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XÜLASƏ 

Web servisləri yeni paylaşdırılmış hesablama və inteqrasiya texnologiyasıdır. 

Araşdırmada  web servislərinin əvvəlki texnologiyalardan üstün xüsusiyyətləri, bu 

sahədə təyin edilmiş standartlar incələnmişdir. Java platformu və versiyaları 

haqqında məlumat verilmiş, mobil Java platformu isə daha ətraflı analiz edilmişdir. 

Analizdə mobil Java platformunun arxitekturu, əsas komponentləri və bu platform 

üçün təyin edilmiş standartlar ətraflı izah edilmiş və alternativ texnologiyalardan 

üstün xüsusiyyətləri göstərilmişdir.  

Mobil web servislərini layihələndirmək üçün mobil cihazların texniki 

imkanlarını və proqram təminatını nəzərə almaq lazımdır. İlk öncə mobil cihazlar, 

onların əməliyyat sistemləri, proqram təminatı və s. haqqında məlumat verilmişdir. 

Daha sonra isə mobil web servislərini həyata keçirmək üçün gərəkli proqram 

təminatı, kitabxanalar və alətlər araşdırılmışdır. Kitabxanaların əsas xüsusiyyətləri 

müqayisəli şəkildə analiz edilmişdir.  

Sonda isə araşdırma nəticəsində əldə edilmiş məlumatların əsasında Google 

SOAP Web Servisini istifadə edən MobiGoogle proqramı hazırlanmışdır. 
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ABSTRACT 
 Web services is one of the  new distributed computing and integration 

technologies. In this research advantages of web services over previous technologies 

and related standards were analized. Java platform features, editions and current 

versions were discussed, where mobile Java platform was analized in detail.The 

architecture of mobile Java platform, its main components, defined standards and 

advantages of the mobile Java platform over competitive technologies were studied.  

 Technical limitations, software must be considered in order to design and 

implement mobile web services. Information were given about mobile devices, 

operating systems and their software. Then the software, library and tools that help to 

implement mobile web services were researched. Differences between libraries was 

analized in detail. 

Finally MobiGoogle MIDlet program was implemented that calls Google 

SOAP Search Web Service. 

 



 

                                                                                                                            III
 
 

АННОТАЦИЯ 

Web-сервисы – одно из новых распространенных вычислительных и 

интегрированных технологий. В научном исследовании были рассмотрены 

преимущества web-сервиса над прежними технологиями  определенные 

стандарты, связанные с ним. Была представлена информация о платформе Java, 

показаны её преимущества над альтернативными технологиями. 

Для проектирования мобильных web-сервисов необходимо учесть 

технические возможности мобильного оборудования и программного 

обеспечения. Сначала была представлена информация о мобильных 

устройствах, операционных системах, программном обеспечении. Далее были 

изучены библиотеки и инструменты для реализации мобильных web-сервисов; 

исходя из изученной информации был реализован проект MobiGoogle, который 

использует SOAP Web-сервис корпорации Google.  
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ÖZET 

Web servisləri yeni paylaştırılmış hesaplama ve entegrasyon  teknolojisidir. 

Araştırmada  web servislərinin önceki teknolojilerden üstün tarafları, bu alanda 

belirlenmiş standartlar incelenmiştir. Java platformu ve versiyonları hakkında bilgi 

verilmiş, mobil Java platformu ise daha detaylı analiz edilmişdir. Analizde mobil 

Java platformunun mimarisi, esas ögeleri ve bu platform için belirlenmiş standartlar 

detaylı açıklanmış və alternatif teknolojilerden üstün tarafları gösterilmişdir.  

Mobil web servislerini tasarlamak için mobil aygıtların donanımsal  

imkanlarını ve sahip oldukları uygulamaları göz önüne almak gerekmektedir. İlk 

önce mobil aygıtlar, onların işletim sistemleri, sahip oldukları yazılımlar ve s. 

hakkında bilgi  verilmişdir. Daha sonra ise mobil web servislərini gerçekleştirmek 

için gerekli yazılımlar, kütüphaneler ve araçlar araştırılmışdır. Kütüphanelürin esas 

özellikleri karşılaştırılarak analiz edilmiştir.  

Sonda ise araştırma sonucunda elde edilmiş bilgileri uygulayarak Google 

SOAP Web Servisini kullanan MobiGoogle yazılımı hazırlanmıştır. 
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ÖNSÖZ 

Bu diplom işimdə web servisləri texnologiyalarını və standartlarını, mobil 

cihazlardan  web servislərin istifadə etmək imkanlarını araşdırmışam. 

Birinci bölmədə Java platformu və mobil Java texnologiyaları haqqında 

məlumat verilmişdir. İkinci bölmədə web servisləri, standartlar və texnologiyalar 

haqqında məlumat verilmişdir.Üçüncü bölmədə mobil web servisləri, standartlar və 

texnologiyalar, dördüncü bölmədə isə  necə onların layihələndirilməsi haqqında 

məlumat, beşinci bölmədə isə MobiGoogle adlı  nümunə bir proqram təqdim 

edilmişdir. Mobil web servisləri yeni anlayış olduğu üçün bu barədə qaynaq və 

kitablar azdır. Qaynaq olaraq əsasən Internet və mövzu ilə bağlı oxuduğum kitab və 

məqalələri istifadə etmişəm. 

 Sonda isə göstərdiyi köməyə və məsləhətlərinə görə müəlliml ərim Abzetdin 

Adamov və Babək Abbasova təşəkkürlərimi bildirir əm. 
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GİRİŞ 

Moor qanununa əsasən fərdi kompüterlərin hesablama gücü hər 18 ay ərzində 

2 dəfə artır. Bununla paralel olaraq kompüter hissələrinin qiymətləri ucuzlaşır. 

Getdikcə daha çox istifadəçilər gündəlik i şlərini kompüterlə həll edir və nəticədə 

daha geniş kütlələrə yayılır. İnternet texnologiyaları ilə birlikdə fərdi kompüterlərin 

istifadəsinin artması yeni biznes modelləri və elektron ticarət  adlana iqtisadi mühit 

formalaşdırır. 1990-cı illərdən başlayan bu proses hələ davam etməkdədir.  

Üzərindən illər keçməyinə baxmayaraq Moor qanunu hələ də keçərlidir. Bu 

gün kompüterlər həyatımızda hər yerdə mövcuddur. İndiki müasir kiçik ağıllı 

cihazların mobil İnternet və informasiya sistemlərinə qoşulmaları sayəsində yeni 

imkanlar yaradacaq.  

International Data Corporation araşdırma şirkətinin proqnozlarına görə 2007-

ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında mövcud işçi qüvvəsinin 2/3 hissəsi mobil 

işçilər olacaq. Artıq yeni mobil ticarət dövrü başlamışdır. İnformasiyaya fərdi 

kompüterlərdən asılı olmadan istənilən vaxt istənilən yerdə müraciət etmək azadlığı 

yeni biznes imkanları yaradacaq və həyat standartları daha da yüksələcək 

İnformasiya azadlığı, zaman və məkandan asılı olmayaraq informasiyaya  

müraciət etmək imkanları hər kəs üçün cəlbedicidir. Biznes əməliyyatlarını ofisə 

bağlı olmadan yerinə yetirə bilmək, ailəyə və istirahətə daha çox vaxt ayırmaq 

istəyənlər mobil texnologiyalar və həllər axtarırlar. Müasir mobil cihazlar artıq 

həyatımızın vaz keçilməz texnoloji alətlərinə çevrilib. Bu ağıllı mobil cihazlar ilə 

gündəlik i şlərin planlaşdırılmasında və yerinə yetirilməsində vaciv yer tutur. İş 

proseslərini mobilləşdirmək üçün vacib biznes məlumatlarına və məlumat 

xidmətlərinə ehtiyac var. Bu məlumat və xidmətlər isə şirkətin informasiya 

sistemində yer alır. Mobil cihazları şirkətin informasiya sisteminə inteqrasiya etmək 

lazımdır. Belə inteqrasiyanı gerçəkləşdirmək üçün müxtəlif standartlar təyin 

edilmişdir.  

Mobil web servisləri bu interqrasiya texnologiyalarından biridir. İnformasiya 

kommunikasiya texnologiyaları üzrə qabaqcıl bir çox şirkətlər bu standartların təyin 

olunmasında yaxından iştirak etmişdir. Mobil Java platformu müasir mobil cihazlar 
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və onların əməliyyat sistemləri tərəfindən geniş dəstəklənir. Buna görə də bir çox 

şirkətlər müştərilər üçün yeni mobil web servisləri həlləri təklif edərkən mobil Java 

platformuna üstünlük verirlər. Bu platformu dəstəkləyən cihazların geniş yayılması 

layihə risklərini müəyyən dərəcədə azaldır, layihənin maliyyə xərclərini azaldır və 

şirkətlərə imkan verir ki, vahid proqram kodu ilə daha az vaxt ərzində daha çox 

müştərilərə yeni həllər təklif etsinlər.  

Bir sözlə, mobil informasiya kommunikasiya texnologiyaları mövcud 

informasiya sistemləri il ə inteqrasiya olaraq yeni biznes imkanlar yaradır. 
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1. JAVA PLATFORMU 

1.1 Java Platformunun Xüsusiyyətləri 

Java platformu Java proqramlaşdırma dili, Java Virtual Maşını və Java API-

lərindən ibarətdir.  

Java proqramlaşdırma dili 1991-ci ildə Sun Microsystems şirkəti tərəfindən 

elektronik ev alətlərini proqramlaşdırmaq üçün yaradılmışdır. Əvvəlcə adı Oak idi, 

sonra 1994-cü ildə adı dəyişdirildi və Java oldu, daha da təkmilləşdirildi, şəbəkə və 

internet üçün uyğunlaşdırıldı1.  

Javanın əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır2: 

- Java sadə və təmizdir. Javanın sintaksisi C++ proqramlaşdırma dilinin 

sintaksisinə bənzəyir, paketlər vasitəsilə proqramı modullara ayırmaq və onları 

idarə etmək daha sadədir; 

- Java tam obyekt yönlü proqramlaşdırma dilidir və obyekt yönlü 

proqramlaşdırma dillərinə məxsus sinif ierarxiyası və miras, polimorfizm, 

inkapsulyasiya kimi elementləri dəstəkləyir; 

- Java daha etibarlıdır. Yanlış tip və sinif çevrilmələrinə icazə verilmir, 

yaddaşa müraciət nəzarət altındadır, massivlərdə yanlış indeks istifadə etmək 

mümkün deyil, pointer anlayışı yoxdur, istənilən yaddaş ünvanına birbaşa müraciət 

etməyə icazə verilmir; 

- Java daha təhlükəsizdir. Java proqramları kompilyasiya olunduqdan sonra 

“bytecode” deyilən aralıq kodlara çevrilir. Java proqramı çalışdırıldığı zaman 

baytkod yoxlayıcı (bytecode verifier) lazımi sinifi yaddaşa yükləməzdən əvvəl 

həmin sinifə aid kodları yoxlayır, təhlükəsizliyinə əmin olduqdan sonra sinif 

yükləyici (classloader) həmin sinifi və lazımi sistem siniflərini yükləyir. Sinif 

yükləyici sistem siniflərini, fayl sistemindən və şəbəkədən yüklənmiş sinifləri ayrı 

ad sahələrində (namespace) saxlayır və sistem siniflərini dəyişməyə icazə vermir. 

