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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi, Servis Odaklı Mimarilerde Web Servislerin 

Versiyonlanması İçin Bir Tasarım Yaklaşımı, Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. 

Versiyon, geliştirilen veya kullanılan yazılımlarda değişikliğin takip edilmesi 

ve yönetilebilmesi adına yazılımların sahip olduğu tekil sürüm numaralarını 

modelleyen mimaridir. Bu tez çalışması web servislerde değişikliğin takip edilmesi 

ve yönetilebilmesi adına yazılımların gerçek hayatta nasıl versiyonlandığına yönelik 

bir tasarım yaklaşımı sunmaktadır. 

Versiyonlama, kendine özgü kuralları olan, hayatımızın farklı alanlarında 

kullanılan bir yaklaşımdır. Web servislerin iyi versiyonlanabilmesi için detaylı bir 

analize ve modellemeye ihtiyaç duyulur. 

Bu tezin amacı, versiyonlamayı oluşturan teknolojilerin, servis sözleşmelerine 

ilişkin versiyon revizyon kontrolü ile ilgili bazı düşüncelerin, terminolojilerin ve 

stratejilerin versiyonlama içindeki önemini araştırmaktır. Tez ile birlikte sunulan 

örnek senaryo ile servis odaklı mimarilerde servis versiyonlanarak, bu mimarideki 

teknoloji ve yaklaşımın nasıl hayata geçirildiği gösterilmeye çalışılmıştır. 

Bu tez 2014 yılında tamamlanmıştır ve 93 sayfadan oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Web Servisler, Web Servis Tanımlama Dili, 

Versiyonlama, Servis Odaklı Mimari 
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ABSTRACT 

Master Thesis, Versioning of Web Services in Service Oriented Architecture: 

A Design Approach, T.C. Maltepe University, Institute of Natural Sciences, 

Department of Computer Engineering. 

Versioning is an architecture modeling singular version number of software 

to track and manage software developed or used. In this study a design approach is 

intended for how software are versioned in real world. Management of changes in 

web service is also presented. 

Versioning is an approach having its own rules, being used in different areas 

of our lives. A detailed analyze and modeling is needed for good versioning of web 

services. 

The purpose of this thesis is to investigate the importance of technologies that 

create versioning, some thoughts about version revision control related to service 

contracts, and related terminologies and strategies. In this thesis a sample scenario 

presented to demonstrate how such a technology and approach is implemented by 

versioning the service in service-oriented architectures. 

This thesis is completed in 2014 and consists of 93 pages. 

Keywords: Web Service, Web Service Description Language, Versioning, 

Service Oriented Architecture 
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1. GİRİŞ 

Servis Odaklı Mimari’nin temel fikri servistir. Servis, servis anlaşmasıyla yapılabilen 

iş işlevselliğinin ayrık bir birimi olarak tanımlanır. Servis anlaşması, servis sunucusu 

ve servis kullanıcısı arasındaki etkileşimi göstermektedir. Servis arayüzü servis 

operasyonlarını belirtir. Bunlar servisin ne yaptığı, servisin operasyona giren ve 

çıkan parametreleri, servisin özellikleri ve sağladığı protokolleridir. 

Versiyon, geliştirilen veya kullanılan yazılımlarda değişikliğin takip edilmesi ve 

yönetilebilmesi adına yazılımların tekil sürüm numaralarına sahip olmasıdır. 

Geliştirilen yazılımların herbiri tekil sürüm numaralarına sahip olmalıdır. Bir 

uygulamanın yeni sürümü her zaman için bir önceki sürümden daha üst sürüm 

numarasına sahip olmalıdır [1]. 

Bu tez çalışmasında geliştirilen veya kullanılan web servislerde değişikliğin takip 

edilmesi ve yönetilebilmesi adına yazılımların gerçek hayatta nasıl versiyonlandığına 

yönelik bir tasarım yaklaşımının anlatılması hedeflenmektedir. 

Tezin ikinci bölümünde versiyon revizyon kontrol temellerinden, temel 

kavramlardan, majör ve minör versiyon ilişkisinden, üçüncü bölümde WSDL 

tanımlama versiyonundan, sürüm tanımlamaları ve sürüm oluşturma adımlarından 

bahsedilmektedir. Dördüncü bölüm de şemaların versiyonlanması, beşinci 

bölümünde ise gelişmiş versiyonlama stratejileri ele alınmıştır. Tezin altıncı 

bölümünde web servis versiyonlaması için tasarlanan uygulamaya ve son bölümde 

ise elde edilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. 
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2. VERSİYON REVİZYON KONTROL TEMELLERİ 

Yeni bir web servis sözleşmesi yayınlandıktan sonra, kullanıcı programları bu servise 

bağımlı olarak oluşturmaya başlar. İlerleyen zamanlarda web servis sözleşmesinde 

değişiklik ortaya çıkması durumunda aşağıdaki soruların dikkate alınması 

gerekmektedir.  

 Değişiklikler mevcut servis sözleşmesini olumsuz yönde etkileyecek mi? 

 Yapılan değişiklikler uygulayıcıları ve ilgisi olan kullanıcıları nasıl 

etkileyecek?  

Bu konular, versiyon revizyon kontrolüne gerek olduğu sonucunu ortaya çıkarır. Bir 

Servis Odaklı Mimari (Service Oriented Architecture – SOA) projesine versiyon 

revizyon kontrol kavramı getirmek istenildiği zaman, bir çok soru gündeme 

gelecektir. Bu sorular; 

 Yeni bir servis sözleşmesine ait versiyon nelerden oluşacaktır?  

 Majör ve minör versiyon arasındaki farklılık ne olacaktır? 

 Versiyon numaralandırma sistemi neleri belirtir? 

 Yeni versiyon sözleşmesi, eski versiyon sözleşmesini kullanan mevcut 

kullanıcılar tarafından kullanılabilecek mi? 

 Kullanıcıların versiyon değişikliklerinden minimum etkilenmesi için mevcut 

sözleşme değişikliklerinde ilavelere ilişkin ideal yöntem ne olmalıdır? 

 Eski ve yeni sözleşmeleri aynı anda bulundurma ihtiyacımız olacak mı? 

Bu tür soruların cevapları ve genel versiyon revizyon kontrol problemlerinin çözüm 

alternatifleri, ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatılacaktır. Bu kısımda, servis 

sözleşmelerine ilişkin versiyon revizyon kontrolü ile ilgili bazı temel düşünceler, 

terminolojiler ve stratejiler anlatılacaktır. 
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2.1 Temel Kavram ve Terminolojiler 

Bu başlık altında web servislerin versiyonlanması ile ilgili temel kavramlar ve 

terminolojiler alt başlıklar halinde incelenmiştir. 

2.1.1 Web Servisler ve WSDL 

Web servis internet üzerinden erişilebilen, her türlü platform ile bağlantı 

kurabileceğimiz, geriye sonuç döndüren işlevselliklere ve hizmetlere sahip olan bir 

uygulama parçasıdır. Web servisler, Genişletilebilir İşaretleme Dili (Extensible 

Markup Language – XML) temeline dayanır, yani XML tabanlı bir teknolojidir [14]. 

Web servislerin kullanım alanlarına bir örnek vermek gerekirse; Merkez Bankası her 

gün döviz kurlarını kendi sistemi üzerinde belirler ve bu "kur bilgisi" üzerinde işlem 

yapan kurumlar merkez bankasının Web Servisleri aracılığıyla gün içerisinde değişen 

kur bilgilerini kendi sistemlerine çekerler ve bu şekilde merkezi ve güncel bir 

yapının oluşması sağlanmış olur. 

Web Servis Tanımlama Dili (Web Service Description Language – WSDL) ise web 

servisleri ve onlara nasıl erişilebildiğinin tanımlandığı XML tabanlı bir dildir. 

