılıyor, tekrar güncelleniyor. Bu 
performansı düşüren bir etken değil midir? 

● Bir bakış açısından cevabı evet, eğer örneğin bir web sayfasının 
yönetim panelini yapıyorsak, sadece ürün ekleme silme 
düzenleme işlemleri yapılıyorsa böyle bir yapı performansı 
düşürebilmektedir. 

● Başka bir bakış açısından cevabı hayır, veritabanından kayıtları 
alıp üzerinde düzenlemeler yapma, düzenlemeleri veritabanına 
etkileme ve bu etkilemeden sonraki sonuçları görmemiz, 
gerektiğinde düzenlememiz gereken geniş çaplı işlemler 
gerekebilir. 

● Bu işlemler için sürekli veritabanında INSERT/UPDATE/DELETE 
işlemleri gerçekleştirip çok sayıda Transaction oluşturmak yerine 
daha az Transaction ile veritabanından kayıtları alıp 
düzenlemeleri yapıp tek seferde düzenleme işlemini yapmak bu 
noktada performansı artırmaktadır diyebiliriz.



ORM
Transaction Yönetimi

● Kullanım sıklığı ve performans avantajları 
düşünülüp projede ORM Frameworkünün 
avantajları ve dezavantajlarını inceleyip kararı 
doğru vermek gerekmektedir.



ORM
Veritabanı Modelleme

● Genel olarak Veri tabanı uygulamalarında  
projeye analizi bittikten sonra, Veri tabanı ilişkisel 
veri tabanı modellemesi kullanılarak 
modelleniyor. 

● Bu ilişkisel modeldeki aktörler
– Tablolar, kayıtlı yordamlar, görünümler, fonksiyonlar, 

trigerler, tablo ilişkileri (1-1, 1-∞,  ∞- ∞), birincil ve 
yabancı anahtarlar…

– Bu aktörlerin nesneye dayalı bir programlama 
dilindeki herhangi bir nesne gibi kullanılması 
sağlamak ORP in hedeflerindendir.



ORM
Veri Yükleme Teknikleri

● ORM de nesnelerin özelliklerinin doldurulması 
farklı tasarım örüntüleri aracılığı veya her ikisi ile 
birden de yapılabilir.
– Lazy Loading : verinin ihtiyaç duyulduğunda 

yüklenmesi anlamındadır. Doğru kullanıldığında 
performans artışı sağlanmış olur. 

– Eager Loading : verinin anında (nesne oluşturulur 
oluşturulmaz ) yüklenmesidir.  (c# datareader)



ORM
Veri Yükleme Teknikleri

● Veritabanı modellemeyi uygulama tarafında 
yapabilmeye izin vermektedir. 

● Tablolar arası bağlantıları veritabanı katmanında 
yapabileceğimiz gibi uygulama katmanında da 
gerçekleştirebiliriz. Bunun avantajı ise, 
veritabanının başka bir sunucuya (SQL 
Server’dan Oracle’a gibi) aktarımında 
tablolararası ilişkileri yeni veritabanında da 
oluşturmak için zaman kaybetmeyi önlemektedir.



ORM
Mapping

● Mapping, ORM’de veritabanı ile nesnelerimiz 
arasındaki bağı kuran yapımızdır. 

● Hangi nesnenin (sınıfın) hangi tabloyla 
bağlanacağını, bağlanan tablolarda hangi 
property’nin (özelliğin ya da değişkenin) tablonun 
hangi alanıyla bağlanacağını, tablonun özelliklerini 
(ID’sinin ne olduğu, ID’sinin autoincrement olup 
olmadığı vb.) bilgilerin tanımlandığı yapımızdır. 

● Kimi ORM frameworkleri bu işlemi yazılımcının 
yapmasını istese de (Hibernate, Nhibernate) kimi 
frameworkler bu işlemleri kendisi gerçekleştirmekte, 
istediği taktirde yazılımcının mapping’de düzenleme 
yapmasına izin vermektedir (Entity Framework).



