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OZET 

Günumüzde, eitm kurumlannda, orencilerin ye Oretim uyelerinin kullanimina 

acik bir soru bankasi aranan bir uygulamadir. çou zaman Orenciler dersierle ilgili soru 

sikintisi yaamakta ya da ceitli kaynaklardan buldukiari veya kendi yarattii sorulari 

bakaIarina uIatirmakta guçluk çekrnektedirler. Herkesin ortak kuIIanabiIdii, orencilerifl 

de öretim uyelerinin kontrolünde katkida bulunduu bir soru bankasi genel baariyi 

arttiracak faydali bir uygulamadir. Internetin, bilgi çainin en cok paylailan iletiim ortami 

olmasi nedeniyle soru bankasi Internet tabanhi olacak ekiIde gelitirilmitir. Bu nedenhe, 

Internet tabanhi bir uygulama gehitirme amaciyla kullanilan arac takimi ASP (Active Server 

Pages), ADO (Active Data Objects) ye ODBC (Open Database Connectivity) 

teknolojilennden meydana gelmektedir. 

SUMMARY 
Implementation of a Internet based question-bank application by using ASP, 
ADO, and ODBC technologies. 

An open question-bank apphicatioin is needed by both students and lecturers in 
todays educational foundations. Students frequently have difficulty in accessing ques-
tions that are related with their courses. An Internet based common question-bank can 
increase the performance of the students. In this study such a question-bank has been 
developed by using ASP, ADO, and ODBC technologies. 

1. GIRlS 

Günümüzde çok sayida, deiik web siteleri ye intranet kurulumlari buiunmaktadir. 

Bir §irketin urunlerini tanitan ya da servislerini pazarlayan siteler geli$irilebilir. Ya da turn 

amaci, en son olaylar ye teknolojiler hakkindaki haberleri salamak olan biliim tabanli bir 

*Ege  Universitesi Bilgisayar Mühendislii Bölümü - Bornova-IZMIR 

12 



Server Side 
Includelan (SSI) 

Internet ye da Intranet 

Internet 
Information 

Server 
(]IS) 

CGI 
Uygulamatari 

Pert, Av,k vb. 
CGI "scrip tIeri 

VBScript 
YumIayici 

JScnpt 
Yorumlayicisi 

Active Database 
Component(ADO) 

Adif Sunucu 
Bilesenleri 

T 	 

cok KuilanhIi 
Bilesenler 

ODBC Dflver 

ISAPI 
LrguIamaIari 

Active Server Pages Arayüz DLLlen 

Active Server Pages (ASP boayalari) 

site de olabilir. Hatta, dünyanin dier taraflarindaki insanlarin, oturdukiari yerden 

katilabildikieri konferansiar vermek için de kulJaniabiIir. Bir eitim kuruIuu ya da bilimsel 

bir organizasyon tartima belgelerini yayinlamak veya ticari siteler bazi aratirma ye anketier 

yapmak isteyebilir. ASP lie ziyaretçilerden bilgi topiamak da temel bir aktivitedir, bu yüzden 

deik veritabanlanna eriebiimek gerekmektedir. Bir §irket intranetinde de bunlarin bazilari 

veya hepsi yapiltyor olabilir. 

$ekiI-l'de, ASP etrafinda gelitiriIen bir sitede, deik sistem parcaiarinin ye daha 

önceden bulunan web sunucu tabanli uygulamaiann nasil bide§tirilebilecegi gästenlmektedir 

(Walther, 1999). Bu §ekil ayni zamanda, ASP'nin gerçekten de bütün buniarin hepsini 

birarada tutan bir yapitirici" oIduu goruunu de desteklemektedir. 

ekii-1: ASP temelli bir Internet uygulamasi yapisi. 
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2. ASP (ACTIVE SERVER PAGES) 

Active Server Pages (ASP). bir World Wide Web sitesi ya da bir §irket intraneti 

19m dinamik HTML sayfalari yaratmak amaciyla geIitirilen Microsoft'un en son sunucu 

tabanli teknolojisidir. 

