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1. GiRi$ ve TANIMLAR

Bilgi iqlem sistemlerinin son
yirmi yrl iginde tig ayrr defiiqim-
den gegtifi kabul edilmektedir.
Ilk aqamanln yaqandtIt
1970'lerde, bilgi iqlem sistemle-
rinin en 6nem1i odak noktasr
programlama idi. Bu aqamada,
veri tabanr ve bilgi sunumu
teknikleri ikinci derecede onem
taqryordu. 1980'lerde veri tabanr
sistemleri geliqti ve yaygrnlaqtt.
Ozellikle iliqkisel veri tabanlart-
nrn geliqmesi uygulama tasarlml
ve geliqtirme kavramlartnt
ijnemli 6lgiide etkiledi. Bu aqa-

mada, bilgi iqlem sistemlerinin
en cinemli krsmr veri tabanr
sistemleri oldu. Fakat bilgi
sunumu teknikleri ikinci derece-
de rinem taqryordu. 1990'larda
baglayan ve Eu anda da devam
eden aqamada ise, bilgi sunumu
teknikleri, bir bilgi iqlem siste-
minin en dnemli boyutunu
oluqturmaktadrr. Yiiksek gdzti-
ntirltiklii ekranlar, fare girdi
biriminin kullanrmr, grafik tabanh
arabirimler ve kiqisel bilgisayar-
larrn geliqmesiyle artrk bilgi
sunumu tjnemli hale gelmiqtir.l

iqletmelerde ise, miigteriye
ulaqrm ve hizmette yeterlililin
on plana grkm'asr, hiyerarqik
organizasyon yaptlanndan yatay
yaprlara gegigi ve karar verme
mekanizmalannrn hrzh ve yaygm
hale gelmesini zorunlu hale
getirmiqtir. Iq siireglerinde, so-
rumuluk ve yetkinin alt
seviyelere do!ru yayrlarak
verimlililin artrnlmasr hedeflen-
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mektedir. istemci/Sunucu sistemleri ise "karar clestek" ve ,.iq akrqr
otomasyonu" gibi katma delerler sallayarak temel bilgi iqlem
fonksiyonlarrnr yerine getiren donanrm alt yaprsrnrn verimlililini
artrmayr hedeflemektedir.a

Genel olarak, istemci/sunucu bir veya birden fazla sistemin belirli
bir iqi gergekleqtirmek igin ortak gahqmasr olarak tanrmlanabilir. Bu
ortamda, kullanrcr (belirli bir iq igin di[er kaynaklardan iqlem tarep
eden) ve onun talebine cevap veren kaynaklar istemci/sunucu
yaprslnl olugturur. Bu kaynaklar kullanrcr igin "servis" olarak
tanrmlanabilir. Servisler bir uygulama ya da bir dosya olabilir.

islemci/Sunucu iqlemi, bir istemcinin iqlem yapabilmek igin
sunucudan bilgi talebiyle baqlar. Sunucunun gerekli iqlemleri yaprp
sonuglarr istemciye gdndermesiyle sonuglanu. Istemci ve sunucu
olan kaynaklar yaprlacak i;lemlere bagh olarak bu rollerini
de[iqtirebilirler. Bir iqlemde istemci olarak gciriinen, bir baqka
iqlemde sunucu gorevi iistlenebilir.

2. iSTEMCi/SUNUcU YAPISI

istemci/Sunucu gahgma yaplsr iig krsrmda incelenebilir.

1. Kullanrcr arabirimi
2. iqlemlerle ilgili fonksiyonlar
3. Bilgi depolama fonksiyonlarr

istemci/Sunucu sistemleri, farkh platformlarr bir araya
getirebilmesi, kaynak paylaqrmrnr sallamasl ve kullanrmr kolay
oldufu igin gok tercih edilen masatisti.i yazrhmlara eriqilmesine
imkin tanrmasr gibi nedenlerle tercih edilmektedir.