ORM

● Object1 ve Object 2 
isminde 2 sınıfımız 
(nesnemiz) 
bulunuyor.Bu sınıfları 
veritabanına bağlayan 
ise ORM ‘dir.



3 katmanlı Mimari ve ORM’nin Kullanımı

● Sunum Katmanı
● İş Katmanı (DAL, BAL)

– Data Access/Abstraction Layer

– Bussiness Access/Abstraction/Logic Layer

● Veri Katmanı



ORM Frameworkleri

● Günümüzde kullanılan popüler programlama dilleri 
için yazılmış bir çok ORM kütüphaneleri vardır. 

● .NET ORM Frameworks 
– Entity Framework

– Nhibernate

– .Net Persistence

– BBADataObjects

– DataObjects.NET

– DotNorm

– FastObjects.NET

– Norm

– OJB.NET



ORM Frameworkleri

● Java ORM Frameworks
–  Hibernate

–  JPA

–  OpenJPA

–  Toplink

–  EclipseLink

–  Apache Cayenne

–  MyBattis

● PHP ORM Frameworks
– Propel

– Doctrine

– PHP-Activerecord

– PdoMap

– RedBean



LINQ

● LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir 
boyuta taşıyan devrimsel bir programlama 
metodolojisidir. 

● LINQ, bir programlama arayüzü sunar. 
● C# diline getirdiği eklentilerle SQL benzeri tek bir 

söz dizimi ile farklı tiplerdeki verilerin 
sorgulanmasını sağlar. 

● C# ile sorgu yazmak, tip güvenli çalışma, 
ifadelerin otomatik olarak tamamlanması ve 
IntelliSense gibi özelliklerle geliştiricinin 
üretkenliğini artırmayı sağlar.
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LINQ
Nerelerde kullanılabilir?

● Bellek üzerindeki nesnelerden oluşan 
koleksiyonları sorgulamak (LINQ to Objects),

● SQL Server veritabanlarındaki tabloları 
sorgulamak (LINQ to SQL),

● ADO.NET DataSet tiplerini sorgulamak (LINQ to 
DataSets),

● Xml verilerini sorgulamak (LINQ to XML)
● ADO.NET Entity Framework tarafından 

oluşturulan varlıkları sorgulamak (LINQ to Entity)



LINQ

● Çoğu SQL komutlarına benzer yada aynı olan C# 
anahtar kelimelerinden oluşan ifadeler ile .NET 
koleksiyonlarına LINQ sorguları yazarsın. Bu 
anahtar kelimeler, LINQ Standart Sorgu 
Operatörleri olarak anılır (LINQ Standart Query 
Operators). 

● Bu operatörler, System.Linq isim alanı altında yer 
alan Enumerable sınıf tarafından tanımlanır. C# 
derleyicisi (compiler), sorgu ifadelerini, 
çalıştırılmak üzere CIL ortak ara diline 
dönüştürür.



LINQ
Sözdizimi

● var anahtar kelimesi, yukarıdaki LINQ sorgu 
sonucunun atandığı sorgu isimli lokal değişken 
için tip çıkarsaması yapar. var, bir veri tipi değildir. 
var, eşitliğin sağ tarafındaki veriye ait tipin, 
derleyici tarafından otomatik olarak tespit 
edilmesini ve CIL koduna yazılmasını sağlar.



LINQ Mimarisi



LINQ Örneği

● Bir LINQ sorgusu, veri 
kaynağından istenen 
veriyi elde etmek için 
kullanılır. Bir LINQ sorgu 
süreci 3 ayrı parçadan 
oluşmaktadır.
– Veri kaynağını elde et.

– Sorguyu oluştur.

– Sorguyu çalıştır.

● Sonuçlar var ile 
başlayan değişkene 
veya uygun bir listeye 
gönderilebilir. 



LINQ
Generic Koleksiyonlar İle LINQ

● LINQ sorgu değişkenleri IEnumerable<T> arayüzünden 
türeyen bir tip olmalıdır. Örneğin IEnumerable<Ogrenci> 
tipinde bir sorgu değişkeni gördüğün zaman şu anlama 
gelir : Bu sorgu çalıştırıldığında sıfır yada daha fazla 
sayıda Ogrenci sınıfından nesne üretecektir.