WSDL, web servisi tanımlayan bir XML belgedir. WSDL ile web servisin 

metotlarının yeri ve işlevleri belirtilir [18]. 

WSDL kullanmanın avantajları sıralayacak olursak [18]: 

 Haberleşecek sistemlerin platformlarının uyumlu olması gerekmez. 

 Java ile geliştirilmiş ve UNIX sistem üzerinde çalışan bir uygulama ile .NET 

ile geliştirilmiş ve Windows işletim sistemi üzerinde çalışan bir uygulama, 

birbirlerinin çalışma ortamlarından bağımsız olarak, XML iletişim 

standartları aracılığıyla iletişim kurabilir. 
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 Bir uygulamanın fonksiyonlarını, internet üzerinden çok geniş bir kullanıcı 

kitlesine açmak mümkündür. 

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) üzerinden çalıştırıldığı için, sistemleri 

dışarıya güvenlikten pek fazla ödün vermeden açmak mümkün olur. 

Firewall’lar, uygulamalar arasında veri paylaşmak istediğimizde kullanıcılara 

engel olmaz. 

2.1.2 Versiyon ve Kapsamı 

Geliştirilen veya kullanılan yazılımlarda değişikliğin takip edilmesi ve 

yönetilebilmesi adına yazılımların tekil sürüm numaralarına sahip olmasına versiyon 

denir. Geliştirilen yazılımların herbiri tekil sürüm numaralarına sahip olmalıdır. Bir 

uygulamanın yeni sürümü her zaman için bir önceki sürümden daha üst sürüm 

numarasına sahip olmalıdır [1]. 

Majör versiyonlamada sürüm numarası projedeki önemli değişiklikler sonrasında 

artmaktadır. Majör versiyonlama uyumsuz bir değişiklik olup büyük(majör) versiyon 

numarasını artırır ve yeni bir WSDL tanım hedef adının oluşmasına sebep olur. 

Projelerde yaşanabilecek önemli mimari değişiklikler, programlama dili değişikliği, 

veritabanı değişikliği ve teknolojik değişiklikler majör versiyonlamaya örnek 

verilebilir [3].  

Minör versiyon yazılımın modüllerindeki değişlikler, iş biriminden gelen taleplerin 

gruplanması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan uyumlu bir değişikliktir. 

Küçük(minör) versiyon numarasını artırır ve WSDL tanım hedef adını değiştirmez 

[3]. 
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Web servis sözleşmesi örnek olarak aşağıdakilerden oluşabilir [12]: 

 WSDL tanımlamaları 

 XML taslak (şema) tanımlamaları 

 WS-İlke (Policy) tanımlamaları 

Bunlara ek olarak, tanımlanan bu dokümanların her biri diğer web servis 

sözleşmeleri ile ortak kullanılabilir. 

 Bir merkezi XML taslak tanımlaması, genellikle çoklu WSDL tanımlamaları 

tarafından kullanılacaktır [12]. 

 Bir merkezi WS-İlke (Policy) tanımlaması, genellikle çoklu WSDL 

tanımlamaları tarafından uygulanacaktır [12]. 

Bir web servisin sözleşmesini oluşturan en önemli teknik arayüz, WSDL 

tanımlamaların özet açıklamalarıdır. Bu, bir web servis sözleşmesinin çekirdeğini 

temsil eder. Daha sonra genişletilir ve taslak tanımlamalarla, ilke tanımlamalarıyla ve 

bir/birçok somut WSDL açıklamalarıyla detaylandırılır [12].  

Yeni bir web servis sözleşmesi oluşturmaya gerek duyduğumuzda, somut WSDL 

tanımlamalarında veya somut WSDL tanımlamaları ile ilgili bir sözleşme belgesinde 

değişiklikler olacağını kabul ederiz. Bir WSDL’ın değişik yapılarının nasıl uyumlu 

hale getirilebileceği ilerleyen kısımda detaylandırılacaktır. 

Web servis sözleşmesinde değişikliğe uğrayabilecek kısım, genellikle özet 

tanımlamaların mesaj açıklamalarını kapsayan XML taslaklarıdır. İlerleyen 

kısımlarda, mesajlar için temel taslak uygulamaların nasıl değiştirilebileceği ve 

geliştirilebileceği açıklanmaktadır.  
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Önceden opsiyonel olan bir terim şimdi gerekli duruma gelir. Bu değişiklikler yeni 

duruma göre uyumlu tasarlanmamışsa kullanıcı programlarını kesinlikle 

etkileyecektir. Çünkü, yeni bir unsurun eklenmesi sözleşmede zorunlu sınırlamalar 

getirir. 

Uyumsuz değişiklikler, web servis sözleşme versiyon revizyonunda karşılaşılan en 

büyük sorunlardır. 

2.3 Versiyon Tanımlayıcılar 

Web servis sözleşme tasarımı ile ilgili en temel tasarım tiplerinden biri “Versiyon 

Tanımlama” modelidir. Versiyon numaraları sadece sözleşmede değil, mesaj 

tanımlamalarının temelini oluşturan taslak versiyonların sağ alt köşesinde de açıkça 

belirtilmelidir. 

Etkili bir versiyon (sürüm) oluşturma stratejisinin ilk adımı yaygın kullanımlar için 

karar vermektir. Bu versiyonlar web servis sözleşmesi içinde belirlenirler ve 

gösterilirler [6]. 

Versiyonlar neredeyse her zaman sürüm numaraları ile bilinir. En yaygın biçim 

aşağıda gösterildiği gibi, bir onlu rakam (decimal) ve noktadan sonra gelen diğer bir 

onlu rakamdır [6]: 

version="2.0" 

Bazen aşağıda olduğu gibi, versiyon numarasını daha detaylı göstermek için ekstra 

onlu rakamlarda eklenebilir: 

version="2.0.1.1" 

Bu numaraların genel anlamı yapılan değişikliklerin boyutu ve önemidir. İlk onlu 

rakamın artışı yazılım da önemli bir versiyon değişikliğini (veya upgrade - versiyon 
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yükseltme) gösterir. Buna karşı, noktadan sonraki onlu sayının artışı genellikle 

önemsiz ve küçük versiyon değişikliklerini temsil eder. 

Uyumluluk bakış açısına göre bu numaralara ek anlamlar verilebilir. Özellikle, 

aşağıda belirtilen durumlar endüstride yaşanmıştır [10]: 

 Yapılan versiyon değişikliği önemsiz ve küçük ise diğer versiyonlar ile geriye 

dönük uyumlu bir değişikliktir. Örnek verilecek olursak; 5.2 versiyon 

numarasına sahip olan bir program, 5.0 ve 5.1 programları ile geriye dönük 

tam uyumludur. 

 Yapılan versiyon değişikliği önemli ve büyük ise diğer versiyonlar ile geriye 

dönük uyumluluk bozulmuş olur. Örnek verilecek olursak; 5.0 versiyon 

numaralı bir program, 4.0 versiyon numaralı bir program ile geriye dönük 

uyumlu değildir. 

Büyük ve küçük versiyon değişikliklerini gösteren numaralar uyumluluk garantisini 

gösterir. Diğer bir yaklaşımla, versiyon numara değişikliği yapılan “yazılım 

çalışmaları” nın boyutunu gösterir. Küçük versiyon numara değişikliği önemsiz 

yazılım çalışmalarını işaret ederken, büyük versiyon numara değişikliği önemli ve 

kapsamlı yazılım çalışmalarını gösterir. 

Bu iki gösterim genelde birleşir. Sonuçta, versiyon numaraları uyumluluk yönünden 

birbirleri ile irtibatlıdır. Fakat bazen, yapılan çalışmaların miktarına göre versiyon 

numarasındaki ondalık sayıların çeşidi artabilir. 