ASP, Microsoft'un, web sitesi tasarimcilarinin ye servis saIayicilarinin sayfalarini 

daha cekici, dinamik ye interaktif hale getirmelerine olanak salayan en son uygulamasidir. 

Bu, tam olarak ziyaretçilermn ye reklam verenlerin ilgisini çekmek için ihtiyac duyulan eydir. 

Bir baka faydasi ise, daha onceki CGI uygulamalarinin, 100 (Internet Database Connec-

tor) "script"lerinin ye çok kullanilan bileenlerin devre dii birakilmadan kullanilmaya devam 

edi leb i Imesid ir. 

ASP, daha onceden bir bilgisayar aji olan ye bunun üzerinde bir intranet gelitirmek 

isteyen insanlari hedef almitir. Bunlarin, bir köede IBM, bir dierinde bir ICL ye birbirine 

baIanacak 200 deiik tür ye markada PC'leri olabilir. Bunun anlami, dier sistem ye 

uygulamalara baIari bulunan ayri bir HTTP sunucusu anlamina gelir ye ASP bu konuda 

cok iddialidircunku baka bir yolla yonetilmesi çokzorolan bütün eylerASP ile yonetilebilir. 

ASP, insanlarin kolayca ye risksizce satin almasina izin veren guvenli 

"transaction"lar, sunucu tabanli uygulamalar ye web siteleri yaratmak için bir yoldur. 

Intemet'te aliperi§ merkezi kurmak isteyen i§ sahiplerini hedeflemitir. Gerçekte, Internet 

üzerinde kimse o anda o kadar cok §ey almasa bile, saniyede 10 milyon "transaction"a 

ihtiyaç duymaktadirlar. 

ASP biruygulama deiIdir. Microsoft'un diinda kalan bütün kullanilabilir, faydali 

parçaciklari yapitirmak için kullanilan hizli ye etkili bir "yapitirici" olarak gorulebilir, ki bu 

da insanlari Windows 2000 Server almaya ikna etmek için yeterli bir sebeptir. 

Active Server Pages'in ye çou Microsoft teknolojisinin temeli Internet Information 

Server (IIS) yazilimidir (Mezick, 1999). Bu imdi, tamamen Windows 2000 Server iletim 

sistemi icinde sunuIduundan, mümkun olan en etkin kombinasyondur. Bunun anlami, 

dier parcaciklar, ekstra özellikler salamak 19m istenildii ekilde, etkinlii ye temiz arayuzu 

etkilemeden dahil edilebilir. Active Server Pages temelde, Internet Information Server lie 

entegre olmu§ ye dier cok kullanilan bileenIere bir arayuz bulunduran bir VBScript ye 

JScript yorumlayicisidir (McKinney, 1997). 
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3. DiNAMIK WEB SAYFALARI 

Kukusuz, Active Server Pages'in en cekici yonu, 'browser" tarafindan referans 

edilen dosyanin icerisine direk olarak "script"lerin ekienebilmesi ye bOylece dinamik 
sayfalarin yaratilabilmesidir. ASP'nin, statik sayfalarin referans edilmesi, CGI ya da ISAPI 

uygulamalarinin iletiImesi ya da geleneksel "script"lerin çahtirilmasi gibi varolan 

metodlardan farkni anlamak Onemlidir. 

3.1 Active Server Pages'in Farki 

DC ye dOndürülecek sayfa için §ablon kuHanan dier metodlar üretkenlikte orta 

dereceli birarti§ sunarlar. Sayfa metninin ya da genel gärunumunun deimesi i9in, kodun 

demesinin ye her seferinde tekrar derlenmesinin gerektii bir ISAPI uygulamasindan 

farklt olarak, sadece §ablon dosyasinin deimesi gerekir.Fakat, yine de iki dezavantaji 

bulunmaktadir: birincisi, "script" bir 'sonuc kumesi' yaratmalidir; ancak o zaman §ablon 

bir web sayfasina dönuur. Ikincisi, ablonun genelde sabit bir yapisi vardir ye 'sonuc 

kümesi'ndeki bilgilerin ilenme bicimini kisitlar. Genelde, sadece dönen deerlerin 

listelenmesi ye bu deerlere baIi olarak sayfaya neyin dahil edilecei konusunda basit 

kararlann verilmesi mumkündür. 