LINQ
Generic Koleksiyonlar İle LINQ

● Main metodu içerisine 4 tane Ogrenci nesnesi 
içeren bir List<T> koleksiyonu oluştur.



LINQ
Generic Koleksiyonlar İle LINQ

● Şimdi LINQ sorgusu ile bu koleksiyonda arama 
yapalım : 1985 yılı öncesinde doğan öğrencilerin 
isimleri ve numaraları, aralarında “/” işareti olacak 
şekilde yan yana tek bir string tipli veri olarak 
elde edilsin.

Bu sorgu cümlesinde dikkat çekmesi gereken 1-2 önemli nokta vardır. 
Birincisi generic koleksiyon üzerinden LINQ sorgusu yazarken Visual 
Studio editörünün otomatik kod tamamlayıcı özelliği Intellisense sana 
yardım eder. Örneğin where operatöründen sonra “o.” yazdığında 
Ogrenci sınıfının public üyeleri listelenir ve sen filtrelemede kullanmak 
istediğin DogumTarihi alanını listeden seçebilirsin. Böylece hızlı ve 
minimum hatayla sorgu yazarsın. 



ORM Aracı Olarak LINQ to SQL

● .NET ile yazılan ticari uygulamaların %90’ından fazlası ilişkisel 
veritabanı yönetim sistemi üzerindeki tablolarda saklanan 
verilerle çalışmaktadır. 

● Halen artan bir yüzdeyle yazılım mimarileri ve geliştiriciler nesne 
yönelimli programlamaya adapte olmaktadırlar. 

● Aynı şekilde veritabanları, iş nesnelerini saklamak ve diğer 
uygulamalar ile paylaşmak için tercih edilen saklama ortamı 
olmaktadır. 

● Bu süreçte, veritabanları özellikle nesne modellerini saklamak 
ve elde etmek üzere dizayn ediliyor, veri nesne olarak 
oluşturuluyor, aynı zamanda sınıflar, özellikler, metotlar ve hatta 
kalıtım ile alt sınıflara destek veriyor. 

● Veritabanları ve iş nesneleri arasındaki bu doğal yakınlığa 
rağmen program içinde ve veritabanında ayrı ayrı dizayn yapma 
maliyeti söz konusuydu.



LINQ to SQL

● Nesnelerin saklanması için ilişkisel 
veritabanlarının kullanılması, CRUD kısaltması ile 
anılan create, retrieve, update ve delete işlemleri 
için programlama dili olarak SQL kullanılması 
anlamına gelmektedir. 

● Bu işlemlerin program içinden belli bir uyumluluk 
ile yapılmasını sağlamak için O/RM (Object / 
Relation Mapping) araçları kullanılmaya başlandı. 

● LINQ to SQL, Microsoft’un Visual Studio ile 
birlikte sunduğu bir O/RM aracıdır.



LINQ to SQL

● LINQ to SQL, hafif ve yüksek performanslı bir 
nesne saklama platformu sunar. 

● Bunu kolay kullanılan grafik bir arayüz ile 
gerçekleştirir. 

● Bu araç, iş nesnelerini oluşturmak, elde etmek, 
güncellemek ve silmek için stored procedure sql 
nesnesini de desteklemektedir.
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LINQ to SQL

● Bu görsel araç, SQL Server veritabanlarından 
seçeceğin tablolardan entity class denen sınıfların 
oluşturulmasını sağlar. 

● Tablolar sınıf, tablodaki kolonlar birer özellik 
(property) olacak şekilde otomatik olarak üretilir 
ve bu sınıf tasarımları Visual Studio içerisinde 
saklanır. 

● Araç, aynı zamanda, tablolar arasındaki ilişkileri 
de association olarak saklar. 

● Bu sayede, LINQ sorguları yazarken join 
yapmana gerek kalmadan IntelliSense yardımıyla 
ilişkili nesnelere ve onun üyelerine erişebilirsin.