Təhlükəsizlik idarəçisi (security manager) proqram yerinə yetirilən zaman  lazımi 

təhlükəsizlik siyasətini yerinə yetirir. Xüsusi icazə tələb edən bütün məsələlər 

                                                 
1 David Flanagan, Java in a Nutshell, 5-ci nəşr, ABŞ, O’Reilly, Mart 2002, səh. 10. 
2 a.k.ə, səh. 15 
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təhlükəsizlik idarəçisindən icazə aldıqdan sonra icra edilir. Bu təhlükəsizlik modeli 

xüsusilə şəbəkə/internet vasitəsilə yüklənmiş proqram kodlarının işlədiyi əməliyyat 

sisteminə ziyan vermədən çalışması üçün son dərəcədə əhəmiyyətlidir; 

- Java arxitektur baxımından neytraldır. Java baytkodları JVM olan bütün 

əməliyyat sistemlərində işləyə bilir. Şəkil 1.1-də Java platformunun iş modeli 

verilmişdir. Əsas tiplərin uzunluğu istənilən kompüter arxitekturunda və əməliyyat 

sistemində eynidir. Məsələn integer tipi bütün platformlarda 4 baytdır (32 bit).  

Java platformu hal-hazırda Unix, Linux, MAC OS və Windows kimi 4 əsas 

əməliyyat sistemlərində işləyə bilir. Bu əməliyyat sistemləri həm server, həm də 

adi istifadəçi əməliyyat sistemlərinin əksəriyyətini təşkil edir; 

 

Şəkil 1.1 Java platformunun iş modeli 

 

- Java proqramlarının kodu eyni işi görən C/C++ kodlarına görə daha azdır və 

yaddaşda da daha az yer tutur. Bu sayədə Java platformu 512 K – 2 M yaddaşa 

malik  mobil cihazlarda və kompüterlərdə də istifadə oluna bilir; 

- Java çox kanallıdır (multithreaded). Bir Java proqramında birdən çox kanal 

istifadə etməklə işləri paralel yerinə yetirmək mümkündür. Bu özəllik xüsusilə çox 

prosessorlu yüksək hesablama gücünə malik server kompüterlərin imkanlarından 

daha əlverişli istifadə etməyə imkan verir. Məhz bu sayədə Java proqramlaşdırma 

dili və Java platformu server proqramları yazmaq üçün çox əlverişlidir və geniş 

istifadə olunur. Ümumiyyətlə çox kanallı proqramlaşdırma çətindir, amma bu 

məsələnin həlli Javada digər dillərə görə daha asandır; 

- Istifadə olunmayan obyektləri avtomatik olaraq təmizləmə mexanizmi 

(garbage collector). Bu mexanizm sayəsində istifadə olunmayan obyeklər 

yaddaşdan avtomatik olaraq silinir, bu mexanizmi arxa fonda işləyən və üstünlük 

dərəcəsi aşağı olan bir kanal (thread) vasitəsilə yerinə yetirilir. Müəyyən 

zamanlarda bu kanal işləyir və artıq istifadə olunmayan obyektləri avtomatik olaraq 

Əməliyyat Sistemi 
 

Java Virtual Ma şın 
 

Java proqramı 



 

                                                                                                                            5
 
 

yaddaşdan silir və onların yaddaş sahəsini sistemə geri qaytarır. Bu sayədə dinamik 

yaddaş sahəsinin idarəsi proqramçının deyil, Java Virtual Maşının üzərinə düşür;   

- Zəngin kitabxanası var. Java platformunda bir çox işləri yerinə yetirməyə 

imkan verən API funksiyaları var. Java platformu inkişaf etdikcə hər yəni 

versiyada çoxlu sayda yeni Java API-ləri əlavə olunur. Hal-hazırki Java 5.0  

versiyasında 166 paketdə 3562 sinif və interfeys yer almaqdadır.3 

- Java ilə şəbəkə, internet və web proqramlaşdırma daha asandır. 

 

1.2 Java Platformunun Versiyaları 

1995-ci ilin payızında Beta 1, Dekabrda Beta 2, 1996-cı il Yanvar ayının 23-

də isə rəsmi olaraq Java 1.0 adı ilə ilkin versiyası təqdim olundu. Java platformu 

həmin dövrdən etibarən inkişaf etməkdə davam etmiş və 2004-cü ildə təqdim 

olunmuş indiki J2SE 5.0 ilə 6-cı versiyaya çatmışdır. 2007-ci ildə kod adı 

“ Mustang” , rəsmi adı Java Standard Edition 6.0 olan 7-ci versiyası gözlənilir. 

Java platformunun əsas üstünlüyü onun arxitektura baxımından neytral 

olması və JVM olan bir çox sistemlərdə işləyə bilməsidir. 1999-cü ildə Sun 

Microsystems firması Java platformu tətbiq sahələrinə görə 3 əsas yerə ayırdı4: 

- Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) standart Java proqramları üçün 

lazımi standartları,  kitabxanaları və Java Virtual Maşını təmin edir. Standart Java 

platformunun rəsmi internet səhifəsi belədir: http://java.sun.com/j2se/ 

- Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) standart Java platformunun 

əsasında yaradılıb, böyüyə bilən, yüksək təhlükəsizlik təmin edən korporativ 

layihələrin həyata keçirilməsi üçüm lazımı standartları təyin edir. Enterprise Java 

platformunun rəsmi internet səhifəsi belədir: http://java.sun.com/j2ee/ 

- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME)  mobil telefonlar, PDA, Pocket PC 

kimi portativ cib kompüterləri və s. mobil cihazlar üçün standartları və Java Virtual 

Maşını təmin edir. Mobil Java platformunun rəsmi internet səhifəsi belədir: 

http://java.sun.com/j2me/ 

- Java platformunda aşağıdakı tipdə proqramlar yazmaq mümkündür: 

                                                 
3 a.k.ə, səh. 12. 
4 Enrique Ortiz, A Survey of J2ME Today, 
http://developers.sun.com/techtopics/mobility/getstart/articles/survey/, Oktyabr 2004. 
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1. Sərbəst işləyən qrafik interfeysli proqramlar. 

2. Applet – internet brauzerdə işləyən java proqramlarıdır. Appletin işləməsi 

üçün həmin kompüterdə JRE yüklü olmalıdır. Javanın təhlükəsizlik modeli 

appletlərə kompüterin lokal fayl sistemində yazma və oxuma əməliyyatlarına 

icazə vermir. 

3. Servlet – web serverdə işləyən və HTTP protokolu vasitəsilə gələn sorğulara 

cavab verən server proqramıdır. Servlet proqramı tələb olunan kontenti 

dinamik olaraq yaradıb geri göndərmək üçün istifadə olunur. Servlet 

proqramı işləyərkən hər müraciət üçün ayrıca bir kanal yaradır və müştəriyə o 

kanal vasitəsilə xidmət göstərir. Servetlerin çox kanallı çalışması sayəsində 

sistem resursları daha səmərəli istifadə olunur. Servletlərin digər internet 

proqramlaşdırma texnologiyalarından əsas üstünlüyü Java proqramlaşdırma 

dilində yazılması, JVM olan bütün əməliyyat sistemlərində heç bir dəyişiklik 

olmadan işləyə bilməsi və zəngin Java API-lərindən istifadə etmək imkanının 

olmasıdıdır.  

4. JSP (Java Server Page) – dinamik web səhifələrinin hazırlanması üçün 

istifadə olunan Java texnologiyasıdır. JSP ilə hazırlanmış səhifədə HTML və 

Java/JSP kodları olur. Səhifədə yerləşdirilmiş Java/JSP kodları serverdə 

çalışdırılır və onların nəticəsi HTML kodları olaraq formatlaşdırılır və cavab 

olaraq müştəriyə göndərilir. JSP səhifəsi ilk dəfə çağırılanda onun kodu 

əsasında eyni işi görən servlet proqramı yaradılır, kompilyasiya olunur və 

bundan sonrakı müraciətlər üçün artıq həmin servlet proqramı çalışdırılır. 

Nəzərə alsaq ki, PHP, Perl kimi dillərdə yazılmış proqram hər dəfə 

interpretasiya olunduqdan sonra çalışdırılır, aydındır ki, JSP və Servlet 

proqramları daha performanslı və sürətli çalışır, sistem resurslarını optimal 

istifadə etdiyi üçün eyni anda paralel olaraq daha çox sorğuya cavab verə 

bilər. 

5. EJB (Enterprise Java Bean) –  J2EE Application Serverlərdə işləyən 

paylaşdırılmış biznes əməliyyatlarını yetinə yetirən komponentdir. Bu 

texnologiya daha çox ERP kimi korporativ proqramların 

layihələndirilməsində istifadə olunur. 
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6. MIDlet – Java Micro Edition platformunu dəstəkləyən mobil cihazlarda 

işləyə bilən yazılmış Java proqramıdır. 

Java texnologiyaları və standartları Java Community Process (www.jcp.org) 

adlı beynəlxalq təşkilat vasitəsilə inkişaf edir. JCP hər kəsə açıqdır və əsas işi Java 

standartlarını təyin və düzəliş etməkdir. Java texnologiyalarının inkişafında maraqlı 

olan fərdi şəxslər və şirkətlər təşkilata üzv olmaqla bu standartların təyin 

olunmasında yaxından istirak edə bilərlər. Bu təşkilatın ictimaiyyətə açıq olmağına 

baxmayaraq Sun Microsystems şirkəti hüquqi olaraq Java ilə bağlı ticari markaları öz 

əlində saxlayır və Java platformunun gələcəyi haqqında son qərarı verən məhz bu 

şirkətdir. 

JCP təşkilatının işi şəffafdır. Təşkilatın idarə komitələri İKT sahəsində 

qabaqcıl şirkətlərdən ibarətdir. Təşkilatın işi aşağıdakı kimi qurulub: 

İstənilən şəxs yeni API funksiyası üçün müraciət edə bilər. Buna Java 

Specification Request deyilir. Uyğun idarə komitəsi bu istəyi müzakirə edərək 

qəbul edilib edilməməyinə qərar verir.Əgər idarə komitəsi bu istəyi qəbul etsə, 

onda mütəxəssislərdən ibarət  standart komitəsi təşkil olunur. İdarə komitəsi 

standart komitəsinin heyətinə kənardan əlavə şirkət və ya fərdi şəxs cəlb edə bilər. 