Bu durumda iki problemle karqrlaqrlmaktadrr:

1. Dclnanrm ve yazrhm mimarisinin bu dalrtrk yapryr ne olqiide
destekleyeceIi,

2. Istemci/Sunucu sistemleri igin uyguiama yazrhmr
geliqtirmenin klasik gok kullanrcrh, anagatr bilgisayarlannda
yazrhm geliqtirmekten daha zor olmasr.

Geleneksel anagatr bilgisayar sistemlerinde, veri ana bilgisayar
iizerinde saklanrr ve uygulamalar da bu bilgisayar iizerinde gahqrr.
Kullanrcrlar bilgisayara terminaller aracrhfr ile ballanrr ve uygula-
malara erigirler. Istemci/Sunucu sistemlerde ise, kullanrcrnrn bilgisa-
yan tinemli bir rol oynar. Bu yiizden bu bilgisayarrn terminal gibi
"aptal" de[il, bir masaiistii bilgisayar gibi "akllh" olmasr gerekir.
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istemci/Sunucu sistemlerde masaiistti bilgisayarlar istemci
olarak kullanrlrr. Bu durumda istemcilerin tinemli rolii vardrr. Bir
iqlemin baqlatrlmast ve devamr igin istemci sunucuya bir takrm

gdrevler atar. Sunucu, kendisine atanan gdrevi tamamladrktan sonla

istemciyi haberdar eder ve btiylece istemci de sunucu ile olan

baflantrsrnr keser. Bu agrdan bakrldrfrnda, hem istemci hem de

runu"u iizerincleki donanrmrn yaplsl ve uygulama yazthmlart tinem

kazanmaktadrr. Bundan bagka, iqlemin istemci ve Sunucu arasrnda

nasrl paylaqrlacafr da tizerinde durulmasl gereken bir konudur.

istemci/Sunucu yaklaqrmlarr, istemci ve sunucu tizerinde
paylaqtrnlacak gdleu .tugitt.ntna gdle farkhhk kazanrr. istemci

ihi"tn tizerinde sadece, kullanrctmn kolayhkla kullanabilecefi bir
grafiksel arabirim olup, sunucu sistem iizerinde bir yazrhm -kullanrct

Irabirimi de dahil- tiim modtilleriyle gahqryor olabilir. Pek gok

durumda da uygulama fonksiyonlarr istemci ve sunucu tizerinde pay-

laqtrrrlmrq olur veya istemci veri kaynafrna ulaqmak igin sunucuya

baqvurabilir. istemci/Sunucu sistemlerde kullanrlan beq tane genel

model mevcuttut.r

Bunlardan birincisi, clafrtrk kullanrcr arabirimi (distributed user

interface) modelidir. Bu model, kullanrcr arabiriminin istemci ve

sunucu arasrncla boltinmesi qeklinde delil, uygulamaya yeni bir

kullantcr arabirimi kazanclrrmak amacrna yiinelik olarak, istemciye

kapasite eklenmesi bigiminde olur. iq istasyonlanlnrn mevcut veri

tabanrna ulaqrp bilgi ahqveriqinde bulunmalan amaqlanrr. Bu ulaqrm

igin, iletiqim programlan kullantlr.

ikinci moclel, son kullanrct arabirimi (end-user interface) dir. Bu

mo<lelde, kullanrcr arabiriminin yonetimi istemciye brrakrlmrEtrr' Bu

model sayesinde aynl sunucu m_odiiliine geqitli kullanrcr arabirimleri

baflanabiiir. Ornegin, sunucudaki bir uygulamaya bir.istemci grafik

ulibiritTlini kullanarak, bir baqka istemci de metin tabanh bir
arabirim ile baflanabilir.

Ugtincii model, dafrtrk iqlem modeli (distributed processing) dtu.