LINQ to SQL

● Tablolar, kayıtlar ve anahtarlardan oluşan ilişkisel 
modeli entity sınıfları, entity nesneleri ve ilişkilere 
taşımanın avantajı, entity modelinin müşteriler, 
çalışanlar, ürünler vb. iş nesnelerini temsil 
edebilmesidir. 

● Böylece LINQ to SQL, küçük ve orta ölçekli 
projelerin için hızlı uygulama geliştirme 
metodolojisi sunarak sana yardımcı olur.



LINQ to SQL Dizayn Ekranı



LINQ to SQL Dizayn Ekranı



LINQ to SQL Dizayn Ekranı



LINQ to SQL
DataContext

● LINQ to SQL, projene veri erişim katmanı uygulamak için 
çok mükemmel bir adaydır. 

● LINQ to SQL ile kullanacağın merkezi nesne DataContext 
sınıfıdır. 

● Bu sınıf, veritabanları ile uygulama arasındaki bağlantıyı 
yönetir. 

● Aynı zamanda ürettiğin entity sınıflarına ait veritabanındaki 
kayıtları içeren Table<TEntity> tipinde koleksiyonları saklar. 

● Bu koleksiyonlar sayesinde kod tarafında, bir tablodaki bütün 
verilere kolayca erişebilir ve ASP.NET gibi bir arayüzde 
gösterebilirsin. 

● Örneğin Musteris koleksiyonunu ele alalım. Bu, içinde 
Musteri tipinde nesneler barındıran Table<Musteri> tipinde 
bir koleksiyondur.



LINQ to SQL
DataContext

● Veritabanına doğru çalıştırılacak bir LINQ 
sorgusu hazırlamak için Table<TEntity> tipindeki 
koleksiyon ile çalışmalısın. Bu nesne üzerinden 
gerçekleştirdiğin manipülasyonlar, C# derleyicisi 
tarafından önce dinamik T-SQL sorgularına 
dönüştürülür; ardından veritabanına doğru 
bağlantı açılarak çalıştırılır. 

● DataContext, SqlClient sağlayıcısı üzerinden 
veritabanına bağlantı açılması ve kapatılması 
süreçlerini otomatik olarak yönetir. Senin ekstra 
kod yazmana gerek yoktur.



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Ekleme

● LINQ to SQL kullanarak veritabanındaki bir 
tabloya yeni kayıt eklemek için Table<TEntity> 
koleksiyonuna yeni bir kayıt eklemen yeterlidir. 
Bu kayıt, veri eklemek istediğin tablo için dizayn 
ekranından ürettiğin entity sınıfı tipinde olmalıdır.
– DataContext.TabloAdı.Add(YeniNesne)

● Nesneyi hazırlayıp koleksiyona ekledikten sonra 
DataContext.SubmitChanges() metodu çağrılır. 
Bu metot, yeni nesnenin veritabanında 
saklanması için gerekli T-SQL insert sorgusunun 
hazırlanması ve çalıştırılmasını sağlar.



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Ekleme

● Ayrıca bütün veritabanı işlemlerinde mutlaka 
System.Data.Linq.DataContext tipinden türeyen projene özel 
DataContext nesnesine ihtiyacın vardır.

Dilenirse InsertOnSubmit metodu yerine InsertAllOnSubmit 
metodu kullanılarak bir kayıt değil önceden hazırlanmış bir 
koleksiyon içindeki bütün kayıtların eklenmesi sağlanabilir. 



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Düzeltme

● Kayıt güncellemek için DataContext üzerindeki 
koleksiyondan güncellenmesi istenen bir yada 
birden fazla nesnenin elde edilmesi gerekir.

● Bunun için where ifadesi ile filtrelenmiş bir sorgu 
yazılması gerekir. 

● Sorgu sonucunda elde edilen nesnelerin istenen 
özelliklerinde (property) gerekli değişiklikler 
yapıldıktan sonra DataContext.SubmitChanges() 
metodu çağrılır. 