JSR Standart komitəsi tərəfindən yeni API standartları təyin edilir və ictimai 

müzakirəyə təqdim olunur. Fərdi şəxslər və şirkətlər bu standart API-lərə uyğun 

olaraq yazılmış kitabxana və ya proqram təminatı təqdim edir. İctimai müzakirə başa 

çatdıqdan sonra yeni standart API funksiyasının son halı təsdiqlənir və “ reference 

implementation”  adı altında bu standarta uyğun kitabxana və ya proqram təminatının 

kodları təşkilatın saytında yerləşdirilir.  

JCP bütün maraqlı tərəflərin iştirakını təmin etdiyinə görə Java standartları 

demokratik bir şəraitdə təyin edilir və bir çox şirkətlər tərəfindən də qəbul olunur. 

Java Micro Edition idarə komitəsinin üzvləri aşağıdakı şirkətlərdən ibarətdir5: 

- Sun Microsystems - IBM - Nokia 

- Motorola - Sony - Siemens 

- Ericsson - Cisco - BEA 

                                                 
5 Michael JuntaoYuan, Enterprise J2ME: Developing Mobile Java Applications, ABŞ, Prentice 
Hall, 2004, səh. 18. 
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- Palm - Philips - Matsuhita 

- İnsignia - RİM - Zucotto 

- WindRiver -  -  

 

1.3 Mobil Java platformu 

Java Micro Edition yeni proqramlaşdırma dili deyil. J2ME mobil cihazlar 

üçün mobil Java platformudur. Mobil Java standart Java platformu ilə müəyyən 

dərəcədə uyğunluq saxlayır, lakin mobil cihazların texniki imkanlarını nəzərə alaraq 

bəzi J2SE API-lərini yenisi ilə əvəz edir.   

Mobil İKT sahəsində müxtəlif xüsusiyyətlərə malik və müxtəlif məqsədlər 

üçün istehsal edilən mobil cihazlar var. JCP təşkilatının qarşısında duran əsas məsələ 

bütün bu müxtəlif cihazlazın dəstəkləndiyi mobil platform yaratmaq idi. Mobil Java 

platformunun arxitekturu müxtəlif komponentlərdən ibarətdir. JCP tərəfindən təyin 

olunmuş mobil Java platformunun arxitekturu J2ME Platform Specification (JSR 

68)6 adlı standartda açıqlanmışdır. Bu arxitektura əsasən mobil Java platformu 

aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir: 

1. Konfiqurasiya – geniş bir qrup mobil cihaz üçün ortaq olan əsas 

funksiyaları təmin edir.  

2. Profil – konkret bir qrup mobil cihazlar üçün daha yüksək səviyyəli 

funksiyaları təmin edir. 

3. Əlavə paketlər – konkret bir qrup mobil cihazlar üçün xüsusi funksiya və 

servislər təmin edir. Məcburi deyil.  

Mobil Java platformunun arxitekturunda bu komponentlərin yerləri  Şəkil 

1.2-də təsvir olunub. 

 

                                                 
6 J2ME Platform Specification (JSR 68), http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=68. 
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Şəkil 1.2. Mobil Java platformunun ümumi arxitekturu 

 

1.4 Mobil Java Platformunun Komponentləri 

1.4.1 Konfiqurasiya 

Konfiqurasiya oxşar xüsusiyyətlərə malik geniş bir qrup mobil cihaz üçün 

minimal çalışma mühitini təyin edir. Konfiqurasiyaya virtual maşın və əsas sistem 

sinifləri daxildir. Hal-hazırda 2 əsas konfiqurasiya mövcuddur: 

1. Connected Limited Device Configuration7 - ən azı 160 KB daimi 

(ROM) və 32 KB müvəqqəti (RAM) yaddaşa və 16 və ya 32 bitli prosessora malik 

cihazlar üçündür. Bu qrup cihazların enerji tələbatı və prosessor sürəti aşağıdır. 

Şəbəkə və internetə qoşulma sürəti aşağıdır. Bu cihazlar KVM adlanan Java virtual 

maşına malikdir. CLDC 1.0 (JSR 30) yalnız tam ədədləri dəstəkləyir, CLDC 1.1 

(JSR 39) həqiqi ədədləri dəstəkləyir və minimal yaddaş tələbatı 192 KB-dır8.  

2. Connected Device Configuration9 – bu konfiqurasiyanı dəstəkləyən 

ağıllı telefonlar və cib kompüterləri kimi cihazlar ən az 2 MB daimi və 2.5 MB 

müvəqqəti yaddaşa və 32 bitli prosessora malikdirlər. Standart Java platformunu və 

kitabxanalarını tam dəstəkləyir. Bu konfiqurasiyanı dəstəkləyən mobil cihazlar CVM 

                                                 
7 CLDC konfiqurasiyası, http://java.sun.com/products/cldc 
8 Sing Li, Jonathan Knudsen, Beginning J2ME: From Novice to Professional, 3-cü nəşr, ABŞ, 
Apress, 2005, səh. 4 
9 CDC konfiqurasiyası, http://java.sun.com/products/cdc 

Mobil cihaz 

Əməliyyat sistemi 

Konfiqurasiya 

 
Profil 

 

Əlavə 
paket-

lər 

OEM 
paket-

ləri 
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adlanan Java virtual maşına malikdir. CDC 1.1 (JSR 218) konfiqurasiyası əvvəlki 

CDC 1.0 (JSR 36) konfiqurasiyasından fərqli olaraq Java 1.4 platformunu və 

Unicode 3.0, Java Authentication and Authorization Service (JAAS), Java Secure 

Socket Extension (JSSE), and Java Cryptography Extension (JCE) əlavə paketlərini 

dəstəkləyir10. 

1.4.2 Profil 

Profil konfiqurasiyanın əsasında daha konkret funksiyalar təqdim edir. Profil 

istifadəçi interfeysi, daimi yaddaşla iş və s funksiyaları təqdim edir.Konkret bir profil 

istifadə edilərək yazılmış proqram heç bir dəyişiklik etmədən eyni profili dəstəkləyən 

mobil cihazlarda işləməlidir. 

CLDC konfiqurasiyasına əsaslanan 2 profil var: Mobile İnformation Device 

Profile (MIDP)11 və Information Module Profile (IMP)12. (Şəkil 1.3) 

MIDP profili ən çox inkişaf etmiş və geniş yayılmış profildir. Əksər Java 

dəstəkli mobil telefonlar MIDP 2.0 profilini dəstəkləyir. MIDP profili il ə yazılmış 

proqramlar On-The-Air Provisioning (OTA) sayəsində internet saytlarından dinamik 

olaraq mobil telefonuna yüklənə bilər. MIDP 2.0 (JSR 118) əvvəlki MIDP 1.0 (JSR 

37) profilindən əlavə olaraq TCP soketlərini, UDP datagramlarını və HTTPS ilə 

etibarlı internet əlaqələri, yeni multimedia və oyun üçün əlavə paketləri il ə mobil 

oyun dəstəyi təmin edir13. 

IMP profili MIDP profilindən fərqi qrafik istifadəçi interfeysi API-lərinin 

olmamasıdır. Bu profil daha çox təhlükəsizlik və avtomatlaşdırılma sistemlərində 

istifadə olunur.  

 

                                                 
10 Sing Li, Jonathan Knudsen, Beginning J2ME: From Novice to Professional , səh. 4. 
11 MIDP profili, http://java.sun.com/products/midp/ 
12 IMP profili, http://java.sun.com/products/imp/ 
13 Jonathan Knudsen, What's New in MIDP 2.0, 
http://developers.sun.com/techtopics/mobility/midp/articles/midp20, Noyabr 2002, səh. 1 
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Şəkil 1.3 CLDC Profilləri 

 

 

Şəkil 1.4 CDC Profilləri 

CLDC konfiqurasiyasına əsaslanan profillər aşağıdakı paketlərdən ibarətdir14: 

Paketin Adı Açıqlama MIDP 

1.0 

MIDP 

2.0 

IMP 

1.0 

java.lang MIDP sistem 

sinifləri 

X X X 

java.util Köməkçi siniflər X X X 

java.io Sistem giriş-çıxış 

stream sinifləri 

X X X 

javax.microedition.io Generic 

Connection 

Framework; soket, 

UDP, serial və 

təhlükəsiz şəbəkə   

X X X 

javax.microedition.lcdui MIDP istifadəçi 

interfeysi sinifləri 

X X  

                                                 
14 Enrique Ortiz, A Survey of J2ME Today, səh. 10. 
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javax.microedition.lcdui.game Oyun sinifləri   X   

javax.microedition.media Mobile Media API 

(JSR 135) paketi 

  X  

javax.microedition.media.controlMobile Media API 

(JSR 135) paketi 

  X   

javax.microedition.midlet MİDlet sinifi X X X 

javax.microedition.pki HTTPS üçün 

public key 

sertifikat sinifləri  

  X X 

javax.microedition.rms Daimi yaddaşa iş 

sinifləri 

X X X 

  

CDC konfiqurasiyasına aşağıdakı profillər daxildir15: (Şəkil 1.4) 

Profilin Adı Profil haqqında 

Foundation Profile İstifadəçi interfeysi üçün siniflər yoxdur. digər profillər 

üçün baza təşkil edir. 

Personal Basis Profile Əlavə olaraq AWT qrafik kitabxanaları var 

Personal Profile Applet və yüksək təhlükəsizlik dəstəyi 

Game Profile Portativ oyun cihazları üçün 

 

1.4.3 Əlavə Paketlər 

Əlavə paketlər mobil Java platfomunun vacib komponentlərindən biridir. 

Onlara profil əlavələri kimi baxmaq olar. Əlavə paketlər bəzi cihazlar üçün dar bir 

sahəyə aid funksiyaları təmin edir. bu paketlər də JCP tərəfindən təyin edilir, amma 

onların konkret mobil cihazın proqram təminatına əlavə olunması məcburi deyil. 

Məsələn istehsalçı mobil cihaza Java API for Bluetooth (JSR 82) paketini əlavə 

etməklə Bluetooth dəstəyi təmin edə bilər. əlavə paketlərə nümunə olaraq 

aşağıdakıları göstərmək olar16: 

                                                 
15 a.k.ə, səh. 11. 
16 a.k.ə, səh. 14. 
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Java APIs for Bluetooth (JABWT, JSR 82) Bluetooth dəstəyi 

Wireless Messaging API (WMA, JSR 120, 205) SMS, MMS  

Mobile Media API (MMAP, JSR 135I Multimedia 

Web Services API for J2ME (WSA, JSR 172) Mobil Web Servisləri 

Location API for J2ME (JSR 179) Coğrafi yerlə bağlı API 

 Security and Trust Services API (SATSA, JSR 

177)  

 

Təhlükəsizlik, rəqəmli imza, 

kriptoqrafik funksiyalar və s. 

SIP API for J2ME (JSR 180) Multimedia, video konfrans, 

VoIP və s. 