Versiyon numaralarını göstermek için çeşitli kod seçenekleri vardır. XML ile 

başlayan bir açıklama komutu, XML özelliğinin versiyon numarasını gösterir [12].  
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Örneğin; 

<?xml version="1.0"?> 

Aşağıda gösterildiği gibi, aynı versiyon özelliği dizin “xsd:schema” unsuru içinde 

kullanılabilir: 

<xsd:schema version="2.0" ...> 

Tanımlanan herhangi bir unsura atanabilen değişik formlarda özellik oluşturabiliriz 

(bu durumda “versiyon” özelliğine bir isim vermemiz gerekmez). 

<LineItem version="2.0"> 

Aşağıda gösterildiği gibi diğer bir alternatif yaklaşım, versiyon numarasını bir 

namespace (adboşluğu) içine katmaktır: 

<LineItem xmlns="http://actioncon.com/schema/po/v2"> 

Aşağıda gösterildiği gibi versiyon revizyon çalışmalarında tarih bilgilesi 

“namespace” içinde kullanılabilir: 

<LineItem xmlns="http://actioncon.com/schema/po/2010/09"> 

Bu durumda, versiyon tanımlayıcısı olarak tarih değişikliği rol oynar. XML taslak 

tanımlama versiyon deyimlerinin WSDL tanımlama versiyonları ile uyumlu 

olmalarını korumak için tarih bilgileri yerine versiyon numaralarının kullanılması 

gerekir. Ancak, XML şema tanımlamalarının ayrı olduğu serbest bir ortamda 

çalışıldığında, versiyon tanımlayıcılarının WSDL tanımlamaları tarafından 

kullanılanlardan farklı olması olağandışı değildir [15]. 

Hangi seçenek seçilirse seçilsin, “Kurallara Uygun Versiyon (Canonical 

Versioning)” oluşturma modelinin dikkate alınması önemlidir. Bu modelde, bir 
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servis envanter sınırları içinde olan bütün servis sözleşmelerindeki versiyon bilgi 

tanımlamalarının standart olmasına dikkat edilir. Geniş ortamlarda; doğrusallığın, 

uyumluluğun ve versiyon bilgi kalitesinin tanımının garantisi için merkezi bir 

otoriteye ihtiyaç duyulacaktır. Bu tür kurallar, hizmet sonlandırma bilgisinin nasıl 

aktarılabileceğini ifade eder. 

2.4 Versiyon Oluşturma Stratejileri 

Herkese doğru gelecek bir versiyon oluşturma yöntemi yoktur. Çünkü versiyon 

oluşturma, bir servisin kullanımı süresince kontrolü temsil eder.  

Web servis sözleşmelerini kapsayan WSDL, XML taslak ve WS-İlke’lerini içeren 

fiili bir versiyon oluşturma tekniği olmasa bile, bir çok genel versiyon oluşturma 

yöntemi ortaya çıkmıştır [4].  

Aşağıda ayrı ayrı bilinen üç strateji açıklanacaktır. Bu stratejiler; 

 Otoriter Strateji (Yeni Değişiklik, Yeni Sözleşme) 

 Esnek Strateji (Geriye Dönük Uyumluluk) 

 Serbest Strateji (Geriye ve İleriye Uyumlu) 

Otoriter (Sıkı): Herhangi bir uyumlu veya uyumsuz değişiklik, bir servisin 

sözleşmesinin yeni versiyonunun gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Bu yöntem geriye 

veya ileriye dönük uyumluluğu desteklememektedir. 

Esnek: Herhangi bir uyumsuz değişiklik, bir servis sözleşmesinin yeni versiyonunun 

gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Bu yeni sözleşme geriye dönük uyumluluğu 

sağlayacak şekilde tasarlanırken ileriye dönük uyumluluğu desteklemez. 

Serbest: Herhangi bir uyumsuz değişiklik, bir servis sözleşmesinin yeni 

versiyonunun gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Bu yeni sözleşme geriye ve ileriye 

dönük uyumluluğu sağlayacak şekilde tasarlanır. 
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2.4.1 Otoriter Strateji 

Web servis sözleşme versiyonu oluşturmada en basit yöntem, herhangi bir bölümde 

herhangi bir değişiklik yapılırsa yeni bir versiyon oluşturmadır. 

Bu genellikle, sözleşme ile ilgili olarak WSDL, XML taslak’ta veya WS-İlke 

içeriğine uyumlu veya uyumsuz değişiklikler yapıldığında bir WSDL tanım 

değerindeki hedef “namespace” değiştirilerek uygulanır. “namespace” ler bir 

versiyonun özniteliği yerine versiyon tanıtımı olarak kullanılır. “namespace” 

değerinin değiştirilmesi durumunda otomatik olarak kullanıcı programını komple 

değiştirmek zorunda kalır [5]. 

Bu “süper-kuralcı” yaklaşım pratik değildir. Fakat web hizmet sözleşmesi 

değişikliklerinin yasal sonuçları olduğunda en güvenli ve bazen en garantili bir 

durumdur. Çünkü, uyumlu ve uyumsuz değişikliklerin her ikisi de yeni bir hizmet 

sözleşme versiyonu oluşturma sonucuna sebep olacaktır. Bu yaklaşım ne geriye ne 

de ileriye dönük uyumluluğu desteklemeyecektir. 

Avantaj ve Dezavantajlar 

Bu stratejinin yararı, hizmet sözleşmesinin evrimi üzerinde tam denetime sahip 

olmaktır. Çünkü, ileriye ve geriye doğru uyumluluk kasten göz ardı edildiği için 

özellikle herhangi bir değişikliğin etkisi ile endişeye kapılmanıza gerek yoktur 

(çünkü tüm değişiklikler etkin olarak sözleşmeyi bozar). 

Olumsuz yanı ise her değişiklik ile sözleşme üzerine yeni bir “namespace” 

zorlayarak, mevcut tüm servis kullanıcı programlarının herhangi bir yeni sürüm ile 

uyumlu olmayacağını garanti edersiniz. Eski sözleşme yeni versiyonun yanında 

dururken kullanıcılar sadece web servisi ile veya kullanıcılar kendileri yeni 

sözleşmeyi uygun şekilde güncelleştirinceye kadar haberleşmeye devam 

edebileceklerdir. 
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Bu nedenle, bu yaklaşım bireysel hizmetler yönetim yükünü artıracak ve dikkatli 

geçiş stratejileri gerektirecektir. Aynı zamanda iki veya daha fazla versiyonun var 

olması destekleyici sözleşme envanter altyapısına ihtiyaç olan ortak bir gereklilik 

haline gelebilir. 

2.4.2 Esnek Strateji 

Geriye dönük uyumlu değişiklikler ile mevcut kullanıcı programlar genişleyebilir 

veya büyüyebilir ancak olumsuz etkilenmezler. En genel örnek WSDL tanımına yeni 

bir operasyon ilavesi veya bir mesajın şema tanımına isteğe bağlı bir öğenin 

eklenmesidir. 

Avantaj ve Dezavantajlar 

Bu yaklaşımın temel avantajı kullanıcı programlarını sürekli geriye dönük uyumlu 

tutarken çeşitli değişiklikleri de barındırabilir. Ancak, uyumlu değişiklikler 

yapıldığında bu değişiklikler kalıcı olur ve uyumsuz bir değişiklik yapılmadan geri 

alınamazlar. Bu nedenle, sözleşmelerin karmaşık olmaması için her değişikliğin 

değerlendirildiği bir yönetimi gereklidir.  

2.4.3 Serbest Strateji 

Önceki iki yaklaşım gibi; bu strateji, uyumsuz değişiklikler sonucu yeni bir hizmet 

sözleşmesi versiyonu oluşturulmasını gerektirir. Buradaki fark, hizmet 

sözleşmelerinin başlangıçta nasıl tasarlandığıdır. 