Bu mo<lelde, uygulamanrn iqlevi, istemci/sunucu arastnda

paylagtrrrlmrqtrr. 
-Bbylelikle, 

istemci pek gok iElevi^ sunucudan

f ugrn1rt, olarak geigekleqtirir. Fakat sunucu hal6 astl veri

kainafrdrr. En ijnemli nokta, istemci ve sunucu arasrnda bdliinen

iqlev motliilleri arasrndaki veri iletiqimi konusudur'

Ddrdiincti model, ug veri tabanr (front-end database) drr. Bu

modelde, kullanrcr arabiri-i ve iqlev, sunucu tizerinde kalan veri

katmanrndan aynlrr. Bir veri tabanr yiinetim sistemi (VTYS)
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kullanrlrr. istemci, sunucuya yaplsal sorgulama dili komutlannr
gcindererek veri talep eder ve sunucu da bu sorgulamaya uyan veriyi
istemciye gdnderir. VTYS destekli istemci katmanr, sunucuya
gdnderilen tiim sorgulamalan yonlendirir. Bu arada, sunucu iizerin-
deki VTYS sorgulan denetler ve kabul eder. Bu agrdan, VTyS,nin
farkh yazrhm ve donamrn platformlanna uygun olmasr gerekir.

Beqinci model, dagrtrk veri tabanr (distributed database) drr. Bu
modelde, veri katmanr da istemci ve sunucu arasrnda paylagrlmrq
durumdadrr. uygulamalar verinin nerede bulundulundan habersizdir.
Veri, geqitli noktalar arasrnda, veri tipi ve veri delerleri gibi geqitli
kriterlere gOre dafrtrhr. Gergek dalrtrk VTYS yazrhmlarr bu
da[rhmr, kullanrcr ve uygulama geliqtiriciye tamamen qeffaf hale
getirmelidir.

Bu istemci/sunucu yaprslnln gerektirdili dijrt koqul bulunmakta-
du:

l. Donanrm topolojisi: Hem istemci hem de sunucu igin
programlanabilir (akrlh) bilgi iglem platformlarr gereklidir

2. Paylaqtrnlmrq uygulamalar: Yazrhmlar, iqlevler ve siiregler
arasrndaki farkhhklara gdre uygulamalarrn dalrtrlmrq olmasr
gerekir.

3. Paylaqrlan kaynaklarrn ydnetimi: Paylaqrlan kaynaklann
yrinetiminin, sunucu veya ortak gahqan birden fazla sunucu
iizerinden yaprlmasr gerekir.

4. Program kontrolti ve yonlendirilmesi: istemci tarafinclan
gergelegtirilmesi gerekir.

Yazrhm agrsrndan bakrldrlrnda, istemci/sunucu'lann ayrrdedici
cizellifi, program kontroltiniin istemci tarafindan yaprlmasrdrr.
Istemci/Sunucu g<iziimlerinin kurumlar tarafindan tercih edilmesinin
sebepleri qu qekilde srralanabilir:

- Farkh platformlardaki uygulamalara ve bilgilere ulaqrmr hrzh
ve kolay hale getirerek son kullanrcrlann verimliligini
artrrmalarr.

- Dtiqtik maliyetli son kullanrcr birimlerinin (kiqisel
bilgisayarlar ve ig istasyonlarr) yeterliligini artrrarak bilgi
iqlem sisteminin genel maliyet/performans seviyesini
ytikseltmeleri.

- Btiytiyebilirlik (scalability) ozelliklerinden dolayr, sistem
yatrrrmlarrnr deligen gereksinirnlere kolay uyarlanabilir hale
getirmeleri.
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Kulanrcr I Kulanrcr 2 Kulanrcr n

Yerel Iletiqim A!r

Veri Tabanr
Sunucu
Bilgisayan

iSa!: iqletim Sistemi a! iletigim krsmr
ISvy: Iqletim Sistemi a! ydnetim krsmr

$ekil f. istemci/Sunucu yaprsr.