J2ME RMI Optional Package(JSR 66) Java Remote Method 

Invocation API 

JDBC Optional Package for CDC/Foundation 

Profile 

JDBC API 

Mobile Service Architecture for CLDC  

Mobile Service Architecture for CDC  

Device Management API  

Mobile Operational Management   

Mobile Internationalization API Çoxlu dil dəstəyi 

Java Authentication and Authorization Service 

(JAAS) 

 

Java Secure Socket Extension (JSSE)  

Java Cryptography Extension (JCE) for CDC 1.1  

 

1.5 Alternativ Texnologiyalar 

Mobil Java platformuna alternativ bəzi texnologiyalar aşağıdakılardır: 
 
1. WAP/WML – mobil internet texnologiyası 

2. BREW – Qualcomm şirkətinin Binary Runtime Environment for Wireless 

C/C++ ilə yazılmış, yalnız BREW dəstəkli məhdud sayda mobil cihazlarda işləyən 

mobil platformdur, geniş yayılmayıb. 
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3. .NET Compact Framework. Microsoft şirkətinin .NET platformunun 

mobil cihazlar üçün uyğunlaşdırılmış variantıdır. Mobil Java platformunun ən güclü 

rəqibidir. Yalnız Microsoft şirkətinin Windows CE və  Windows Mobile əməliyyat 

sistemlərini dəstəkləyən Pocket PC adlanan cib kompüterlərində  işləyir. Mobil İKT 

sahəsində kifayət qədər geniş bazar payına malikdir.17 

1.6 Mobil Java Platformunun Üstünlükləri 

- Platformdan asılı deyil. Mobil Java platformunun bu xüsusiyyəti müxtəlif 

mobil cihazların istifadə olunduğu mobil İKT sektorunda çox önəmlidir. Müxtəlif tip 

mobil cihazlar üçün bir proqramı yazmaq və onu inkişaf etdirmək maddi olaraq daha 

sərfəlidir; 

- Sağlam və etibarlıdır. Java platformunda bütün proqramların əvvəlcə 

baytkodları yoxlanılır, sonra işləyir. Dinamik yaddaş sahəsinin idarəsi virtual 

maşının nəzarəti altındadır. Java proqramı çöksə, bu sadəcə virtual maşının işinə təsir 

edər, digər önəmli proqramların işinə təsir etməyəcək və vacib məlumatların itkisinə 

səbəb olmayacaq; 

- Təhlükəsizdir. Təhlüsizlik meneceri, icazə mexanizmi və 

təhlükəsizliklə bağlı standart API-ləri sayəsində Java proqramları daha təhlükəsizdir 

və mövcüd təhlükəsizlik infrastrukturu ilə uyğundur; 

- Obyekt yönlüdür, geniş qaynaqlar var. Java obyekt yönlü 

proqramlaşdırma dilidir, zəngin API kitabxanaları var və qaynaqlar mövcüddur; 

- Geniş yayılmışdır.Milyonlarla Java dəstəkli mobil cihaz (mobil telefon, 

PDA, Pocket PC və s.) istehsal olunur və satılır. 2002-ci ilin Oktyabr ayında Zelos 

Group araşdırma şirkətinin araşdırma nəticəsində etdiyi təxminlərinə görə 2002-ci 

ildə bütün dünyada 44 milyondan çox Java dəstəkli mobil cihaz satılmışdır18. Bu 

göstərici mobil cihaz bazarının 11%-ni təşkil edir. 2007-ci ildə isə Java dəstəkli 

mobil cihazların istehsalı daha da çoxalacaq və bazarın 74%-ini əhatə edəcək, bu da 

450 milyondan çox mobil cihaz deməkdir. Əsas mobil cihaz istehalçıları, Nokia, 

Motorola, Samsung, Siemens, LG Eletronics, Sony, NEC, Fujitsu, Mitsubishi, 

                                                 
17 Michael Juntao Yuan, Enterprise J2ME: Developing Mobile Java Applications, səh. 25. 
18 a.k.ə, səh. 16. 



 

                                                                                                                            15
 
 

Panasonic, Psion, Sharp və s. şirkətlər mobil Java platformunu gələcək nəsil ağıllı 

cihazların istehsalı üçün strateji texnologiya olaraq qəbul ediblər. 

Mobil Java platformu Şəkil 1.5-də ətraflı təsvir olunmuşdur. 

 

 

Şəkil 1.5. Mobil Java Platformu 

 

Java 2 Micro Edition 

PDAP 
Personal 
Digital 

Assistant 
Profile 

Foundation Profile 

Personal Basis Profile 

Personal Profile 

CDC 
Connected  

Device Configuration 

CLDC 
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Device Configuration 
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Mobile 

İnformation 
Device 
Profile 

Əlavə Paketlər: JDBC, RM İ, 
Swing, Java 2D və s. 

Əlavə Paketlər: Mobile Media, 
Wireless Messaging, Mobile 3D, 
Bluetooth, Web Servisləri v ə s. 

KVM CVM, Java 2 VM 

Game Profile 
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2. WEB SERVİSLƏRİ VƏ STANDARTLAR 

Paylaşdırılmış informasiya sistemlərini layihələndirmək çətin məsələdir. Son 

30-35 illlik informasiya texnologiyaları tarixində müxtəlif şirkətlər bu məsələlər 

üzərində çalışmış və nəticədə müxtəlif vaxtlarda aşağıdakı bir çox standartlar və 

texnologiyalar yaradılmışdır. Web servisi anlayışı bu çalışmaların son nəticəsidir. 

Web servisinin özündən əvvəlki texnologiyalardan nəyə görə fərqləndiyini anlamaq 

üçün bu texnologiyalar üzərində aparılmış araşdırma və çalışmalara nəzər salmaq 

lazımdır. Aşağıda bu çalışmaların xronoloji ardıcıllığı verilmişdir19:  

1. Sun Microsystems şirkəti 1987-ci ildə özünün Şəbəkə Fayl Sistemi 

(Network File System) üçün əsas kommunikasiya mexanizmi olaraq Open Network 

Computing (ONC) sistemini yaratdı. 

2. Open Software Foundation qrupu 1989-cu ildə Distributed Computing 

Environment (DCE) mexanizmini inkişaf etdirdi. 

3. Object Management Group(OMG) 1989-cu ildə Common Object Reqiest 

Broker Architecture (CORBA) standartını təyin etdi. 

4. 1991-ci ildə OMG qrupu C dilinin əsasında CORBA 1.0 standartına 

uyğun proqram infrastrukturunu təqdim etdi. 

5. 1996-cı ildə Microsoft şirkəti Distributed Component Object Model 

(DCOM) texnologiyasını yaratdı. 

6. Eyni ildə yeni CORBA 2.0 standartı təyin olundu. 

7. 1997-ci ildə Sun Microsystems Java 1.1 platformunda Java Remote 

Method İnvocation (Java RMİ) mexanizmini təqdim etdi. 

8. Eyni ildə Microsoft DCOM-un davamı olan COM+ texnologiyasını 

təqdim etdi. COM+ CORBA modelinə daha yaxındır. 

9. 1999-cu ildə Sun Microsystems Java 2 Enterprise Edition platformunu 

təqdim etdi. J2EE platformunun RMİ və CORBA modelini uyğunlaşdırması 

sayəsində Java və CORBA sistemləri arasında daha yaxşı inteqrasiya mümkün oldu. 

10. Eyni ildə  Simple Object Access Protocol (SOAP) standartı təyin olundu 

və web servisləri konsepti yarandı. 

                                                 
19 Steve Graham, Simeon Simeonov, Toufic Boubez, Doug Davis, Glen Deniels, Yuichi Nakamura, 
Ryo Neyama, Building Web Services with Java: Making Sense of XML? SOAP, WSDL and 
UDDI , ABŞ, Sams Publishing, 12 Dekabr 2001, səh. 20. 
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Web servisindən əvvəlki texnologiya və standartların əsas ciddi problemi 

digər möcvud sistemlərlə inteqrasiyanın çətin və ya qeyri-mümkün olmağıdır. 

CORBA istisna olmaqla digər standart və texnologiyalar ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən 

yaradılmış, bir çox iqtisadi, siyasi və s. səbəblərə görə digər sistemlərlə inteqrasiya 

nəzərdə tutulmamışdır. Yalnız CORBA standartını təyin etmək üçün bir çox şirkətlər 

bir araya gələrək OMG (Object Management Group) qrupunu təşkil etmişlər və bu 

ortaq çalışma nəticəsində təyin olunmuş CORBA standartı əvvəlkil ərdən nisbətən 

daha yaxşıdır, lakin paylaşdırılmış hesablama sistemlərinin uğurlu lahihələndirilməsi 

məsələsini tam olaraq həll etməmişdir. 

Web servisi məlumat mübadiləsi üçün XML və web protokollarını istifadə 

edən proqramdır. 

2.1. Web Servislərinin Xüsusiyyətləri 

Web servislərinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:  

1. Proqramlaşdırma dilindən asılı deyil. C, C++, Delphi, Java, C#, Visual 

Basic/Visual Basic.NET, Perl, PHP, Ruby, Python və s. müasir proqramlaşdırma və 

skript dillərində web servisləri yazmaq mümkündür.  

2. Platformdan asılı deyil. Həm əməliyyat sistemindən, həm də kompüter 

arxitekturasından asılı deyil.  

3. HTTP(S), SMTP, XML, SOAP, WSDL, UDDI kimi beynəlxalq 

səviyyədə qəbul olunmuş standartların əsasında qurulub. Bu standartların təyin 

olunmasında İBM, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, Adobe, Macromedia, BEA, 

SAP və s. böyük şirkətlər iştirak etmişdir. 

4. Web servisləri web və komponent əsaslı inkişaf etdirmənin ən yaxşı 

xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. 

5. Web servisləri qeydiyyat serverləri qyediyyatdan keçirilir, şəbəkə və 

İnternet vasitəsilə dinamik olaraq tapılır. 

6. Web servislərinin hansı əməliyyatları yerinə yetirdiyi onun WSDL 

faylında təsvir olunur. 

7. Web servislərini istifadə etmək istəyən proqramlar onun WSDL təsvirinə 

əsasən dinamik olaraq lazımi kodları generasiya edirlər. 
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2.2. Web Servislərinin Üstünlükl əri 

XML  Web servisləri ənənəvi inteqrasiya texnologiyalarının həll edə 

bilmədiyi problemlərin həllinə kömək edir. Bu problemlər aşağıdakılardır20: 

1. Əvvəlki texnologiyalar müxtəlifliyi d əstəkləmir. Müxtəlif sistemləri 

arasında inteqrasiya mümkün deyildi. 

2. Əvvəlki texnologiyalar Internet üzərindən işləmirdi. 

3. Əvvəlki texnologiyaları istifadə etmək çətin idi. 

4. Əvvəlki texnologiyalar baha idi. 

5. Əvvəlki texnologiyalara nəzarət və xidmət baha başa gəlirdi.  

6. Əvvəlki texnologiyalarda paylanmış sistemlər arasında etibarlı əlaqə 

yaratmaq çətin idi. 