Bilinen veri değişim gereksinimlerinin yerine, kendiliğinden genişleyebilen 

sözleşmelerin parçalarını yapmak için WSDL, XML şema ve WS-İlke dillerinden 
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diğer özellikler kullanılır. Böylece bilinmeyen veri değişim gereksinimleri geleceği 

desteklemeye devam etmektedir. 

 WSDL 2.0 dil tarafından sağlanan “anyType” öznitelik değeri herhangi bir 

geçerli XML belgesinin oluşması için bir mesaj verir. 

 XML taslak sembolleri bilinmeyen bir dizi verilerin mesaj tanımları içinde 

aktarılmasını sağlamakta kullanılabilirler. 

 Yok sayılabilir ilke ifadeleri servis özellikleri ile iletişim kurmak için 

tanımlanabilirler ve gelecekteki kullanıcılar tarafından isteğe bağlı kabul 

edilebilirler. 

Avantaj ve Dezavantajlar 

Sembollerin tanımsız içeriklerinin web servis sözleşmeleri aracılığı ile geçmelerine 

aracı oldukları bir gerçektir. Bu durum kabul edilebilir mesaj unsuru ve veri içeriği 

aralıklarının daha da genişletilmesi için daimi bir fırsat verir. Diğer taraftan, 

sembollerin kullanımı temel hizmet mantığı doğrulama yükünün olduğu belirsiz ve 

aşırı kaba servis sözleşmeleri sonucunu getirecektir.  
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3. WSDL TANIMLAMA VERSİYONU 

Mesaj tanım türleri ve politikalarında yapılan değişikliklerin daha az belirgin ve 

genellikle tamamlayıcı olmasına karşı, bir WSDL belgesinde yapılan değişikliklerin 

etkisi daha görünür olacaktır [18]. 

Bu başlık altında yer alan alt başlıklarda “Sıkı” ve “Esnek” versiyon oluşturma 

yaklaşımlarının ifade edilmesi hedeflenmektedir. “Gevşek” yaklaşıma ilişkin 

teknikler bu başlığın sonunda “WSDL Tanımlamaları ve İleriye Dönük Uyumluluk” 

kısmında özetlenmiştir. 

3.1 Sürüm ve WSDL Tanımlamaları 

Bir sözleşmeye ait doküman içerisindeki WSDL tanımı uyumlu veya uyumsuz 

değişikliklere uğrayabilir. Versiyon strateji ve kurallarımıza bağlı olarak en iyi 

tanımlayıcıları kullanılarak bu değişikliklerin nasıl uygulanacağına karar verilir. 

XML şeması “xsd: schema” öğesi aksine, WSDL tanımlama öğeleri kullanmamız 

için yerleşik bir versiyon sağlamaz. Bu nedenle, sürüm numarasını saklamak için 

WSDL belgeleme öğeleri kullanılır [18]. 

Versiyon şeması oluşturma kurallarımız aşağıdaki gibidir: 

 Küçük ve büyük sözleşme sürüm numaraları, öğe tanımının açıldığı bir 

dokümantasyon elemanı kullanılarak ifade edilecektir. Sürüm numaraları 

aşağıda olduğu gibi "Sürüm" sözcüğünden sonra gösterilir [9]:  

<documentation>Version 1.0</documentation> 
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Şekil 3.7’

edilir. Bu

modelinin

ile operasy

3.2.2.3 İşl

Bu durum

işlevselliğ

zorlayan b

içerir. Bağ

 
l 3.7 Uyuml

de yeni bir

u senaryoda

n uygulamas

yonlara izin

lemin Sonla

mda adı de

ği temsil ed

bir sözleşm

ğlantı nokta

lu bir değişi

r “opSubmi

a; yeni işl

sını gösterir

n verir. 

andırılması

eğiştirilmiş 

er. Bu yakl

me gibidir v

sı türü, ayn

29

ikliğe örnek

itOrders” i

lem ilavesi

r ve mevcut

ı 

işlem, orij

laşım geçiş

ve aynı and

nı işlemin es

9 

k olarak bir

şlemi uyum

, sözleşme

t hizmet söz

jinal işlem 

olarak kab

a hem eski

ski ve yeni s

işlemin ilav

mlu bir değ

’de normal

zleşmesinde

gibi tam 

bul edilebili

 ve hem de

sürümlerini 

 
ve edilmesi 

ğişiklik olar

l olmayan 

e örtüşen iş

olarak ayn

ir. Yeni bir

e yeni sözl

içerecektir

[5] 

rak ilave 

tasarım 

levsellik 

nı temel 

r sürümü 

eşmeleri 

. 
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açıklama e

 

“opSubmi

3.2.3 Mev

Bir sözleş

bağımlı o

servis bu i

Bir işlemin

 İşl

 İşl

 

 

’de gösteril

eklenir. 

Şekil 3.8

itOrder” işle

vcut Bir İşl

meden bir i

lan tüketici

işlemi kulla

n kaldırılma

em tanımı s

em tanımı f

diği gibi, h

8 Bir işleme

eminin sona

lemin Kald

işlem tanım

iyi etkileye

anmak isters

ası ve bu de

silinir, sözle

fonksiyonel

30

hedef sona 

e hedef sona

a erme tarih

dırılması 

mının gerçek

ecektir. Çün

se tahmin ed

eğişikliğin k

eşmenin yen

l bir rezerv o

0 

erme tarih

a erme tarih

hini gösterm

kten kaldırıl

nkü, işlem k

dilebileceği

kapsanması

ni ana versiy

olarak koru

hi ile iletişi

inin eklenm

mek için bir a

lması tahmi

kaldırıldıkta

gibi başarı

için iki gen

yonu zorunl

nur. 

im kurmak 

 
mesi [5] 

açıklama ek

in edilebilec

an sonra il

ısız olacaktı

nel yaklaşım

nlu hale gelir

için bir 

klenir.  

ceği gibi 

gili web 

ır [16]. 

m vardır: 

r. 



 

3.2.3.1 Ye

İşlem yapı

eni Ana Söz

ısı ile ilgili 

zleşme Ver

mesaj yapıl

31

rsiyonunun

ları kaldırılı

1 

n Zorlanma

ır ve yeni W

ası 

WSDL tanımmı yayınlanı

 

ır. 



 

 

Şekil 3.9

edilmekted

Kırmızı i

çıkarıldığı

yardımcı o

3.2.3.2 Bir

Bir işlemi

işlem tanım

Şekil 3.9 M

’de bir işl

dir. 

ile vurgula

ını belirtir.

olabilir. 

r İşlemi İşl

in işlevsell

mını bir kal

Mevcut bir i

lem ve me

anan açıkla

Bu kullan

levsel Kalın

iğini silme

lıntıya (stub

32

işlemin WS

esaj yapısı

amalar ope

nıcı tasarım

ntıya Dönü

enin bir yol

b) dönüştürm

2 

DL tanımın

nın WSDL

erasyon ile

mcıları için

ştürmek 

lu, (ancak 

mektir: 

ndan kaldırıl

L tanımınd

e ilgili içe

n tarihsel b

ortadan ka

 
ılması [5] 

dan silinme

eriğin sözle

bir referans

aldırmadan)

esi ifade 

eşmeden 

s olarak 

 orijinal 
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“msgChec

“opCheck

etmeye d

kullanılam

Mesaj ayr

mektubu) 

Kullanıcı 

uyumlu ol

Bu uygun

ve davran

bir değişik

gerektirir. 