● Bu metot kayıtların veritabanında güncellenmesi 
için gerekli T-SQL update sorgusunun 
hazırlanması ve çalıştırılmasını sağlar.



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Düzeltme

● Bu örnekte DepartmentId değeri 1 olan tek bir kayıt olacağı 
için sorgu sonucunda SingleOrDefault metodu çağrılmıştır. 
Böylece eşitliğin sol tarafında tek bir Department nesnesi elde 
edilmiş ve o nesnenin GroupName kolonu güncellenmiştir.



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Düzeltme

● Birden fazla nesne üzerinde aynı anda güncelleme 
yapmak durumunda kalırsan aşağıdaki kod parçası 
sana yol gösterici olacaktır.

Bu kod parçasında LINQ sorgusu sonucunda 9 kayıt döner. Bu 
9 kayıt üzerinde güncelleme yapmak için foreach döngüsünden 
faydalanılır. Döngünün sonunda SubmitChanges metodu 
çağrılarak bütün güncellemeler tek bir seferde veritabanına 
yansıtılmış olur. 



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Silme

● Veri tabanından tek bir kayıt yada birden fazla 
kayıt silmek için DataContext üzerindeki 
koleksiyondan nesnelerin silinmesi gerekir.
– DataContext.TabloAdı.Remove(SilinecekNesne)

● Bunun için where ifadesi ile filtrelenmiş bir sorgu 
yazılması gerekir. Sorgu sonucunda elde edilen 
nesneler koleksiyondan silindikten sonra 
DataContext.SubmitChanges() metodu çağrılır. 
Bu metot kayıtların veritabanından silinmesi için 
gerekli T-SQL delete sorgusunun hazırlanması ve 
çalıştırılmasını sağlar.



LINQ to SQL
DataContext – Kayıt Silme

● Dilenirse DeleteOnSubmit metodu yerine 
DeleteAllOnSubmit metodu kullanılarak bir kayıt 
değil bir koleksiyon içindeki bütün kayıtların 
silinmesi sağlanabilir.



XML
eXtensible Markup Language

● Bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web 
Consortium) organizasyonu tarafından tasarlanan 
ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan 
XML (eXtensible Markup Language), kişilerin 
kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi 
etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin 
programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen 
etiketleri kendi yapıları içerisinde standardize 
edebilecekleri esnek, genişleyebilir ve kolay 
uygulanabilir bir meta dildir.



XML

● XML'in tasarımcısı, HTML'i de tasarlamış olan Tim Berners 
Lee'dir. Dilin düzenlenmesi de W3C'nin sorumluluğundadır. 
Karmaşık kod yazımı şeklinde görünen dizin, aslında bir 
grafiktir.

● XML platformdan bağımsız veri taşıyabilen işaretleme dilidir.
– XML datanın  tanımıyla ilgilidir.

– HTML gibi bir işaretleme(Markup) dilidir.

– Document Type Defination (DTD) veya XML Schema kullanarak 
datayı tanımlar.

– XML programsal anlamda hiçbir iş yapmaz.

– Basit bir text dosyasıdır.

– XML şu ana kadar bulunan en sağlam, güvenilir ve ASCII’den 
sonra en esnek doküman formatıdır 

– Her şeyiyle bedavadır.



XML

● XML datanın kullanılabilirliğini artırır.
● HTML üzerindeki datayı daha kullanışlı hale getirir.

(Data Islands)
● Farklı platformlar arasındaki data paylaşımını ve 

transferini kolaylaştırır.
● B2B çözümlerinde özellikle hızlı değişen data 

akışlarında XML hızlı ve kesin çözümler sunar.
● Datayı basit ve kullanışlı bir şekilde saklar.
● XML ile yeni diller yaratmak mümkün(WAP, WML*)
● Referans kütüphaneleri oluşturularak data standartları 

oluşturmak mümkün.(MathML, VectorML gibi)



XML

● Günümüzde birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri 
alışverişini XML formatı üzerinden yapmaktadır. 
Ayrıca XML'i esas format olarak kullanan 
uygulamalara rastlamak mümkündür. Rastgele veri 
erişimine uygun olmadığından veri tabanı amaçlı 
kullanılmamaktadır.