Web servisləri bütün bu problemlərin həllinə daha texnoloji olaraq daha asan 

və iqtisadi olaraq daha saərfləli və ucuz həllər təklif edir. Web servisləri ayrı-ayrı 

sistemlərdə işləyən proqramların bir-biri ilə əlaqə saxlamağını sadələşdirir. Bu 

sadəlik web layihə xərclərini azaldır, qısa zaman ərzində layihənin yerinə yetirməyə 

imkan verir, işlək vəziyyətdə olan sistemlərin texniki nəzarət və xidmətini 

asanlaşdırır, ümumi xərcləri azaldır. 

Web servisləri Servis Yönlü Arxitektura (Service Oriented Architecture) 

əsaslanırlar. Bu mənada web servisi web üzərindən XML sənədləri il ə əlaqə saxlayan 

servis yönlü proqramdır.  

Web, XML və servis yönlü arxitekturu bir az açıqlayaq: 

1. Web etibarlı kommunikasiya infrastrukturudur. İnternet iki əsas 

texnologiyaya əsaslanır: TCP/IP və DNS. Bu iki texnologiya dünyanın ən böyük 

qlobal şəbəkəsi olan Interneti dəstəkləyir. 

2. XML elektron sənədlər üçün dildir. XML sənədi informasiyanı təsvir 

etmək üçün müəyyən struktura malikdir. XML sənədi XML elementlərinin ağac 

strukturuna bənzər bir yığınıdır. Məsələn bir tələbəni təsvir edən XML sənədi 

aşağıdakı kimi ola bilər: 

<tələbə>  

<tələbə-nömrəsi>020101003<tələbə-nömrəsi> 
                                                 
20 Anne Thomas Manes, Web Services: A manager's Guide, ABŞ, Addison Wesley, 2003, səh. 102 
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<adı>Ramin</ad> 

<soyadı>Orucov</soyadı> 

<fakültə>Mühəndislik</fakültə> 

<kafedra>Bilgisayar Mühəndisliyi</kafedra> 

<kurs>5</kurs> 

</tələbə> 

3. Servis yönlü arxitektur bu arxitektura əsasən yazılmış proqramların 

işləmə modelini şəkil 2.1-də olduğu kimi təsvir edir. Bu modeldə servisin təsviri, 

qeydiyyatı, dinamik olaraq tapılması və istifadəsi mexanizmləri təsvir olunur. Bu 

modeldə üç əsas tərəf vardır: 

- Servis təqdimatçısı müəyyən bir servis təklif edir. 

- Servis istifadəçisi və ya istehlakçısı təqdim olunan servisi istifadə edir. 

- Servis brokeri isə bu iki tərəfi əlaqələndirir. 

Bu modeldə üç əsas obyekt var: 

- Müştəri servis istifadəçisi tərəfində servisə müraciət edən proqram 

kodudur. 

- Servis təqdimatçı tərəfin təklif etdiyi proqram kodudur. 

- Servis təsviri isə müştərinin servisə müriciət üçün istifadə etdiyi APIdir. 

Bu modeldə üç əsas əməliyyat var: 

- Qeydiyyatdan keçir. Servis təqdimatçısı yeni biznes servisi yaradır, onun 

WSDL faylı olaraq təsvir edir, sonra isə servis brokerdə öz servisini qeydiyyatdan 

keçirir. 

- Tap. Servis istehlakçısı broker özünün istədiyi servis barədə sorğu 

göndərir. Servis broker bu tələbə uyğun gələn servis təqdimatçısının ünvanını və 

onun təqdim etdiyi servisin təsvirini qarşı tərəfə ötürür. 

- Əlaqələndir. Servis istifadəçisi servis təsvirini istifadə edərək öz müştəri 

proqram kodunu servislə əlaqələndirir. Artıq bu nöqtədə müştəri və servis bir-biri ilə 

əlaqə saxlayırlar. 
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Şəkil 2.1. Servis yönlü arxitekturun iş prinsipi21 

2.3 Web Servisləri Standartları 

Web servisləri il ə bağlı 3 əsas standart təyin olunmuşdur. Web servislərini 

reallaşdırmaq istəyənlər bu standartlara əsaslanan texnologiyalar istifadə edirlər. Bu 

standartlar aşağıdakılardır: 

1. WSDL web servisin təsvir mexanizmini təmin edir. 

2. UDDI servisin qeydiyyatı, dinamik olaraq axtarışı və s. mexanizmini 

təmin edir. 

3. SOAP müştəri və servis arasında kommunikasiya mexanizmidir. 

Bu standartlar Servis Yönlü Arxitekturun modelinə şəkil 2.2-də göstərildiyi 

kimi uyğun gəlir. Web servislərinin digər servis yönlü arxitektura uyğun olaraq 

layihələndirilmiş texnologiyalardan əsas üstün cəhətləri ondadır ki, WSDL, UDDI və 

SOAP daha daha geniş imkanlara malikdir,  istənilən platformda, istənilən 

proqramlaşdırma dili tərəfindən dəstəklənir və istifadə etmək üçün kompüterlərə 

xüsusi proqramlar yükləmək lazım deyil. Web servisləri daha sadə, ucuz və 

universaldır. 

                                                 
21 a.k.ə, səh. 112. 
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2.4. Web Service Description Language 

2000-ci ilin Sentyabr ayında IBM, Microsoft və s. digər şirkətlər tərəfindən 

WSDL standartlaşdırılmaq üçün W3C konsorsiumuna təqdim edildi. Son WSDL 1.1 

spesifikasiysını http://www.w3.org/TR/wsdl ünvanında ictimaiyyətə təqdim 

olunmuşdur22. 

WSDL web servisini təsvir edən XML faylıdır. WSDL faylı 3 şərti hissədən 

ibarətdir: “Nə”, “Harada”, “Necə” və bu hissələr uyğun olaraq aşağıdakıları təsvir 

edir: 

- Web servisi hansı funksiyaları təqdim edir. 

- Web servisi harada yerləşir. 

- Web servisini necə çağırmaq olar. 

 

 

Şəkil 2.2. SYA-da Web Servisi Standartlarının yeri 

 

WSDL faylının “Nə” hissəsi web servisinin hansı əməliyyatları yerinə 

yetirdiyini və bu əməliyyatları yerinə yetirmək üçün lazım olan mesajların formatını 

müəyyənləşdirir. 

WSDL faylının “Necə” hissəsi web servisi ilə kommunikasiyanın texniki 

detallarını müəyyənləşdirir. Buraya mesajın strukturu, məlumatların kodlaşdırılma 

prinsipi, mesajların ötürülməsi üçün istifadə olunan İnternet protokolları daxildir. 
                                                 
22 a.k.ə, səh 115. 
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WSDL faylının “Harada” hissəsi web servisinin URL adresini göstərir. 

WSDL faylı web servisini istifadə etmək lazımi bütün məlumatları verir. Web 

servisi çağırılan zaman onun WSDL faylına əsasən dinamik olaraq “müştəri proksi 

kodu” deyilən proqram kodu generasiya olunur. Servis istifadəçisi bu proksi kodunu 

çağırır, proksi kodu isə öz növbəsində lazımi mesajları formalaşdırır və 

kommunikasiyanı idarə edir. 

Web servisləri İnternet və şəbəkə üzərindən işlədiyi üçün onları çağırmaq 

URL adresi bilinməlidir. Bu URL adresi çalışma zamanı DNS vasitəsilə fiziki bir 

kompüterin İP adresinə uyğun gəlir. Əgər web servisinin adresi WSDL faylının 

“Harada” hissəsində bildirilmi şdirsə, onda servis qeydiyyat mərkəzinə sorğu 

göndərməyə ehtiyac yoxdur.  

Aşağıda Google Web Servisinin WSDL faylının bəzi hissələri verilmişdir: 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- WSDL description of the Google Web APIs. --> 

<definitions name="GoogleSearch" 

targetNamespace="urn:GoogleSearch" 

xmlns:typens="urn:GoogleSearch" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

  <!-- Types for search - result elements, directory categories --> 

  <types> 

    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                targetNamespace="urn:GoogleSearch">         

      <xsd:complexType name="GoogleSearchResult"> 

        <xsd:all> 

          <xsd:element name="documentFiltering"           type="xsd:boolean"/> 

          <xsd:element name="searchComments"              type="xsd:string"/> 

          <xsd:element name="estimatedTotalResultsCount"  type="xsd:int"/> 

          <xsd:element name="estimateIsExact"             type="xsd:boolean"/> 



 

                                                                                                                            23
 
 

          <xsd:element name="resultElements"              

type="typens:ResultElementArray"/> 

          <xsd:element name="searchQuery"                 type="xsd:string"/> 

          <xsd:element name="startIndex"                  type="xsd:int"/> 

          <xsd:element name="endIndex"                    type="xsd:int"/> 

          <xsd:element name="searchTips"                  type="xsd:string"/> 

          <xsd:element name="directoryCategories"         

type="typens:DirectoryCategoryArray"/> 

          <xsd:element name="searchTime"                  type="xsd:double"/> 

        </xsd:all> 

      </xsd:complexType> 

 

<!-- Messages for Google Web APIs - cached page, search, spelling. --> 

<message name="doGoogleSearch"> 

    <part name="key"            type="xsd:string"/> 

    <part name="q"              type="xsd:string"/> 

    <part name="start"          type="xsd:int"/> 

    <part name="maxResults"     type="xsd:int"/> 

    <part name="filter"         type="xsd:boolean"/> 

    <part name="restrict"       type="xsd:string"/> 

    <part name="safeSearch"     type="xsd:boolean"/> 

    <part name="lr"             type="xsd:string"/> 

    <part name="ie"             type="xsd:string"/> 

    <part name="oe"             type="xsd:string"/> 

  </message> 

  <message name="doGoogleSearchResponse"> 

    <part name="return"         type="typens:GoogleSearchResult"/>            

  </message> 

 

<message name="doGoogleSearchResponse"> 

    <part name="return"         type="typens:GoogleSearchResult"/>            

  </message> 
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  <!-- Port for Google Web APIs, "GoogleSearch" --> 

  <portType name="GoogleSearchPort"> 

    <operation name="doGoogleSearch"> 

      <input message="typens:doGoogleSearch"/> 

      <output message="typens:doGoogleSearchResponse"/> 

    </operation> 

  </portType> 

 

<binding name="GoogleSearchBinding" type="typens:GoogleSearchPort"> 

    <soap:binding style="rpc"  

                  transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <operation name="doGoogleSearch"> 

      <soap:operation soapAction="urn:GoogleSearchAction"/> 

      <input> 

        <soap:body use="encoded" namespace="urn:GoogleSearch" 

                   encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

      </input> 

      <output> 

        <soap:body use="encoded" namespace="urn:GoogleSearch" 

                   encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

      </output> 

    </operation> 

  </binding> 

 

<!-- Endpoint for Google Web APIs --> 

  <service name="GoogleSearchService"> 

    <port name="GoogleSearchPort" 

binding="typens:GoogleSearchBinding"> 

      <soap:address location="http://api.google.com/search/beta2"/> 

    </port> 

  </service> 
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</definitions> 

 

Şəkil 2.3-də sifariş əməliyyatları ilə bağlı Web Servisinin hazırlanması və istifadəsi 

təsvir olunmuşdur. 