Active Server Pages, ayri bir "script" ye §ablon kombinasyonuna olan ihtiyaci ortadan 

kald irmaktadir (Kaufmann, 1999). "Browser" istedii sayfayt referans eder ye sayfa, nor-

mal statik bir sayfa gibi bellee yuklenir. Fakat, "browser"a yollanmadan once sunucu ele 

alinmasi gereken herhangi bir "script" olup olmadiini kontrol eder ye varsa iletir. Bu 

"script" hesaplamalar yapip deerleri sayfaya ekleyebilir ya da gerektii §ekilde ekstra 

metin ye HTML kodu yaratabilir. Ve, Oncelikie bir 'sonuç kümesi' yaratmak yenne, sayfanin 

üzennde yuklendikten sonra ilem yaptiindan, tamamlanmis sayfanin nasil gOrünecei 

üzerinde cok daha iyi kontrol saIanabilir. 

Sunucu yüklü sayfanin iIetimini yaptiktan sonra, onu HTTP "wrapper"inin icine 

paket$er ye "browser"a gonderir. Oraya vardiinda ise, normal statik bir sayfa gibi sadece 

metin ye HTML kodudur. Oyleyse bu durumda, "browser" dOnecek olan sayfayi referans 

etmekte, fakat kullanicinin gOrduu, içindeki "script"lerin iIetilmesi ile oluan sonuçlari 

iceren bu dosyanin dQzenlenmi§ bir kopyasi olmaktadir(?ekil-2). 
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Sayfa 	Active Server,. 	VBScript veya 
Istegi 	Sayfasi 	JavaScript 

HTTP 
Decoding 

HTTP 	HTTP 
Sifreleme *— Wrapper'ini 

(Decoding) 	EkIe 

rDinamik 
Sayfa 

ekil-2: ASP tabanli dinamik bir sayfaya eriim. 

3.2 ASP Nesne Modeli 

Her ne kadar, bir ASP sayfasinda "script"ler kullanilabilse de, scripting dillerinin 

kisitli özeUikleri sebebiyle baanlabileceklersinirlidir. Fakat, web sitesinin interaktifliinin 

artirilmasina yardimci olmak gibi cok onemli bir äzellikleri vardir. Active Server Pages 

ortaminin parcasi olan nesneler üzerinde, metodlarini çairmak ye property"lerini 

kullanmak suretiyle ilem gOrurler. Active Server Pages, scripting dilleri kullanilarak 

iIenebilen bir nesne kümesi sunar. 

Active Server Pages'in otomatik saladii be§ built-in nesne, istemci "browser", 

ye sunucu arasindaki etkileim için kullanilabilir. Bu nesneler arasinda birhiyerari vardir. 

Kümenin en tepesinde Server nesnesi bulunur. Server nesnesi, sayfalarin çalitii ortami 

temsil eder ye dier nesneler biraraya gelerek Active Server uygulamasini olu°turur. Bu 

nesneler; Application, Session, Request ye Response'dur. Sekil-3 bütUn bu nesneleri 

gastermektedir. 
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REQUEST NESNES STEM C SUN UC U 

Koleksivon lar:  
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Q u eryS trin g 
S erverVariab les 
Client Certificate 
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Cookies 

(p roperty"Ier) 
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(metodlar) 
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	I 

(property"Ier) 
(metodlar) 

ekH-3: ASP nesne modeli. 

cou nesneyi kuuanabilmek için, änce o nesnenin bir "instance"i yaratilmalidir. 