● Microsoft'un geliştirdiği .NET teknolojisinde 
kullanılan DataSet nesneleri XML formatındadır. 
Ayrıca XML, ofis uygulamalarının alt yapısı haline 
getirilmiştir.

● İçeriğin, doküman yapısının ve şeklin birbirinden 
ayrı ele alınması XML'i İçerik yönetim sistemlerinin 
ideal formatı haline getirmiştir.



XML
Pozitif Yanları

● XML hiyerarşik bir text yapısına sahiptir.
● XML'in internet ile birlikte çalışması 

hedeflenmiştir.
● XML yaygın, kolay ulaşılabilir ve ucuzdur.
● Lisans sorunu yoktur, platform odaklı olmayan ve 

çok desteklenen bir dildir.
● XML insanların okuyabileceği bir dildir.
● XML esnektir, başka diller tanımlanabilir



XML
Pozitif Yanları

● XML dokümanları bir Onaylayıcı-Denetleyici 
(Validating Parser) tarafından onaylanır.

● XML sistemleri daha ucuza mal edilebildiği için 
orta ve küçük işletmeler de kullanabiliyor.

● XML internet tarayıcısı gibi basit araçlarda bile 
gösterilebilir.



XML
Negatif Yanları

● XML yer, işlemci ve bant genişliği açısından 
savruk olabilir.

● XML sadece bir doküman dilidir, programlama dili 
değildir.

● Her yaratılan XML formatı başkaları tarafından 
kullanılamayan bir format oluyor.

● XML text veri için harika sonuçlar verir ancak 
sayısal data için aynı sonuçları veremez.



XML
XML – HTML karşılaştırılması

● XML data tanımlamak ve taşımakla görevlidir. 
● XML, HTML yerini almayacaktır. Ancak HTML’in 

eksik kaldığı noktaları tamamlar.
● HTML datanın görseliyle ilgilenir.
● XML tag’leri bağımsız türetilir.(predefined)
● XML her alanda kullanılabilir.Web Geliştirmede 

ise gelecekte çok kullanılan bir araç olacak.



XML
Örnek

XML dokumanları ağaç veri yapısında olurlar. Bağımsız imler yapıyı 
oluştururken, içerik ya imin özelliği olarak ya da iki im arasında gösterilir



XML Teknolojileri

● Veriye Erişim
– DOM, Doküman Obje Modeli

– SAX, XML için Basit Arayüz

● DTD
● XML Schema
● DTD, Doküman Tip Tanımı
● XSL, XML stil sayfası dili
● XSLT, XML çeviriler için stil sayfası dili
● XQuery



XML
DOM (Document Object Model)

● Bu teknik tamamen arayüz yönelimlidir. Her 
düğüm ve parçalarına arayüz aracılığıyla ulaşılır. 
Rastgele ulaşımda etkili olmasına rağmen, büyük 
boyutlu dosyalar söz konusu olduğunda oldukça 
hantaldır ve hafıza tüketiminde fazla talepkârdır.



XML
SAX

● Olay tabanlı, sözcüksel işleme. 
● Dosyada içerisindeki her düğüm bir geri-

besleme(callback) fonksiyonu aracılığı ile istemci 
koda yansıtılır. Bu yapısı nedeniyle oldukça hızlı 
ve etkilidir, ancak XML dosyasından rastgele 
düğüm ulaşımı oldukça zordur; Hedef düğüme 
ulaşmak için, her defasında dosyayı en başından 
işlemek zorundasınız.



XML
DOM vs. SAX

● DOM tüm XML belgesini okur ve 
tamamını hafızaya bir ağaç yapısı 
olarak yerleştirir.

● SAX belgeyi okur ve okuduğu 
kısım yada o elemente ait 
tanımladığımız metodu çağırır 

● DOM tüm belgeyi hafızaya 
yüklediğinden rastgele erişime 
(Random Access) izin verir. (Ör: 
XPATH kullanarak) 

● SAX ise ancak sıralı erişime 
(Sequential Access ) izin verir. 