 

Şəkil 2.3. Sifariş Əməliyyatları Web Servisi 

2.5. Universal Description And Discovery Integration 

2000-ci ilin Sentyabr ayında IBM, Microsoft və Ariba şirkətləri UDDI 1.0 

spesifikasiyasının ilkin versiyasını təqdim etdilər və UDDI.org konsorsiumunu təşkil 

etdilər. Onlar həmçinin Accenture, Commerce One, Compaq, Equifax, Fujitsu, 

Hewlett-Packard, i2 Technologies, Intel, Oracle, SAP, Sun Microsystems, və 

VeriSign şirkətlərini bu konsorsiumun işçi qrupunda iştirak etmək üçün dəvət etdilər. 

Bu şirkətlər 2 il ərzində ayda bir dəfə görüş keçirməklə UDDI 1.0 spesifikasiyasını 

təyin etdilər. 2001-ci ilin İyun ayında konsorsium UDDI 2.0, 2002-ci ilin İyul ayında 

isə UDDI 3.0 spesifikasiyasını təyin etdi23.  

UDDI web servislərinin qeydiyyat mərkəzi standartıdır və özü də əslində bir 

web servisi olaraq reallaşdırılır. Bu standart həm də qeydiyyatdan keçmiş web 

                                                 
23 a.k.ə., səh. 120. 
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servislərini hər hansı bir mexanizmə görə sinifləndirməyə imkan verir ki, bu sayədə 

istənilən web servisini tapmaq daha da asanlaşır.  

UDDI qeydiyyat mərkəzinin web servisi infrasktrundakı yerini şəkil 2.4-də 

görmək olar. İlk öncə web servis təqdim edən şirkət və ya təşkilat İnternetdə ictimai 

UDDI qeydiyyat serverlərinin bir və ya bir neçəsində özünün təklif etdiyi servisləri 

qeydiyyatdan keçirir. UDDI qeydiyyat mərkəzində web servisin tipi, onun WSDL 

faylı və şirkət haqqında məlumat saxlanılır. 

Daha sonra istifadəçilərdən sorğu gəldiyi zaman UDDI mərkəzində araşdırma 

aparılır və bu sorğuya uyğun gələn web servisinin WSDL faylı istifadəçiyə ötürülür. 

İstifadəçi aldığı WSDL faylına əsasən proksi kodunu generasiya edir və SOAP 

mesajları vasitəsilə həmin web servisi ilə məlumat mübadiləsi edir. 

 

Şəkil 2.4. UDDI Qeydiyyat Mərkəzinin Web Servisi Infrasktrundakı Yeri 

 

UDDI standartı əksər hallarda verilənlər bazasına əsaslanan web servisi 

olaraq reallaşdırılır və bu bazada şirkətlər öz web servisləri haqqında informasiyanı 

qeydiyyatdan keçirir, həmçinin digər servislər haqqında informasiya əldə edə bilirl ər. 

 

2.6. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP standartı web servislərini arasında məlumat mübadiləsi üçün XML 

əsaslı mesaj formatını təyin edir. SOAP 1998-ci ildə Microsoft, DevelopMentor və 
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Userland şirkətlərinin ortaq layihəsi olaraq başladı. Microsoft 1998-ci ilin sonlarında 

SOAP 1.0 spesifikasiyasını təqdim etdi. Bir çox şirkətlər bu standarta Microsoftun 

monopoliyası  kimi baxırdı, Microsoft məhz buna görə neytrallığı təmin etmək üçün 

İBM və Lotus şirkətlərinin nümayəndərlərini də bu layihəyə cəlb etdi. Bu 5 şirkət 

birlikdə 2000-ci ilin Aprel ayında SOAP 1.1 spesifikasiyasını təyin etdilər və onu 

standartlaşdırmaq üçün W3C konsorsiumuna təqdim etdilər. 

2000-ci ilin May ayında İBM şirkəti bu standartı SOAP4J adı altında Java 

platformu üçün açıq qaynaq kodlu olaraq reallaşdırdı. İBM daha sonra layihəni 

davan etdirməsi üçün Apache Software Foundation qrupuna verdi. Layihə Apache 

SOAP adı altında davam etdirildi. Az sonra Microsoft SOAP Toolkit adı altında 

Visual Basic və Visual C++ üçün yazılmış proqramı təqdim etdi. 2000-ci ilin İyul 

ayında Microsoft .NET platformunu elan etdi. Web servisləri və SOAP .NET 

platformunun təməl daşıdır. 

SOAP XML mesajı üçün zərf təqdim edir. SOAP zərfi XML mesajl üçün 

konteyner rolunu oynayır. SOAP zərfi istənilən kommunikasiya protokolu ilə ötürülə 

bilər. Ötürülmə üçün HTTP, HTTPS, SMTP, FTP və s. protokolları istifadə oluna 

bilər. SOAP zərfi Şəkil 2.5-də göstərildiyi kimi başlıq və əsas hissədən ibarətdir. 
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Şəkil 2.5. SOAP Mesajının Strukturu 

 

Aşağıda nümunə olaraq Google Web Servisinin axtarış sorğusu üçün SOAP 

mesajı verilmişdir: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema"> 

  <SOAP-ENV:Body> 

    <ns1:doGoogleSearch xmlns:ns1="urn:GoogleSearch"  

         SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

SOAP Mesaj Strukturu 

SOAP 

Zәrf 

Başlıq 
Elementi 

Әsas 

Hissә 

Xәta 
Elementi 
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      <key 

xsi:type="xsd:string">00000000000000000000000000000000</key> 

      <q xsi:type="xsd:string">shrdlu winograd maclisp teletype</q> 

      <start xsi:type="xsd:int">0</start> 

      <maxResults xsi:type="xsd:int">10</maxResults> 

      <filter xsi:type="xsd:boolean">true</filter> 

      <restrict xsi:type="xsd:string"></restrict> 

      <safeSearch xsi:type="xsd:boolean">false</safeSearch> 

      <lr xsi:type="xsd:string"></lr> 

      <ie xsi:type="xsd:string">latin1</ie> 

      <oe xsi:type="xsd:string">latin1</oe> 

    </ns1:doGoogleSearch> 

  </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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3. MOBİL WEB SERVİSLƏRİ 

Web servisləri müxtəlif sistemlər arasında inteqrasiyanı təmin edən 

texnologiyalardan ibarətdir. Mobil cihazlar istifadə edərək biznes proseslərinin 

uğurla yerinə yetirilməsi üçün şirkətin məlumat bazasına müraciət etmək lazımdır. 

Bütün məlumatlar isə şirkətin informasiya sisteminin əsasını təşkil edən verilənlər 

bazasında saxlanır. Korporativ xidmətlər təqdim etmək üçün mobil cihazlardan 

şirkətin məlumat bazasına və digər xidmət verən informasiya mənbələrinə 

qoşulmalıdır. Keçmişdə J2ME platformu üçün mobil proqram yazan proqramçılar 

üçün web servislərinə qoşulmaq və onların xidmətlərini istifadə etmək üçün standart 

yox idi. Bunun nəticəsi olaraq proqramçılar hər mobil cihaz tipi üçün fərqli bir kod 

proqram yazmalı olurdurlar. eyn proqramın müxtəlif cihazlar üçün oxşar 

versiyalarının yazılması və onların nəzarəti ümumi xərcləri artırırdı. Belə səbəblərə 

görə mobil cihazlarda web servislərini istifadə etmək çətin idi. 

Mobil web servislərini layihələndirmə zamanı mobil cihazların texniki 

imkanlarını və məhdudiyyətlərini mütləq nəzərə almaq lazımdır. Mobil cihazların 

sistem qaynaqları(operativ yaddaş, aşağı sürətli prosessor və s.) məhdud olduğu üçün 

onların Web Servislərinin təqdimatçısı kimi deyil, istifadəçisi rolunda çıxış etməyi 

daha məqsədə uyğundur. Mobil web servisləri serverin malik olduğu hesablama 

gücünü və məlumat bazasını mobil cihazlarla paylaşmaq məqsədilə layihələndirilir.  

Mobil web servisləri fərqli platformlarda çalışan 2 müxtəlif proqram arasında 

inteqrasiyanı təmin edir. Ümumiyyətlə mobil cihazların da iştirak etdiyini nəzərə 

alaraq 3 müxtəlif inteqrasiya metodunu tətbiq etmək olar24: 

- Soket kommunikasiyası 

- Mesajlaşma 

- Web Servisləri 

Soket kommunikasiyası aşağı səviyyədə həyata keçirilir. Soketlərlə məlumat 

mübadiləsi zamanı tərəflər arasında ötürülən məlumatın strukturunu proqramçı təyin 

edir. Əgər klient və server tərəflərinin proqram təminatı fərqli proqramlaşdırma 

                                                 
24 Shu Fang Rui, Designing Mobile Web services,  
http://www-128.ibm.com/developerworks/wireless/library/wi-websvc/?ca=dgr-
lnxw961CraftingMobileWS, 3 Yanvar 2006. 
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dillərində yazılmışdırsa, onda proqramçının işi daha da çətinləşir. O həm də məlumat 

kodlaşdırılmasını yerinə yetirməlidir. 

Mesajlaşma bir həll yolu ola bilər, lakin performans və təhlükəsizlik 

baxımından uyğun deyil. Təhlükəsizliyi təmin etmək çətindir və çox vaxt aparır. 

Web servisləri nə qədər yaxşı metod olsa da, onun da öz zəif xüsusiyyətləri 

var. Məlumat mübadiləsi SOAP mesajları ilə yerinə yetirilir. XML fayllarını təhlil 

etmək, SOAP mesajlarını qəbul etmək və ötürmək müəyyən vaxt və sistem 

qaynaqları tələb edir. Əgər real zaman rejimində iş görmək lazımdırsa, onda digər 

metodlar daha effektiv ola bilər. 

Müasir mobil cihazlar yalnız elektronik alət deyildir, onların ağıllı 

funksiyaları proqram  təminatının imkanları ilə mümkündür. Bu cihazların idarəsi 

üçün əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramlar və istifadəçi interfeysi lazımdır. Müasir 

mobil cihazlar əsasən 5 əməliyyat sistemlərindən birinin idarəsi altında işləyirlər: 

1. Windows Mobile, Windows CE və ya Windows CE .NET 

2. Linux 

3. PalmOS 

4. Symbian 

5. İstehsalçının özünün əməliyyat sistemi 

 Bu əməliyyat sistemlərindən Windows və Linux əsasən kiçik cib 

kompüterlərin və “ smartphone” adlanan ağıllı mobil cihazlarda istifadə olunur. 