Fakat Active Server Pages'in be§ nesnesi, bunu gerektirmez. Aaidaki tablo, bu built-in 

nesnelerl ye yaptlkiarl iIeri bzetler. 

Nesne 
Request nesnesi 
Response nesnesi 
Server nesnesi 
Session nesnesi 
Application nesnesi 

Yaptii i 
Bir kullanlcidan bilgi almak. 
Bir kullanictya bilgi gondermek. 
ASP i°letim ortamini kontrol etmek. 
Bir kutlanici oturumu ile ilgili bilgiyi sakiamak. 
Bir uygularnanln kutlanlcilarl araslnda bilgiyi payatirmak. 
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4. ADO (ACTIVE DATA OBJECTS) 
Bir web sitesi ye kurulu§ intranetinde dinamik sayfalarin kullanilmasinin temel nedeni 

veritabani eriim saIamaktir. Bu, o anda mevcut ürünlerin ye en son fiyatiarinin bir listesi 

gibi gOrüntuienecek deerIerin getirilmesi ya da kulianicidan bilgi toplanip bunlarin bir 

veritabanina kaydedilmesi olabilir. 

ASP ile saianan standart sunucu bUeenlerinden birisi tam anlami He bu ii yapmak 

icin tasarIanmitir. Active Data Objects (ADO), ODBC (Open Database Connectivity) 

"driver'i mevcut clan her veritabanina tam eriim salar. ODBC, bu tek bileen ile deik 

veritabani sistemierinin kullanilmasina izin verir ye bäylece web sitesinin yaratilmasi ye 

surdürüimesi sUreçierni koiayIatinr. 

Active Data Objects (ADO), her tür veriye eriim salayan bir baianti 

mekanizmasidir. En yaygin kuilanimi, bir istemci uygulamanin, bir ilikisei veritabaninda 

tutulan veriye uiamasidir. ASP'de bu, VBScript veya JScript gibi bir veritabani He 

etkiIeebiIen "scripting" dilierinde kod yazmaya izin verir. ASP ile daha Onceden sunulun 

esnekiik He ADO, Internet üzerinden caiian istemci-sunucu uyguiamalart yaratilmasina 

izin verir ye geiitiriien uyguiama, istemci "browser'inin türüne baii deiIdir. 

4.1 ADO Veri Arayuzu 

ADO en basit °ekiiyie, Open Database Connectivity (ODBC) metodlari üzerinden 

veritabanlari lie etkiiemek 19m tasarIanmitir. Bir ODBC sürücüsü (driver) mevcut olan 

herhangi bir veri kaynai ile kuilanilabilir. Bu, sadece SQL Server, Oracle, Access vb. gibi 

'duzgun' venitabani uygulamalari deiI, ayni zamanda Microsoft Excel gibi ilem tablosu 

dosyalani veya dieryahn formatit veil dosyalari anlamina geiir. 

4.2 Veri SaIayicisi 

ADO baka bin tabakanin Uzenine kuruiduundan, bir veri kaynaina olan bada 

baka bir baIanti tabakasi belirtmek gerekebilir (ekiI-4). Baka bir deyile, artik sadece 

sürücü yazilimini (ODBC gibi) düünmek yeterli deildir, vermin gerçek saglayicisunun da 

ne olduu gOzänune alinmak zorundadir. ODBC, OLE-DB saIayiciIaninin sadece en 

populer olanidir (Wood, 1999). 
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Active Server Sayfasi 

Veri 
Kayn ai 

Active Data 
Nesnesi 

ODBC 
SürucUsü 
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Enau 

Paiameteu 

ekiI-4: ADO mimarisi. 

ADO'nun yapabildikieri, huyuk alçude OLE-DB saIayicisinin özelliklerine baIidir. 

Bazi nesneler farkh çaIiabiIir, property"er eksik oabiIir ya da belli nesneler kullarulamaz 

veya hic yoktur. 