il 3.10 Kald

ckOrderReq

kOrderStatus

evam eder

mayacağını g

rı bir şema 

şema belge

tarafından 

lup olmama

n bir değişik

nış önemli ö

kliğe neden

dırılan işlem

quest” (sip

s” (sipariş 

. Ancak si

gösteren bir

olan metin

esi üzerinde 

da başarıyl

asına karar v

klik gibi gö

ölçüde artmı

olacaktır. D

34

min korunma

ariş istek 

durum kon

ipariş duru

r hata mesaj

n yapının i

versiyon ol

la onayland

verilmesi ge

örünse de “o

ıştır ki, bu 

Dolayısıyla

4 

ası ve davra

kontrol) m

ntrolü) işle

munu dönm

jı kullanıcıy

çindedir ve

luşturmayı 

dıktan sonra

erekmektedi

opCheckOrd

hemen hem

a bu da yeni

anışının değ

mesajı değ

emi aynı gi

mek yerine

ya dönmekte

e “purchase

gerektirmez

a hata mesa

ir. 

derStatus” i

men her zam

i bir ana söz

 
ğiştirilmesi [

ğişmeden k

iriş mesajın

e, bu işlem

edir. 

eOrder.xsd”

z. 

ajının şema

  

işlemi ile il

man uygun o

zleşme vers

[5] 

kalırken, 

nı kabul 

min artık 

 (sipariş 

a tipi ile 

lgili veri 

olmayan 

siyonunu 



 

3.2.4 Mev

Müşteriler

tanımlama

bir işleme

sıralaması

3.2.4.1 Ye

Şekil 3.1

mesajların

vcut Bir İşl

rin mevcut

aları MEP (

e giriş vey

ının değiştir

eni Bir Büy

1’de “opC

ndan yanıt m

lemin MEP

t durumda

(Message E

ya çıkış m

rilmesi sözle

yük Sözleşm

CancelOrder

mesajını kal

35

P’ini Değişt

a kullandık

Exchange P

mesajı eklen

eşmede uyu

me Versiyo

r” işlemide

ldıran tek-yö

5 

tirme 

kları işlem

atterns)’e b

nmesi veya

umsuz bir de

nunun Zor

eki istek (r

önlü MEP’e

mlerin giriş

bağımlıdır. B

a bu mesa

eğişikliğe s

rlanması 

request) ve

e geçilmekt

ş ve çıkış

Bu nedenle

aj tanımlam

ebep olacak

e yanıt (re

tedir. 

 

ş mesaj 

e mevcut 

malarının 

ktır [16]. 

esponse) 



 

 

Şekil 3.1

olmayacağ

versiyonun

duyulduğu

edilmekted

3.2.4.2 De

Alternatif 

eklenmesi

birlikte işl

 

Şekil

11’de “ms

ğı için ka

na gerek 

undan dol

dir. 

eğiştirilmiş 

f bir teknik 

idir. Şekil 

lem yapmas

l 3.11	Yanıt

gCancelOrd

aldırılmıştır.

duyulmak

ayı Şekil 

MEP İçere

de yeni M

3.12’de gö

sına izin ver

36

t(response)

derRespons

. Bu deği

ktadır. Ye

3.11’de 

en İşlemle 

MEP içeren 

österildiği g

rmektedir: 

6 

yapısının k

se” mesaj 

işikliğin so

eni bir h

uygun olm

Sözleşme’y

yeni bir işl

gibi orijina

aldırılması 

tanımlama

onucunda y

edef isim 

mayan bir

yi Genişletm

lem tanımın

al işlem de

 
[5] 

asına artık

yeni bir s

m uzayına 

r değişiklik

me 

nı WSDL t

eğiştirilen M

k gerek 

sözleşme 

ihtiyaç 

k ifade 

tanımına 

MEP ile 
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Şekil 3.12

tanımlama

olarak gös

3.2.5 Mev

Bu değişik

bir hata m

istediğind

kil 3.12 Değ

2’de kırmız

asına eklene

sterilenler is

vcut Bir İşl

kliğin gerek

mesajı gere

e ortaya çık

ğiştirilmiş M

zı ile göste

en yeni “op

se korunan o

leme Hata M

kliliği web s

ektirmediği

kar. 

38

MEP içeren

erilen yerle

pCancelOrd

orijinal “op

Mesajı Ekl

servis sözle

i, ancak ye

8 

n işlemle söz

er yeni mes

derNotify” i

pCancelOrde

leme 

şmesinde ku

eni bir mü

zleşmeyi ge

saj tanımı 

işlemini gö

er” ile ilgili 

ullanılan bir

şterinin bu

 
enişletme [5

ile birlikte

östermektedi

i öğelerdir. 

ir işlemin da

u işlemi ku

5] 

e WSDL 

ir. Koyu 

 

aha önce 

ullanmak 



 

3.2.5.1 Ha

Bir hata m

geriye dö

3.13’de g

önemli de

ata Mesajın

mesajının ek

önük uyuml

gösterildiği 

ğişiklik yap

nın Eklenm

klenmesi gib

luluğunu et

gibi hem s

pılmaktadır.

39

mesi 

bi bir değişi

tkileyip etk

sözleşme h

. 

9 

ikliğin yapıl

kilemeyeceğ

hem de mev

lması durum

ği sorusu a

vcut bir işl

munda sözle

akıllara gel

lemin davr

eşme’nin 

ir. Şekil 

ranışında 

 



 

 

Şekil 3.13

Bazı duru

edilebilir. 

ancak mü

Böyle bir 

ve müşteri

Bu durum

değildir. G

işlevinin 

çıkmasına

Şekil 3.1

’de sözleşm

umlarda mü

Hata mesa

üşteri bu ola

seçeneğin o

iye bağlıdır

mlar uyuml

Gelecekte 

davranışını

a neden olab

13 Mevcut b

meye hata m

üşteriye be

aj gönderild

aydan hiç r

olup olmam

r. 

lu bir deği

yapılacak p

 değiştireb

bilir. 

40

bir işleme h

mesaj tanıml

eklemediği 

di, hata du

rahatsız olm

ması gerçek 

işiklik gibi

platform ve

bileceği için

0 

hata mesajı’

laması için g

bir hata m

urumuna dü

madı ve bu 

zamanlı ser

 görülsede

eya teknolo

n tahmin e

nın eklenm

gerekli tip e

mesajının g

üştü ve bir 

değişiklikte

rvis sağlayı

tavsiye ed

ojik değişik

edilemeyen 

 
mesi [5] 

eklemektedi

gönderilmes

hata kaydı

en hiç etkil

ıcı olan web

dilen bir y

klikler hata

n sonuçların

ir. 

si ihmal 

ı yapıldı 

lenmedi. 

b servise 

yaklaşım 

a mesajı 

n ortaya 



 

3.2.5.2 Ha

MEP’de y

hata vereb

Şekil 3
 

Şekil 3.1

işlemleri g

3.3 Port

Port tipini

bir sözleşm

eden) deği

3.3.1 Port

Verilen b

versiyonla

özelliğine 

“isim uzay

ata Mesajı 

yapılan deği

bilen bir ver

.14 WSDL 

4’de görül

giriş ve çıkı

t Tipi Tanı

i etkileyen 

menin nasıl 

iştirilebilece

t Tipine Bi

bir “port 

arla tam o

ana versiy

yı” değiştiri

İçeren İşle

işiklikler so

rsiyon eklen

tanımına “o

ldüğü gibi 

ş mesajları 

ımlamaları

genel WSD

çoklu “por

eği incelenm

r Versiyon

tipi (portT

olarak ileti

yon numara

ildiğinde gü

41

emle Sözleş

onucunda ay

nmesi altern

opSubmitOr

“opSubmi

için aynı m

ın Versiyon

DL tanımlam

rtType” yap

mektedir. 

n Belirleyici

Type)” söz

işime geçm

asını ekleye

üncellenebil

1 

meyi Geniş

ynı operasyo

natifi de mev

rderWithFa

itOrder” v

mesaj tanıml

nlanması 

malarının n

ıları ile (her

i İlave Etm

zleşmesi iç

mek için “

ebilir. Her 

lir [5]. 