$ekil 1., bir istemci/sunucu veri tabanr sisteminin genel yaptsrnt
giistermektedir. Sistem, yerel bir a! ile birbirine ballanmtg bir gok
istemci ve bir sunucudan oluqmaktadu. Istemoi bilgisayarlarda
uygulamalar (UY 1, UY2, UY3) galtgmakta ve uygulamal&r
istemlerini a! iqletim sistemi ile sunucu bilgisayara iletmektedir.
Sunucu bilgisayar, istemleri ag iqletim sisteminin sunucu
yazrhmrndan almakta ve sunucu VTYS sistemine iletmektedir.
Sunucu VTYS, istemleri cevaplayarak sonuqlart istemcilere yine ag
yazrirmr aracrh[r iie gOndermektedir.

iqlemlerin paylaqrmryla sunucu bilgisayarrn iglem ytikii hafifl etilir.
Daha gok iqlem yaprlrr ve her iqlemin, sunucu igin en uygun ortamda
gahqmasr sallanrr.

Istemci/Sunucu sistemleri daha karmaqrk bir yaptya sahip oldulu
igin ydnetimi giigtiir. Bununla beraber bir gok avantaja da sahiptir.
Bunlar qu gekilde srralanabilir:

- Kullanrcrnrn istedili iuabirimi segmekte serbest olmast. Veri
iqlem, sorgulama ve raporlama iEin deliqik araglann mevcut
olmasr.
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- Baflantr arabirim si.iriictisii (middleware-ODBc, IDAPI
veya ozel stirtictiler gibi) kullanarak gok degiqik veri
tabanlarrna eriqim sallamasr.

- Sunucu veri tabanlannda veri biitiinliigii, veriye eriEim ve
veri bozulmasr durumlarrnda kontrol imk0nlannrn daha kolay
olmasr.

- AE trafiginin azalmasr.
- Sistemin kolayca btiytiyebilmesi ve uygulamalann gerekli

birimlerde gahqabilmesi.
- Birden gok iqlemci kullanarak paralel iqlem yapabiime

dzelli!i.
- Modiiler tasarrma sahip olmasr ve ucuz kiqisel

bilgisayarlann kullanilmasrna imkdn vermesi.

r. iI,rrigiu pnoroKoLLERi ve
BAGLANTI ARA Y AZILIII'4LARI

Bir istemci/sunucu yaprda iqlem katmanlan $ekil 2.'de
gdsterilmiqtir. Uygulama geliqtirme araglarr, istemci ba!lantr
arabirimi siirtictisti geliqtirme araglarr, aI arabirimleri, sunucu
ballantr arabirimi stiriiciisii geliEtirme araglan ve sunucu VTYS'den
oluqmaktadrr. Istemci uygulamalar ile sunucu VTYS arasrndaki
baflantr, a! igletim sistemi ve ba!lantr arabirimi stiriiciisii
tarafindan gergekle qtirilmektedir.

Ag katmanrnda istemci ve sunucu arasrndaki iletiqim, a[
protokolleri ile saflanrr. IPX/SPX (Internetwork packet
exchange/Sequenced Packet exchange), TCPAP (Transfer Control
Protocol/Internet Protocol) bunlardan en gok kullanrlanlarrdrr.
istemci ve Sunucunun dofruclan bir protokol kullanarak iletiqimi,
kullanrlan protokoli.in btitiin detaylannr bilmeyi gerektirir. Bu da
uygulama geligtirme agrsrndan zorluklar yaratr. Qtinkii bu durumda,
uygulama geliqtirmek yerine protokol detaylarrnr 6!renmek ve kod
yazmak ile u[raqmak durumunda kahnacak, aynca geliqtirilen
programlar bir tek protokolle smrh kalacaktrr. 2