PalmOS əməliyyat sistemi Palm şirkətinin istehsalı olan kiçik və ucuz Palm 

kompüterlərində, Symbian əməliyyat sistemi əsasən qiyməti 200-1000 ABŞ dolları 

arasında dəyişən “smartphone”-larda, daha ucuz qiyməti olan mobil telefonlarda isə 

istehsalçının özünün yaratdığı əməliyyat sistemi istifadə olunur. Maraqlıdır ki, bütün 

bu əməliyyat sistemlərində mobil Java platformu, konkret olaraq isə Java  2 Micro 

Edition dəstəklənir.  

Mobil cihazların mobil web servislərini istifadə edə bilməsi üçün onlarda 

XML v ə SOAP mesajlarını başa düşən proqram təminatı olmalıdır. Mobil Java 

platformu üçün belə proqram təminatı yaratmaq üçün 3 əsas yol var: 

- XML kitabxanası 

- SOAP kitabxanası 

- Java 2 Micro Edition Web Servisləri əlavə paketi. 
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3.1 XML kitabxanası 

XML kitabxanası dedikdə XML parser proqramı nəzərdə tutulur. J2ME 

platformu üçün bir neçə açıq qaynaq kodlu və ticari XML parser mövcuddur. Onlar 

da öz aralarında XML fayllarını işləmə metoduna görə fərqlənirlər. 3 əsas parser tipi 

var: 

- Model parser XML faylının yaddaşda modelini yaradır. Digərlərindən 

daha çox yaddaş sahəsi istifadə edir. DOM və JDOM APİ-ləri buna misaldır; 

- Push parser bir dəfəyə XML faylını oxuyur, hər XML elementini 

oxuduqca dinləyici obyektə xəbər verir. SAX APİ buna misaldır; 

- Pull parser hər dəfə XML faylının müəyyən bir hissəsini oxuyur; 

MIDP profilini dəstəkləyən mobil cihazlar üçün mövcud olan XML parser 

proqramları Cədvəl 3.1-də verilmişdir25. 

Cədvəl 3.1 XML parser proqramları 

Adı 
Lisenziya 

Tipi 
Ölçüsü 

MID

P 
Tipi 

İnternet Adresi 

ASXMLP Modified 

BSD  

6 kB yes push, 

model 

http://www.alsutton.com/softwa

re/xmlparser 

kXML 

2.0  

EPL  9 kB yes pull http://kxml.enhydra.org/ 

kXML 

1.2  

EPL  16 kB yes pull http://kxml.enhydra.org/ 

MinML 

1.7  

BSD  14 kB no push http://www.wilson.co.uk/xml/mi

nml.htm 

NanoXM

L 1.6.4  

zlib/libpng  10 kB patch model http://nanoxml.sourceforge.net/ 

TinyXM GPL  12 kB no model http://www.gibaradunn.srac.org/

                                                 
25 Jonathan Knudsen, Parsing XML in J2ME, 7 Mart , 2002. 
http://developers.sun.com/techtopics/mobility/midp/articles/parsingxml/, səh. 2 
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L 0.7  tiny/ 

Xparse-J 

1.1  

GPL  6 kB yes model http://www.webreference.com/x

ml/tools/xparse-j.html 

 

XML kitabxanasını seçən zaman aşağıdakı verilimiş bəzi məsələləri nəzərə 

almaq lazımdır: 

1. Performans XML sənədinin strukturundan da asılıdır. Şəbəkə əlaqələrini 

yaratmaq vaxt aparır, buna görə də şəbəkə müraciətlərinin sayını azaltmaq üçün bir 

dəfəyə mümkün qədər çox məlumat göndərmək lazımdır.Başqa bir tərəfdən isə 

şəbəkə sürəti aşağı olduğuna görə istifadəçi böyük XML fayllarının yüklənməsini 

gözləməli olacaq. Bunları  nəzərə alaraq şəbəkə müraciətlərinin sayı və yükləmə 

üçün gözləmə vaxtını arasında optimal balans qurmaq lazımdır. 

2. Proqram kodunun ölçüsü naqilsiz şəbəkələrdə vacib məsələdir. Bir çox 

mobil cihazlarda proqram kodunun ölçüsünə məhdudiyyət qoyulur. Naqilsiz telefon 

şəbəkələrinin sürəti aşağı olmağını da nəzərə alsaq proqram kodunun mümkün qədər 

azaltmaq məsləhətlidir. Bunun üçün proqrama yalnız lazımı kodları və resursları 

daxil etmək və sonra “ obfuscator” proqramını istifadə etmək lazımdır. “obfuscator” 

proqramı adətən aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirir: 

- İstifadə olunmayan sinifləri silir. 

- İstifadə olunmayan metod və dəyişkənləri silir. 

- Sinif, paket, metod və dəyişkənlərin adını dəyişir. 

- Siniflərə əlavə məlumatlar artırır ki, dekompilyator vasitəsilə əsl kodu 

əldə etmək mümkün olmasın. 

“Obfuscator” proqramlarına misal olaraq IBM şirkətinin JAX26 və 

RetroLogic  şirkətinin Retroguard27 proqramını göstərmək olar.  

3. İstifadəçi razılığınə təmin etmək üçün XML faylları ilə əlaqəli i şləri ayrı 

bir kanalda (thread) yerinə yetirmək lazımdır. Bununla da çox vaxt aparan işlər 

zamanı proqramın tutulub qalmamağını təmin etmək mümkün olar. 

                                                 
26 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/JAX/ 
27 http://www.retrologic.com/retroguard-main.html 
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3.2 SOAP kitabxanası 

SOAP kitabxanası dedikdə SOAP parser proqramı nəzərdə tutulur. Aşağıda 

adları verilmiş şirkətlər özlərinin SOAP kitabxanası təqdim edirlər28: 

Cədvəl 3.2. SOAP kitabxanaları 

Şirk ətin Adı Proqramın adı Lisenziya Tipi 

EXOR International/ 

Embedding.net 

eSOAP 

 

Ticari 

Enhydra kSOAP 1.2, 2.0 Enhydra Public License (açıq 

qaynaq kodlu) 

Wingfoot SOAP Client Pulsuz (açıq qaynaq kodlu deyil) 

 

SOAP kitabxanaları MIDP profilini dəstəkləyən mobil cihazlarda SOAP Web 

Servislərini istifadə edən MİDlet proqramları yazmağa imkan verir. 

 

3.3 Java 2 Micro Edition Web Servisləri Əlavə Paketi 

Mobil cihazlarda web servislərinə müricət və istifadəni standartlaşdırmaq 

məqsədilə 2002-ci ilin Mart ayında Sun Microsystems şirkəti JCP təşkilatına 

müraciət etdi. Yeni ekspert qrupu formalaşdırıldı. Bu qrupa Nokia, Motorola, Sony, 

Ericsson, LG, Sharp, Fujitsu Siemens, HP, Panasonic kimi mobil cihaz istehsalçıları, 

Symbian, IBM, Borland, BEA, Oracle, Sun Microsystems kimi sistem proqram 

təminatı yazan şirkətlər və NTT Docomo, Cingular Wireless kimi böyük mobil 

operatorlar daxildir. Qrup tərəfindən “JSR 172: J2ME Web Services Specification” 

adı altında Java Micro Edition platformunda aşağıdakı məsələlərin həllində 

infrastruktur təşkil edəcək 2 əlavə paket təyin edildi: 

1. XML sənədlərin işləmə imkanları 

2. Web servislərinin korporativ xidmətləri istifadə edən J2ME dəstəkli 

cihazlarda da istifadə oluna bilməsi 

3. Korporativ xidmət və resursları istifadə J2ME proqramları üçün standart 

APİ təqdim etmək 
                                                 
28 Anne Thomas Manes, Web Services: A manager's Guide, ABŞ, Addison Wesley, 2003, səh. 333 
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4. Web servisləri standartlarına uyğun olmaq 

5. J2ME proqramlarının web servisləri il ə uyğunluğunu təmin etmək 

6. J2ME proqramlarınnı web servisləri il ə kommunikasiyası üçün standart 

proqramlaşdırma modeli təmin etmək. 

İki illik müzakirələrdən sonra 3 Mart 2004-ci ill tarixində bu standartın son 

versiyası qəbul olundu. 

İstənilən şirkət JSR 172 standartlarına uyğun proqram təminatı yazaraq 

özünün mobil platformunda web servislərini istifadəsini mümkün edə bilər. Bu, 

proqramçılar üçün rahatlıq deməkdir, çünki proqramçılar yalnız J2ME Web 

Servisləri standartını öyrənməli və ona uyğun proqramlar yazmalıdırlar. Lazımi 

XML v ə SOAP APİ kitabxanaları mobil cihazın proqram təminatına daxildir. J2ME 

Web Servisləri üçün standartları təyin edən JSR 172 ekspert qrupuna İBM şirkəti 

artıq özünün Web Services Toolkit for Mobile Devices proqramına bu standartlara 

uyğun yazılmış əlavə paketi artırmışdır. Bu proqramdan istifadə edərək mobil Web 

Servislərini istifadə edən MİDlet proqramları yazmaq mümkündür. Nokia şirkətinin 

27 Aprel  2005-ci il tarixində satışa buraxdığı Symbian 8.1 əməliyyat sistemlərinin 

idarəsi altında işləyən Nokia N seriyasından olan Nokia N7029 və Nokia N9030 

modellərinin proqram təminatına JSR 172, J2ME Web Servisləri əlavə paketi də 

daxildir.  

JSR 172, J2ME Web Servisləri spesifikasiyası 2 əlavə paket təyin edir: 

- JSR-172 XML işləmə əlavə paketi JAXP 1.2 paketinin alt çoxluğudur və 

SAX 2.0 APİ-sini dəstəkləyir, DOM APİ-si isə dəstəklənmir. Çalışması üçün təxmini 

olaraq 25 KB dinamik yaddaş sahəsi lazımdır. 

- Web Servisləri əlavə paketi mobil cihazlarda Web Servislərinin 

istifadəsini mümkün edir. 

JSR 172, J2ME Web Servisləri əlavə paketi ilə mobil telefon üçün web 

servisi istifadə proqram yazmaq üçün aşağıdakı 4 addımı yerinə yetirmək lazımdır: 

                                                 
29 http://www.forum.nokia.com/main/0,,018-2578,00.html?model=N70 
 
30 http://www.forum.nokia.com/main/0,,018-2579,00.html?model=N90 
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1. İstifadə etmək istədiyimiz Web Servisinin WSDL faylını əldə etmək, 

“stub class generator” adlanan xüsusi proqramla hər servis üçün “stub” deyilən 

kodları generasiya etmək. 

2. Generasiya olunmuş kodu proqram koduna əlavə edib javax.xml.rpc.Stub 

sinifindən bir obyekt üçün yaddaşda yer ayırmaq və servisin internet adresini 

göstərmək lazımdır. 

3. Həmin obyekti istifadə edərək Web Servisini çağırmaq və nəticəsini Java 

obyekti olaraq əldə etmək. 

4. Generasiya olunmuş kodları da proqram koduna əlavə edərək proqramı 

yüklənmə üçün hazırlamaq. 