şletme  

ona farklı b

vcuttur:  

ult” işlemin

e “opSubm

amalarını iç

nasıl versiyo

rbiri farklı b

me 

çerisindeki 

“portType” 

WSDL tan

bir operasyo

 
nin eklenme

mitOrderWi

çermektedir

onlanacağın

bir versiyon

tüm işlem

öğesinin 

nımlamasını

on adı ile 

esi [5] 

ithFault” 

r. 

nı ve tek 

nu temsil 

mlerdeki 

“name” 

ın hedef 



 

 

3.3.2 Çok

WSDL ta

arayüzlü W

Şekil 3.1

“portType

Şekil 3.15 W

klu Port Tip

anımlamalar

WSDL dokü

6’daki WS

e” yapısını i

WSDL tanım

pleriyle Ve

rına çoklu 

ümanı oluşt

SDL tanım

fade etmekt

42

mlamasında

rsiyonlama

“portType

turulabilir. 

mlaması uy

tedir. 

2 

a “portType

a 

e” yapıları 

ygun olmay

e” isim deği

“host” ed

yan değişi

 
işikliği [5] 

debildiği iç

iklikleri iç

çin çok-

eren üç 
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Ana versiy

hedef “isim

elemanları

versiyon n

sağlar.  

ekil 3.16 Üç

yonlama, ye

muzayı” de

ının “name

numaraların

ç “portType

eni “port” t

eğişmemiş ş

e” özellikle

nın listesini

44

e” yapısını b

tipleri ile gö

şekilde kalı

eri içerisin

i tutarak de

4 

barındıran W

österildiği iç

ır ve ana ve

e birleştiri

esteklenen 

WSDL tanım

çin “definiti

ersiyon num

lir. “docum

versiyonlar

mlaması [5]

ions” elema

maraları “po

mentation” 

rın takip ed

 
] 

anlarının 

ortType” 

elemanı 

dilmesini 



 

3.3.3 Ver

Değişik p

“isimuzay

Şekil 3.17

duyan bir 

gösterilme

siyonlarla 

port tipi ver

yı” örnekleri

7 “purchase

işlemi (ope

ektedir. 

İlişkilendir

rsiyonlarını 

i versiyon n

e-Order.xsd

eration) içer

45

rmek İçin Ö

desteklem

numaraların

d” şema içe

ren farklı ve

5 

Örnek Kull

ek için yen

ı gösterecek

risinde bulu

ersiyon2 ve 

lanım 

ni XML şem

k şekilde ve

unmayan y

versiyon3 “

ma tipleri 

erilebilir. 

yeni bir tipe

“portType”

eklerken 

e ihtiyaç 

” yapıları 
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3.4 WSD

“Gevşek (

altında W

versiyonla

incelediğim

İleriye dön

alt başlıkla

ekil 3.17 İsi

DL Tanıml

(Loose)” st

WSDL tanım

ama yaklaşı

miz değişi

nük uyumlu

arda örnekl

m uzayında

lamaları ve

trateji deste

mlamalarınd

mları ile na

ikliklerin ç

uluğu sağlay

er ile açıkla

47

a port tipi’n

e İleriye Dö

eği ile ilgili

daki değişik

asıl birbirine

çoğu ileriye

ayacak bazı 

anacaktır [1

7 

in versiyon

önük Uyum

i seçenekler

kliklerin Sık

e bağlandığ

e dönük u

tasarım seç

6]. 

larının göst

mluluk 

r sınırlı old

kı (Strict) v

ı anlatılmak

uyumluluğu

çenekleri va

 
terilmesi [5]

duğu için b

ve Esnek (F

ktadır. Şu an

u sağlamam

ardır. Bu se

] 

bu başlık 

Flexible) 

na kadar 

maktadır. 

çenekler 



 

3.4.1 İşlem

Potansiyel

gerçek bir

parçalama

Şekil 3.1

içerisinde 

 

Şekil 3.1

parçalanm

Bu durum

tasarlanmı

özel semb

Alternatif 

kullanama

örneklerde

eklenebilir

mlerin Par

l olarak ge

r WSDL ta

a (granularit

8’de daha

toplanması

Şekil 3

8’de WSD

mış işlemleri

mda bir işlem

ıştır. Böyle 

bollerin (wil

f olarak her

ayan gelece

e olduğu g

r. Ancak bu

çalama Sev

elecekte dah

asarlamanın 

ty) seviyeler

iyi-parçal

ı gösterilmiş

3.18 İşlemle

DL seviyes

in ihtiyacıyl

m geniş çap

bir tasarım

dcards) kul

rhangi bir 

ekteki müş

gibi “portT

u tasarım tip

48

viyelerini A

ha geniş ç

n tek yolu, 

rini azaltma

lanmış işle

ştir. 

erin parçala

sinde ileriy

la sonuçlana

ptaki giriş 

ma uyum sağ

llanılabilece

nedenle me

şterilere uy

Type” yapıs

pi yaygın de

8 

Azaltma 

ap’ta müşte

daha kaba 

aktır [16]. 

emleri tek 

ama seviyele

ye dönük 

abilir. 

mesaj veril

ğlamak için

eği kabullen

evcuttaki d

yum sağlam

sı üzerine 

eğildir. 

erilerle de 

ve daha az

bir kaba-

erini azaltm

uyumluluk 

lerini kabul 

n belli başlı 

nilir. 

daha iyi par

mak için d

“opDoSom

uyumlu ol

z iyi olacak

-parçalanmı

 
ma [5] 

k tamamiyl

l edebilecek

 mesaj tiple

arçalanmış i

daha önce 

mething” iş

labilecek 

k şekilde 

ış işlem 

e kaba-

k şekilde 

erinin ve 

işlemleri 

verilen 

şlemi de 



 

3.4.2 WSD

WSDL tan

diğer bir y

işleme XM

tasarlanma

 

Şekil 3.2

gösterilme

 

DL 2.0 #an

nımlamalar

yoluda WSD

ML olarak 

asına izin v

Şek

0’de WSD

ektedir. 

ny Özelliğin

ının ileriye 

DL 2.0 ile s

oluşturulan

erir. 

kil 3.19 WS

DL 2.0 #an

49

nin Kullanı

dönük uyu

sağlanan #an

n her tür m

SDL 2.0 #an

ny değerin

9 

ımı 

umluluğu sa

ny değerinin

mesajı alaca

ny özelliği k

in nasıl il

ağlayacak şe

n kullanılm

ak (ve ceva

kullanımı [5

eriye dönü

ekilde tasar

masıdır. Bu d

ap verecek)

 
5] 

ük uyumlu 

 

rlamanın 

değer bir 

) şekilde 

olduğu 
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mesajının 

değiştirilm

Bu değişi

işlem için

geriye hem

WSDL 2.0

yapısını az

yeni, oldu

 

Şe

0’de her iki

öğe öz

miştir. 

iklik mevcu

nde daha ge

m de ileriye

0 tabanlı ya

zaltma yerin

ukça kaba-pa

ekil 3.20 İşl

i “opSubmi

zelliklerinin

ut müşteril

eniş çapta g

dönük uyu

azılımların d

ne hem giri

arçalanmış 

50

lemlerin #an

itOrder” ve

n değerle

leri etkilem

giriş değerl

umlu olarak 

diğer bir çö

iş hem de ç

şekilde gen

0 

ny özelliğin

e “opChang

eri “po:Pu

memektedir. 

leri gönderm

düşünülebi

özüm yöntem

çıkış mesajla

nişletmesidir

ne geçişi [5]

eOrder” işl

urchaseOrde

Gelecekte

mesine izin 

lir. 

mi de mevc

arı için #an

r. 