ADO'nun Ozellikleri, ODBC saIayictsini kuflanirken de, ODBC sürücüsünüfl 

äzelliklenne bati olarak çok deikIik gosterir. Ornen, çou ODBC sürüculeri her imlec 

türünü saIamaz. SQL Server ye Access ODBC saIayiciari AbsolutePage "property"sifli 

saIarken, dier ODBC veritabani sürücülerinin çou saIamaz. 

4.3 ADO Nesne Modeli 
ADO, Microsoft Access ye dier nesne tabanhi uygulamalarda veritabanina eriim 

sahamak için kuhlanihan mekanizmahardan daha basit ye anIailmasi kohaydir 

(Sussman,1999). Ornein hiyeraride sadece üç ana nesne, Connection, Recordest 

ye Command, ye buntarin altinda birkaç koleksiyon, Parameters, Properties ye Errors, 

bulunur. 
ADO'nun nesne modehi aaidaki §ekilde gOrüIduü gibidir. 

I 1ieId  

$ekih-5: ADO nesne modehi. 

19 



Connection, Command, Recordset, ye Field nesnelerinin ayni zamanda bir de Prop-

erties koleksiyonu bulunmaktadir. 

Connection nesnesi kullanilarak, herhangi bir yerde - genelde bir veritabaninda - 

tutulan verilere erimeye olanak taniyan bir aktif baIanti kurulabilir. Bu veri kaynaindan 

kayitiart elde etmek, SQL sorgulari iietmek ya da veriyi direk olarak ilemek 19m Com-

mand nesnesi kullanilir. Recordset nesnesi ise, bir SQL sorgusunun ya da sakli 

prosedurun i§Ietimi veya bir tablonun açiImasi He dOnen verilere erimeye izin verir. 

Connection, Command ye Recordset nesnelerinin bir Properties koleksiyonu 

vardir. Connection nesnesinin ayni zamanda, nesne kulianilirken oIuan hatalarin 

detaylanyla ilgilenmek için buIundUrduu bir Error nesneleri koleksiyonu bulunmaktadir. 

Son olarak, Recordset nesnesi bir Fields koleksiyonu icerir. Bu koleksiyondaki her bir 

eleman, tahmin edUebilecei gibi, 'record set' içindeki her bir saha He ilgili bilgileri tutan bir 

Field nesnesidir. 

5. ODBC (OPEN DATABASE CONNECTIVITY) 

ODBC (Open Database Connectivity), Microsoft tarafindan geli§tirilmi§ veritabani 

uyguiamaiari He uyguiama programian arasinda iIetiimi saiayan standart bir API'dir 

(Aplications Programing Interfaces). ODBC, uyguiama programlarinin çeitIi üçUncü kuak 

yada heterojen ventabanlarina enebiImeIerini saiar (Sanders, 1999). Program geIitiren 

kiiIer ODBC uyumlu ya da ODBC istemcisi olarak adlandirilabilen programlar 

geIitirebiIirIer. Aynica spesifik veritabani uygulama sistemleri 19m "ODBC surücuieni" de 

yaziIabilir. 
ODBC istemci/sunucu biIgisayarIamada veritabanina erime yontemierini basite 

indirgemeyi amac edinir. çoklu anahtar veritabani sunucu saticilari ye pek cok desktop 

ureticileri ODBC arayuzunu kullanmaya baiamiiardir. ODBC, desktop ürOnlerinin merkezi 

depolanmi§ verilere son kullanicilanin erimesini saIar. Microsoft'un yazilim dunyasinin 

Oncü ye itici gucU olmasi nedeniyle ODBC, istemci/sunucu veritabani iIetiiminde etkin 

bir guce sahip olmaktadir. 
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6. SORU BANKAS! UYGULAMASI 