● DOM tüm belgeyi hafızaya 
yerleştirdiğinden yavaştır ve 
büyük XML belgeleri için tercih 
edilmez.  

● SAX daha hızlıdır ve daha az 
hafızaya ihtiyaç duymaktadır. Bu 
nedenlerden ötürü büyük XML 
belgelerinde tercih edilmektedir 
ve WEB uygulamalarında daha 
popülerdir.

● Bazı DOM versiyonlarında 
hafızaya yerleştirilen XML 
belgesini değiştirmek için 
metotlar vardır. (UPDATE) 

● Bu tarz metotlar SAX için 
bulunmamaktadır 



XML
DTD - Document Type Definition

● DTD'ler bir belgenin yapısını belirlerler. Ayrıca, 
XML türünün önemli özelliklerinden biri olan 
"genişleyebilirlik" yoluyla yeni yapıların 
tanımlanmasına olanak sağlar. Herhangi bir 
alandaki uygulamada kullanılacak yeni işaretleme 
dilleri DTD'ler ile geliştirilebilir.

DTD ve XML Örneği



XML
XSL - Extensible Stylesheet Language

● XSL(The Extensible Stylesheet Language Family, 
Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Ailesi), XML 
dosyalarının içindeki verilere ulaşma, ulaştıklarını 
başka şekillere dönüştürme ve gösterime 
hazırlama emirleri içeren kendileri de XML 
kurallarına uyan diller ailesinin adıdır.



XML
XSLT - Extensible Stylesheet Language Transformations

● XSLT(Extensible Stylesheet Language Transformations, 
Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri), XML tabanlı, 
XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. 
Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman 
oluşturmaya olanak sağlar.

XML Dosyası -> XSLT Dosyası -> Dönüşüm sonrası XML Dosyası



XML
XSD - XML Schema Definition

● XSD (XML Schema Definition), XML 
dosyalarında taşınan verilerin nasıl 
yorumlanacağını tanımlayan dosya. DTD 
dosyalarının eksikliklerini gidermek üzere 
geliştirilmiştir.



XML
XPath

● XPath bir XML dokümanındaki bilgiyi bulmak için 
kullanılan bir dildir. XPath bir XML dokümanı 
içindeki elemanları ve onlara ait özellikleri 
incelemeye yarar.
– XPath bir XML dokümanı yazım-sözdizim-imla 

(sözdizimi) kılavuzudur.

– XPath yol belirteçleri (path expression) yardımı ile 
XML içinde dolaşmaya yarar.

– XPath standart kütüphanesi içinde fonksiyonları-
yordamları içerir.

– XPath XSLT'nin önemli parçalarındandır.

– XPath W3C Standardıdır.



XML
XQuery

● XQuery, XML tipi veriler üzerinde sorgulama 
yapabilmek için geliştirilmiş bil dildir. Bu dil, Quilt 
isimli bir sorgulama dilinden türetilmiştir, ve yapı 
olarak SQL'e benzer. 

● XQuery bir W3C standardıdır.
● XQuery 1.0, Xpath 2.0 sürümünün bir uzantısıdır, 

dolayısıyla Xpath için geçerli olan bütün sorgular 
XQuery için de geçerlidir.



XML
XQuery

bakkaldaki belgesellerden fiyatı 30 YTL'den daha az olanları bulur.

Sonuç:



XML
XQuery

Aşağıdaki sorgu bakkaldaki belgesellerden sanayi ile ilgili olanları bulur.



XML
Xlink – XML Pointer

● Xlink
– XML Bağlantı Dili veya kısaca XLink, XML 

dokümanlarının bağlantılarını yönetmeye yarayan bir 
dildir. W3C standardıdır.

– XML'de bağlantı verme iki kısımdan oluşur: XLink ve 
XPointer. XLink bir dokümandaki dış bağlantıların nasıl 
oluşturulacağını belirleyen bir standarttır. Bağlantılar 
HTML'dekine benzer. Bir web dosyasını, URI kullanarak 
bir diğerine bağlamaya yarar.