 
] 

lemleri için

er” dan 

eki müşteril

n vereceği i

cut işlemler

ny değerini k

 

n “input” 

#any’e 

lerin iki 

için hem 

in sınırlı 
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4. ŞEMALARIN VERSİYONLANMASI 

Web servis sözleşmelerinin hiçbir bölümü temel giriş, çıkış ve hata mesajlarına 

dayanan XML şema tanımlamaları kadar versiyonlama ile ilgili dikkat gerektirmez. 

İlerleyen başlıklarda aşağıdaki dört genel değişiklik tipini inceleyeceğiz: 

 Yeni bir şema öğesi ekleme 

 Mevcuttaki bir şema öğesini silme 

 Mevcuttaki bir şema öğesinin ismini değiştirme 

 Mevcut bir şema öğesinin sınırlarını değiştirme 

 

4.1 Temel Terimler ve Konular 

Şemaların versiyonlanmasında karşılaşılan temel terimler ve konular alt başlıklar 

halinde incelenmiştir. 

4.1.1 Bir Bileşenin Yeniden Tanımlanması 

XML şema açısından bir bileşen (component) şema’nın temel parçasını gösterir. 

Bileşen öznitelik (attribute) veya öğe’yi (element) gösterecek şekilde sık olarak 

kullanılır. 

4.1.2 İçerik Kümeleri 

Aşağıdaki terimler bir mesajın kurallara uygun bileşen bildirimlerini sağlayıp 

sağlamadığı konusunda ayırım yapmamızı sağlar. 
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kırmızı hem de koyu kodlar izin verilmiş küme olarak düşünülür. Çünkü tanımlanmış 

küme ve bilinmeyen küme’nin birleştirilmesi izin verilebilir mesaj içeriğinin aralığını 

gösterir. 

4.1.3 Versiyonlama ve UPA Kuralı 

UPA (Unique Particle Attribution) kuralı XML şema özelliğinin bir parçasıdır. Bu 

kural her öğe’nin tam olarak şema içerisindeki bir özniteliğe dayandırılması 

gerekliliğini zorlamaktadır. UPA özellikle özel sembol (wildcard) öğeler ile birlikte 

seçenekli öğelerin kullanılması anlamına gelmektedir [7].  

UPA kuralı özellikle ayrıştırıcı (parser)’ların etkinliğini geliştirmek için kullanılır. 

UPA kuralı olmadan bir ayrıştırıcı, verilen bir öğenin değerinin seçenekli bir öğe 

tanımı olup olmadığını veya değerin özel bir sembol ile ilgisinin olup olmadığını 

anlamak için bir tip tanımı içerisinde arama yapmaya ihtiyaç duyabilir. Mümkün 

olan her özel sembol değeri için arama yapılmasının gerekliliği birçok işlem 

zamanının kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. UPA kuralı özellikle böyle bir 

arama kuralı ihtiyacını ortadan kaldırır [7].  

Örnek: Şekil 4.2 UPA kuralına uymamaktadır. Çünkü “po2:available” öğesi hem 

“po2:available” öğesi seçeneği’nin hem de “##other” özel sembolü’nün altında 

geçerli durumdadır. İki veya daha fazla parçacığın (particles) öğe eşleşmesi tek parça 

UPA kuralına uymaz. 
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Bu teknik gerçekte fiziksel olarak “productID” öğe bildirimini kaldırmazken 

sınırlama değeri ile bir özel sembol (wildcard)’e benzeyecek şekile gelir. Ayrıca 

etkisini uyumlu bir değişik olacak şekilde sınırlar.     
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Örnek: Servisinizi 10 farklı müşterinin kullanıdığını düşünecek olursak, bazı veri 

tiplerini log eden bir “logging” fonksiyonu eklediğinizi varsayalım. “Logging” 

olduğunu gösteren fakat müşterinin şu andaki servisle nasıl etkileştiğini 

değiştirmeyen mevcut ilke ifadesi içerisine ihmal edilebilir bir ifade yerleştirmiş 

olunur. 

5.1.4 Ana Versiyon Değişikliklerinin WSDL Tanımlamalarına Yayılması 

XML şema öğelerinde uygun olmayan değişiklikler yapılması durumunda uygun 

olmayan WS-İlke değişiklikleri de yeni bir sözleşme versiyonunun yapılmasını 

gerektirir. Bu, uygun olmayan değişikliği tetikleyen ilke ifadesinin nerede ve nasıl 

ifade edildiğine bağlı olarak değişik sonuçlar doğabilir [15]. 

Kod İçerisine Eklenmiş (Attached Inline): Uyumlu olmayan bir değişiklik yapılması 

yeni bir WSDL hedef isim uzayında yeni bir sözleşme versiyonu yapılmasını 

gerektirir [19]. 

Bağımsız Policy Tanımlaması (Independent Policy Definition):  İlke’ler ayrı 

tanımlama dosyalarına ayrıldığında çoklu WSDL dokümanları boyunca 

paylaşılabilir. Bu yaklaşım genelde ilke merkezileştirme (Centralization) düzenine 

uygularken yapılır [19]. 

Bağımsız ilke ifadeleri kendi hedef isim uzayına ait olmayabilir. Düzenli ilke 

versiyon numaralarının takibi ihtiyacı gerebilir. Harici olarak bir veya daha fazla 

WSDL tanımlamasına eklenen ilke’lerde uyumlu olmayan bir değişiklik yapılması 

durumunda tüm sözleşme versiyonunu artırmak ve yeni bir WSDL hedef isim 

uzayına zorlamak için her WSDL dokümanına yayılma ihtiyacını doğurur.  

Bir WSDL Tanımlaması İçerisindeki Gömülü İlke Tanımlaması: Bağımsız bir ilke 

tanımlaması oluşturmada diğer bir alternatif de ilke ifadelerini ayrı WSDL 

tanımlamaları içerisine yerleştirmektir. Bu yaklaşım aynı zamanda ilke ifadeleri 
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içeren WSDL tanımlamalarının her bir “targetNamespace” ismi olarak ilke’lerin 

kendi hedef isim uzaylarına atama faydasını sağlar. 

İlke’lerde uyumlu olmayan değişiklik yapılması durumunda ilke tanımlamalarının 

hedef isim uzayında da değişiklik yapılmalıdır. Bu da ilke tanımlamasını kullanan 

her WSDL tanımlamasını etkiler. Aynı zamanda uyumlu olmayan değişikliğin 

WSDL tanımlamasının kendi hedef isim uzayına da yayılması ihtiyacını gerektirir. 

5.2 “İhmal Edilmeyen” Öğelerin Tanımlanması 

Özel sembol (wildcard)’lerin kullanımı, geniş çapta bilinmeyen öğelere izin veren ve 

geçerli bir veri olarak düşünülen bir tip tanımlaması içerisinde genişletilebilir 

noktalar kurulmasına izin verir. 

Genişletilebilir noktalarla bir web servis sözleşmesi, içerisindeki servis mantığı 

bilinmeyen mesaj içeriğinin mümkün olabilecek tüm değişimleri işleyebilecek 

şekilde veya basitçe ihmal et seçeneği ile tasarlanabilir. 

Bu seçenek web servis sözleşme versiyonlamasını esnek yapar. Girilen bir öğenin 

müşteriler tarafından anlaşılması için etikete izin veren SOAP dilinin bir özelliğini 

alma ihtiyacımız olacaktır. 

Aşağıdaki alt başlıklarda “ihmal edilemez” etiketleme içeriği için iki teknik 

incelenmektedir. 