JSR 172: J2ME Web Servisləri standartı J2ME mobil cihazlarında web 

servislərinin çağırmaq üçün lazım olan proqram kodunu generasiya etmək üçün “stub 

compiler” proqramı təqdim edir. Bu proqram istifadə olunacaq web servisini təsvir 

edən WSDL faylının əsasında bu servisi çağırmaq üçün lazımi Java proqram kodunu 

generasiya edir. 

J2ME Web Servisləri əlavə paketinin arxitekturu şəkil 3.1-də təsvir 

olumuşdur. 

 

Şəkil 3.1 J2ME Web Servisləri əlavə paketinin arxitekturu 

 

J2ME Web Servisləri əlavə paketinin kXML və kSOAP kitabxanalarından 

əsas fərqləri aşağıdakılardır31: 

1. XML  i şləmə modeli: Əlavə paket yalnız SAX APİ-sini, kXML isə SAX, 

XMLPull və DOM APİ-lərini dəstəkləyir. 

                                                 
31 Michael JuntaoYuan, Enterprise J2ME: Developing Mobile Java Applications, səh. 342. 

JAXP-RPC Paketi 
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2. Java yönlü: Əlavə paketin Java yönlü dizaynı sayəsində proqramçı sadəcə 

Java obyektləri il ə işləyir.  kSOAP isə proqramçıya SOAP mesajını istədiyi kimi 

idarə etməyə və əlavə elementlər artırmağa imkan verir. 

3. Xüsusi tiplər: proqramçı istədiyi kimi xüsusi tiplər təyin etmək və onlarla  

işləmək üçün SOAP mesajının strukturuna müraciət etməlidir, bu imkan yalnız 

kSOAP kitabxanasında var. 

4. Əlavə paket bütün mobil cihazların proqram təminatına daxil deyil. J2ME 

Web Servisləri əlavə paketi dəstəkləməyən mobil telefonlarda kXML və kSOAP 

kitabxanalarını istifadə etmək lazımdır. 

 

3.4 J2ME Web Servisləri üçün Al ətlər 

Mobil cihazlarda web servislərini istifadə edən proqramlar yazmaq üçün bir 

çox şirkətlər öz proqramlarını təklif edirlər.  Bu proqramların hamısınn ortaq 

xüsusiyyəti web servisinin WSDL  faylına əsasən MİDlet proqramlarında istifadə 

edilmək üçün lazımi kodları avtomatik olaraq generasiya edə bilirl ər. Daha sonra 

həmin kodları MIDlet proqramına əlavə etmək, bu sinifləri istifadə edərək həmin 

web servisini çağırmaq və nəticələri istifadəçiyə göstərmək lazımdır. 

Bu proqramlara nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 

- Sun Microsystems J2ME Wireless Toolkit 2.2 

- IBM Web Device Developer Toolkit 5.6 

- Nokia Developer’s Suite for J2ME 3.0 

- Nokia Carbide.J 

- Netbeans Mobile Pack  

- Eclipse IDE 
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4. LAYİHƏ 

Mobil web servislərinə nümunə olaraq Google web servisini istifadə edən 

MobiGoogle adlı MIDlet proqramı yazılmışdır.Google şirkəti özünün məşhur axtarış 

motoruna web servisi vasitəsilə müraciət vermək imkanı vermişdir.  

Google SOAP Search API adlanan və hal-hazırda beta 2 versiyasında olan bu 

web servisini istifadə etmək üçün ilk öncə http://www.google.com/apis/index.html 

saytında qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat pulsuzdur, istənilən şəxs email 

adresi və şifrə ilə qeydiyyatdan keçdikdən sonra ona lisenziya kodu göndərilir. 

Lisenziya kodu bu xidmətdən istifadə etmək üçün lazımdır. Daha sonra 

http://www.google.com/apis/download.html səhifəsində yerləşdirilmiş googleapi.zip 

faylını kompüterə yükləmək lazımdır.bu zip yerləşən GoogleSearch.wsdl faylında 

web servisinin təsviri verilmişdir. Google web servisi 3 əsas funksiyadan ibarətdir: 

- Axtarış; 

- Düzgün tələffüz; 

- Keşdə saxlanılmış internet səhifələri; 

MobiGoogle proqramı kSOAP 2.0 kitabxanası istifadə olunaraq yazılmışdır 

və proqramda yalnız axtarış funksiyası istifadə olunmuşdur. 

Aşağıda axtarış funksiyasına müraciət etmək üçün lazımi SOAP mesajı 

göstərilmişdir. 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema"> 

  <SOAP-ENV:Body> 

    <ns1:doGoogleSearch xmlns:ns1="urn:GoogleSearch"  

         SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

      <key xsi:type="xsd:string">kDTQZpRQFHJ+yuqKqtMU41CB5du4rXRP</key> 

      <q xsi:type="xsd:string">Qafqaz</q> 

      <start xsi:type="xsd:int">0</start> 
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      <maxResults xsi:type="xsd:int">10</maxResults> 

      <filter xsi:type="xsd:boolean">true</filter> 

      <restrict xsi:type="xsd:string"></restrict> 

      <safeSearch xsi:type="xsd:boolean">false</safeSearch> 

      <lr xsi:type="xsd:string"></lr> 

      <ie xsi:type="xsd:string">latin1</ie> 

      <oe xsi:type="xsd:string">latin1</oe> 

    </ns1:doGoogleSearch> 

  </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

MobiGoogle proqramı 2 paketdən və bu paketdə yerləşən 11 sinifdən 

ibarətdir: 

- com.raminorucov.google.ui paketi proqramın qrafik interfeysini təşkil etmək 

üçün yazılmış siniflərdən ibarətdir. Bu paketdə Screen, WelcomeScreen, 

MainScreen, WaitingScreen, ResultScreen, ErrorScreen sinifləri yer alır. 

- com.raminorucov.google paketi proqramın əsas əməliyyatlarını yerinə yetirən 

siniflərdən ibarətdir. Bu paketə Worker, WorkerListener, GoogleSearch, 

SearchResults və GoogleMIDlet sinifləri daxildir. 

Cədvəl 4.1-də MobiGoogle proqramında yer alan siniflər və onların əsas funksiyaları 

verilmişdir. 

 

Cədvəl 4.1 MobiGoogle proqramının sinifləri 

Paketin adı:  Sinif Funksiyası 

com.raminorucov.google.ui Screen Ümumi istifadəçi interfeysi sinifi, 

digər siniflər bu sinifdən 

törənmişdir.  

 WelcomeScreen Proqramın giriş pəncərəsi 

 MainScreen Proqramın əsas pəncərəsi 

 WaitingScreen Gözləmə pəncərəsi  

 ResultScreen Nəticələrin göstərildiyi pəncərə 
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 ErrorScreen Xəta bildiriş pəncərəsi 

com.raminorucov.google GoogleSearch Google web servisi ilə işləyən sinif 

 Worker GoogleSearch Web servisini istifadə  

 WorkerListener Axtarış nəticələri əldə edildikdən 

sonra çağrılacaq sinifin interfeysi 

 SearchResults Axtarış nəticələrinin saxlanılması  

üçün sinif 

 GoogleMIDlet əsas MIDlet sinifi 

 

Web servisini çağırmaq çox vaxt apardığına görə istifadəçi interfeysinin tutulub 

qalmaması üçün servislə bağlı əməliyyatların ayrı bir kanal (thread) içərisində yerinə 

yetilməyi daha məqsədəuyğundur. Proqramda “callback” mexanizmi sayəsində web 

servisi çağırıldıqdan sonra nəticələri göstərməli olan obyekt çağırılır. 

MobiGoogle proqramına “callback” mexanizmi aşağıdakı kimi reallaşdırılmışdır: 

WorkerListener interfeysi aşağıdakı kimi təyin olunmuşdur. Bu interfeysdə 2  əsas 

metod var.  

public interface WorkerListener { 

public void onSearchComplete(SearchResults sr); 

public void onSearchError(String error); 

    } 

GoogleMIDlet sinifi bu interfeysi tətbiq edir və Worker obyektində özünün 

“callback” mexanizmi ilə çağırılması üçün qeydiyyatdan keçir, yəni onun referensı 

Worker obyektində saxlanılır. 

Worker sinifi Thread sinifindən törənmişdir. Bu sinifdən olan obyekt asinxron olaraq 

web servisinə sorğu göndərir, nəticələri əldə etdikdən sonra GoogleMIDlet 

obyektinin referansını istifadə edərək onun onSearchComplete() metodunu çağırır və 

parametr olaraq axtarış nəticələrini saxlayan SearchResults sinifindən bir obyekt 

göndərir.  

GoogleMIDlet obyekti menyu vasitəsilə proqram ardıcıllığına nəzarət edən və lazımi 

metodları çağırır. 
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Proqramın yoxlanılması üçün Sun Java Wireless Toolkit 2.2 MIDlet simulyatoru 

istifadə olunmuşdur. Proqram işlətmək üçün MIDlet simulatoru işlətmək lazımdır. 

 

Şəkil 4.1 Simulyatorun əsas pəncərəsi 

 

Şəkil 4.2 MobiGoogle proqramının ilk 

pəncərəsi 
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Şəkil 4.3 Axtarış sorğusu daxil edilir. 

 

Şəkil 4.4 İnternetə qoşulmaq üçün icazə 

lazımdır. 
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Şəkil 4.5 Web servisinə müraciət edilir. 

Gözləmə pəncərəsi göstərilir 

 

Şəkil 4.6 Sorğu nəticələri göstərilir. 
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NƏTİCƏ 

Web servisləri yeni nəsil inteqrasiya texnologiyasıdır. Əvvəlki inteqrasiya 

texnologiyalarından fərqli olaraq bir çox platformlarda dəstəklənir, yəni əməliyyat 

sistemindən, kompüter arxitekturundan və proqramlaşdırma dilindən asılı deyil. Web 

servisləri standart XML texnologiyalarının əsasında qurulmuşdur.  

XML standartları universal məlumat mübadiləsini təmin edir. Java platformu 

isə universal proqramlaşdırma platformu təmin edir. Java və XML standartları 

birlikdə universal informasiya sistemləri yaratmağa imkan verir. Mobil web 

servisləri isə mobil cihazlardan informasiya sistemlərinə inteqrasiya olmağa imkan 

verir. 

Araşdırma nəticəsində mobil web servislərinin indiki vəziyyəti və bu sahədə 

təyin olunmuş standartlar ətraflı öyrənildi. Mobil web servislərin digər mobil 

inteqrasiya texnologiyalarından üstün cəhətləri və istifadəsinin hansı hallarda daha 

məqsədəuyğun olduğu öyrənildi. 

Müasir mobil cihazların texniki imkanları getdikcə daha da güclənir, yeni 

ağıllı mobil cihazlar istehsal olunur. Mobil informasiya kommunikasiya 

texnologiyaları sektorunda baş verən bu inkişafı nəzərə alsaq, əminliklə demək olar 

ki, mobil web servislərinin gələcək perspektivləri yüksəkdir və bu sahə daha geniş 

araşdırılmalıdır.  
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