UyguIamada, deiik hakiara sahip üç ayri kullanici grubu buiunmaktadir: orenci, 

hoca ye yOnetici. Orenciier, belli derslenn beth konulari He ilgili soru ye cevabini hazirlayip 

o dersin hocasina gonderebiimekte ye yine bir dersin herhangi bir konusu He ilgiti olarak 

soru bankasindaki sorulari gorebiimektedir. Hoca ise, orenciIerden verdii dersierinden 

birisi lie ligili gelen sorulari gorup buniari soru bankasina kaydedebitirveya beenmezse 

bu soruyu detirebiiir ya da sliebilir. Hoca kendisi de herhangi bir dersin bir konusu He 

iigiii olarak soru haziriayabiiir. Yonetici, veri tabaninin yanetiimesinden yani; yeni hoca ye 

örenciIenn ekienmesi, yeni dersierin ekienip buniarin hocalara atanmasi, ya da buniariri 

hepsinin silinmesi vb. gibi iiemierin yaptimasindan sorumiudur. Kuiianiciiarin bütün 

yetkiierini aaidaki gibi Iisteieyebiiiriz: 

YONETICi 

1. Yeni ders ekieme, dens slime, 

2. Bir derse konu ekieme, konu slime, 

3. Yeni hoca ekieme, hoca slime, 

4. Bir derse birhocayi atama, hocayi dersten slime, 

5. Yeni örenci ekieme, örenci slime, 

6. Bir derse ärenci ekieme, dersten arenciyi çikarma, 

7. Soru bankasindaki sorulari görebiime. 

HOCA 

1. 	Kendi verdii bir dersie ilg iii geien soruiani garebilme, 

2. Bu soruiardan istediini soru bankasina kaydedebilme, istediini silebilme, 

3. Kendisi de soru haziriayip soru bankasina kaydedebilme, 

4. Soru bankasindaki soruiari gOreblime, 

5. Soru bankasindan kendi dersieri lie iigiii sorulari sileblime, 

ORENCI 

1. Beth bir dersin bir konusu lie ilgili soru yazip ilgili hocaya gonderebilme, 

2. Soru bankasindaki sorulari gOrebilme. 
Uyguiamada bu dosyalardan baka, dosyalann ADO'yu kulianarak sik sik eritikieri bin 
de veri tabani mevcuttur. ?ekil-6'da, kullaniian veritabanindaki tabiolarve bu tabioiar 
arasindaki iiikiIer beiirtilmektedir. 
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OgrAd 
OgrSyad 
OgrAdres 
OgrTeINo 
OgrSiniI 
OgrEMail 
Ogr5ire 
OgrLIserID 

DersAdi 
VerIisyih 
5ornestri 
Verihyor 

HocaAd 
HocaSoyad 
HocaAdres 
HocalelNo 
HocaEMail 
HocaUserlD 
HocaSifre 
HocaAccessLeveI 

SonD 
DersID 
KonuID 
Sow 
Cevap 
Gelislarihi 

HocaID 
DersID 

?ekil-6: Veritabanindaki tablolar ye iIikiIer. 

7. SONU 

Internet tabanhi bilgi sistemheri, bilginin payIaihmasi ye bilginin coahmasi acisindan 

bilgi çaina geçite oldukca önemhi rol oynamaktadir. Bu tür bilgi sistemlerinin geIitiriImesi 

o sistemi gehtiren ye o sistemi kullananlar arasinda doal bir bilgi akii sUrecini 

baIatmaktadir. Bu caIimadasoru bankasi uygulamasinin yapilmasinin en önemhi nedeni 

de bu tür bir süreci destekiemesidir. Uygulamanin gehitiriImesi sirasinda teknohojinin 

sunduu imkanlardan faydaIaniImitir. Uygulamada ASP, ADO ye ODBC'nin Internet 

kapsaminda entegre edilmesi oldukca Onemtidir. Uyguhama açik bir mimariyi 

destekIediinden farkli veritabanhartyla da çahiabilir hale getirilmesi de kolaydir. ODBC, 

teknolojik olarak bu tür bir imkani sunmaktadir. 
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