5.2.1 “mustUnderstand” Kullanımı 

Şekil 5.6’deki mesajın “mustUnderstand” ismini bilinmeyen öğelerin eklemesine izin 

verecek şekilde şemamıza eklenebilir. 
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 İçeriği ihmal edebilir ve işlemlerini tanımlanmış küme (defined set) 

içeriğindekilerle işleyerek sınırlar. 

 Bilinmeyen içeriği özel bir alt kümeye yerleşecek şekilde tasarlanabilir. Bu 

durumda içeriği tanımlanmış küme (defined set) bu alt kümeye uygun olarak 

işlemini yapacaktır ve diğer her şeyi de ihmal edecektir.  

Her iki durumda da tanımadığı veya tanımak istemediği içeriğe ne yapması 

gerektiğine karar vermesi gerekecektir. Varsayılan davranış, bilinmeyen içeriği ihmal 

ederken onunla ilgili bir şey yapmamaktır. Bu, mesaj alıcının verilen mesajdan ne 

ihtiyaç duyduğu ile ilgili katı sınırlamalarının olduğu durumlarda uygun olabilir. 

Ancak bu içeriğin gerçekte anlamlı duruma dönüşebileceği durumlar da vardır. Bu 

durumlarda servisler ve müşteri programları “kabul et ve sakla” (accept and retain) 

tekniğini izleyecek şekilde tasarlanabilir. 

5.4.1 Bilinmeyen İçeriğin Kabul Edilmesi ve Saklanması 

Bilinmeyen küme (unknown set), özel sembollerin kullanılmasını kabul edilebilecek 

bilinmeyen içerikleri temsil ederken, tanımlanmış küme (defined det) daha önce 

tanımlı şema öğelerine karşılık gelen içeriği temsil eder.  

 “Kabul et ve sakla” yaklaşımını izlerken tanımlanmış (defined) ve bilinen 

(recognized) içeriği kabul ettikten sonra kalan bilinmeyen içeriği atmasın diye 

müşteri veya servisi genişletebiliriz. Genişletme yerine gelecekte referans olacak bir 

yerde saklamak daha iyi bir fikirdir. 

Bu ekstra veriyi saklamanın neden iyi bir fikir olduğu ile ilgili birçok neden vardır: 

 Veriler bilinen (recognized) içeriğe anlamlar katan ilave bilgiler sağlayabilir. 

 Veriler gelecekte anlamlı hale gelebilir veya çözümün diğer parçaları için 

kullanışlı olabilir. 
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Eğer bunun da saklanması gerekebileceğini düşünüyorsanız bunun yerine Tablo 5.3 

tasarım düşünülebilir. 

Tablo 5.3’de bazı veriler çoklu olsa bile orijinal XML hiyerarşisini ve bu yapının 

sahip olabileceği tüm bilgileri muhafaza etmektedir. 

 

Tablo 5.3 Tüm XML dokümanı içeren yapıya örnek [5]  

Ürün Kimliği Ürün Adı İşlenmemiş 

AY2345 Service Blaster 2000 <lineItem> 

  <productID> 

      AY2345 

  </productID> 

  <productName> 

      Service Blaster 2000 

  </productName> 

  <available> 

      true 

  </available> 

</lineItem> 

 

5.5 Versiyonlama Mesaj Örnekleri 

Aynı tablo içerisinde veri yenileyen birden fazla program varsa, bu veride bütünlük 

sağlama riski ortaya çıkmaktadır. 
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5.6 Versiyonlama Stratejisinin Uygulanması 

Bu stratejiler başlangıç noktası olarak düşünülebilir ve kendi versiyonlama (ve 

yönetme) gerekliliklerinize uyacak şekilde uygulanabilir. 

5.6.1 Şema Versiyonlama İçin Özel Stratejiler 

Yeni İsim Uzaylarında Uyumlu ve Uyumsuz Değişiklikler:  

Bu strateji aşağıdaki kurallara dayanır: 

 Uyumlu bir değişiklik olduğunda mevcut XML şema öğeleri kendi mevcut 

isim uzaylarında kalırlar [17]. 

 Uygun bir XML şema öğesi eklendiğinde bu öğe yeni bir isim uzayı ile 

ilişkilendirilir. 

 Herhangi tip’e uygun olmayan değişiklik yapıldığında mevcut ve yeni öğeler 

için yeni bir isim uzayı oluşturulur. 

Mevcut İsim Uzaylarındaki Uyumlu Değişiklikler, Yeni İsim Uzaylarındaki Uyumsuz 

Değişiklikler:  

Bu strateji aşağıdaki kurallara dayanır [11]: 

 Uygun olan bir değişiklik olduğunda mevcut öğeler kendi isim uzaylarında 

kalırlar. 

 Uygun olan bir şema öğesi eklendiğinde bu öğe mevcut isim uzayı ile 

ilişkilendirilir. 

 Uygun olmayan herhangi bir değişiklik yapıldığında mevcut öğeler ve yeni 

öğeler için yeni bir isim uzayı oluşturulur. 
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Bu kuralları güçlendirmek için aynı isim uzayına yerleştirilmiş herhangi bir uygun 

şema sağlamak için bir tasarım standart’ına ve uygun olmayan bir değişiklik 

olduğunda mesaj tanımının tüm şeması için oluşturulmuş yeni bir hedef isim uzayı 

oluşmasını garanti altına alan diğer bir tasarım standart’ına ihtiyaç vardır. Aynı 

zamanda özel sembollerin namespace=”##any” ayarlamasını kullanması gerekir. Bu, 

mevcut isim uzayına yerleştirilecek yeni uygun şema öğelerine izin verir fakat 

onların gerekli olduğunda farklı isim uzaylarında olmasına da izin verir [17]. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada web servislerin temel tanım ve bileşenlerinin genel açıklaması yapıldı. 

Özellikle servis odaklı mimarilerde, web servislerin versiyonlanması üzerinde 

durularak versiyonlamanın nasıl yapıldığı örnekler ile anlatıldı.  

Versiyonlamada hassas ve kaba sınırların kullanımı, sürüm oluşturma adımları ve 

WSDL tanımlama versiyonu açıklandı. Versiyon revizyonu ve uyumluluğu maddeler 

halinde aktarıldı. Majör ve minör versiyonun kullanımı, versiyon oluşturma 

stratejileri, avantaj ve dezavantajları ile birlikte açıklandı.  

Uygulamalı olarak versiyonlamayı gösterebilmek için, örnek bir senaryo tasarlanarak 

sürüm oluşturma adımlarındaki süreçler modellenerek aktarıldı. WSDL 2.0 #any 

değerinin kullanımı açıklandı. Örnek bir senaryo üzerinden şemaların 

versiyonlanması aktarıldı. Sıkı ve esnek versiyonlama detaylandırıldı. 

Bu tez çalışmasında web servislerde değişikliğin takip edilmesi ve yönetilebilmesi 

adına yazılımların gerçek hayatta nasıl versiyonlandığına yönelik bir uygulama 

gerçek hayata aktarıldı. 

Bu alanda uğraş verecek araştırmacılara servis sözleşme versiyonu geliştirildiğinde 

ve yayımlandığında mevcut kurulmuş veya kurulacak sistemlere etkisinin analizi 

konusunda çalışmaları önerilmektedir. Bu etkinin ölçümü, yeni sözleşme versiyonun, 

eski versiyon ve ilgili diğer programlar ile direkt uyumlu olup olmadığıdır. Ayrıca, 

araştırmacılara, servis'in taslağı gelecekte öngörülmeyen değişiklikleri de kapsayacak 

şekilde tasarlamaları önerilmektedir. 

Herkese doğru gelecek bir versiyon oluşturma yöntemi yoktur. Çünkü versiyon 

oluşturma, bir servisin kullanımı süresince kontrolü temsil eder. 
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