● XML Pointer 
– XML İşaretçi Dili, XML dosyaları ya da uygulamalarında, 

herhangi bir XML kaynağına işaret etmek üzere 
düzenlenmiş dil. XLink'in bir parçası olup, W3C'ün açık 
standartlaştırma sorumluluğundadır.



JSON
JavaScript Object Notation

● JavaScript Object Notation kısaltması olarak 
kullanılan ve veri değişimi için kullanılan bir 
format olarak JSON, yapısal olarak XML’e 
benzetebiliriz. Teknik olarak ana amacı bağımsız 
olarak veri alış verişi yaparken daha küçük 
boyutlarda veri alıp göndermektir. Kullanımı 
oldukça kolaydır.



JSON
JavaScript Object Notation

XML Örneği JSON Örneği



JSON
JavaScript Object Notation

● Modern dillerin çoğu tarafından tanınıp kullanılır. 
XML dilinin büyük ve yavaş kalması üzerine 
geliştirilmiştir. XML dosyalarına göre hafif ve daha 
az yer kaplar.

● İnternette farklı programlar ve diller arası bilgi 
alışverişi sırasında en büyük problem 
değişkenlerin ve dizilerin doğru aktarılmasıdır. 
Json bu sorunu çözmek için geliştirilmiş geniş 
kapsamlı bir kod sistemidir.

● AJAX konusu içinde Web Programlama Dersinde örneklerle 
anlatılacaktır.

● Mobile tabanlı uygulamalarda da sıklıkla karşınıza çıkacaktır.



Kaynaklar

● Nesneye Dayalı Programlarla Nesne İlişki Haritalanması, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Akademik Bilişim 2010

● http://yazilimdevi.com/yazilimdevi/Makaleler-721-orm-object-relational-mapping-nedir.aspx 

● LINQ to SQL, Microsoft Türkiye Açık Akademi

● web.firat.edu.tr/bilmuh/gaydin/dersler/0809/bmu401/ppt/xml.ppt 

● http://www.rssnedir.com/xml_nedir.php 

● http://tr.wikipedia.org/wiki/XML 

● http://json.nedir.com/#ixzz33QVGu5Vd

● http://www.turgaysahtiyan.com/post/JSON-Nedir.aspx

http://yazilimdevi.com/yazilimdevi/Makaleler-721-orm-object-relational-mapping-nedir.aspx
http://www.rssnedir.com/xml_nedir.php
http://tr.wikipedia.org/wiki/XML
http://json.nedir.com/#ixzz33QVGu5Vd
http://www.turgaysahtiyan.com/post/JSON-Nedir.aspx

	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6
	Slayt 7
	Slayt 8
	Slayt 9
	Slayt 10
	Slayt 11
	Slayt 12
	Slayt 13
	Slayt 14
	Slayt 15
	Slayt 16
	Slayt 17
	Slayt 18
	Slayt 19
	Slayt 20
	Slayt 21
	Slayt 22
	Slayt 23
	Slayt 24
	Slayt 25
	Slayt 26
	Slayt 27
	Slayt 28
	Slayt 29
	Slayt 30
	Slayt 31
	Slayt 32
	Slayt 33
	Slayt 34
	Slayt 35
	Slayt 36
	Slayt 37
	Slayt 38
	Slayt 39
	Slayt 40
	Slayt 41
	Slayt 42
	Slayt 43
	Slayt 44
	Slayt 45
	Slayt 46
	Slayt 47
	Slayt 48
	Slayt 49
	Slayt 50
	Slayt 51
	Slayt 52
	Slayt 53
	Slayt 54
	Slayt 55
	Slayt 56
	Slayt 57
	Slayt 58
	Slayt 59
	Slayt 60
	Slayt 61
	Slayt 62
	Slayt 63
	Slayt 64
	Slayt 65
	Slayt 66
	Slayt 67
	Slayt 68
	Slayt 69
	Slayt 70
	Slayt 71
	Slayt 72
	Slayt 73
	Slayt 74