Bu edenle btitiin istemci/sunucu sistemleri, ballantr arabirimi
siiriiciisii olarak adlandrrrlan, aE katmanrnrn bir tist seviyesinde
gahqan yazrhm paketlerine sahiptir. Bu yapr, istemci/sunucu
sistemlerinin, defiqik sunucu sistemleri, protokoller ve geliqtinne
araglarr ile kullanrlmasrna imkan vermektedir. Bdylelikle, bir
kullanrcr hem Oracle sunucu sistemine hem de Microsoft SQL
sunucu sistemine, defiqik protokoller kullanarak baglanabilir. En
gok kullanrlan ballantr arabirimi siirticiileri ODBC (Open Data Base
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Connectivity) ve IDAPI /Integrated Database Applicition
Programming Interface ) yazrhmlandtr. l

Ptlwerbuilder, V Basic, Borlald Delphi

ODBC.IDAPI

TCP/IP, SPX/PX

ir,.r',',t., 
I

V f 
'*"0''

TCP/IP, SPXAPX

ODBC.IDAPI

Oracle Workgroup Server, Sybase Server, Gupta SQL
Base, Microsoft SQL Server, IBM DB/2, CA/Ingres,
Microsoft Access. Borland Paradox

$ekil 2. istemci/sunucu yaplda iqlem katmanlan.

4. iSTEMCiISUNUCU SiSTEMLERiN
KULLANIM ALANLARI

istemci/Sunucu sistemlerin kullantmrnrn artmasrnrn en cinemli
sebepleri arastnda; kiqisel bilgisayarlann terminallerin yerini
almasr, masaiistii kiqisel bilgisayarlarda bulunan veri miktartntn
giderek artmasryla dosya ve yazlcl paylaqrmr isteklerinin artmasr,
yerel aflann kullanlrnrnrn yaygrnlaqmasl ve bunlann miimktin
oldufunca diiqiik maliyetlerle saflanmastna ydnelik griziimlere
afrrhk verilmesi sayrlabilir.

Bu tiir sistemlerin potansiyel altctst olan kullanrct gruplannln en

belirgin ozellikleri IDC'nin (International Data Co.p.) 850 firmada
yaptrEl aragtrrmalanna gore qu qekilde tespit edilmiqtir: Teknolojik
yapr itibariyle LAN kullanrcrst olan ve bir iist sistem olarak UNIX
veya VAX bulunduran kurumlar, istemci/sunucu sistemleri
kullanmaya en yatkrn grubu oluqturmaktadr. Pazar itibariyle de

sigortacrhk, bankacrhk, iletigim, taqrmacrltk, kamu hizmetleri ve
saflrk hizmetleri gibi alanlar en fazla potansiyele sahip
goriinrnektedir. Qahqan saylsl itibariyle de, 1500 veya daha fazla
gahqana sahip kurumlar, istemci/sunucu sistemlerini en verimli ve

ekonomik olarak kullanabilecek grubu olu qturmaktadtr. 4

B agliurtr Arabirimi Siirgtisii

8,5



Marmqra IletiSim

KAYNAKQA

t Akyoku$, S., istemcilsunucu Veritabaru Yonetim Sistemlari
vc Geli$tirme AraElort, TBD Biliqim'95 Bildiriler,
Interpro, Istanbul, 27 Eylnl- 1 Ekirn 1995, s.21.

2 ClientlServer Computing, Special Review Issue, DBMS,
Ocak, 1995.

3. Gray, J., Edwards, J., Scale up with TP Monitors, Special
Report: The Future of ClientlServer Computing, BYTE,
Nisan, 1995.

4. Kaynaroflu, H., Clientlsert,er Uygulamalartrun Giint'cl iS'

Prosesleri I gindcki Yeri, TBD Biliqim'95 Bildiriler,
interpro, istanbul, 27 Eylnl-l Ekim 1995, s.29.

-5. Kunag, B. Say,8., IstemcilSunucu (ClientlServer) Ortamlann
GeliEtirilmesinde Bilgisayar Destekli Yaaltm
Miihendisligi (CASE).Araglanntn Kullaruru, TBD
Biliqim'95 Bildiriler, Interpro, Istanbul, 14-18 Eyliil 1994,
s.206.

86




