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ibrahimdemir.mail@gmail.com
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Özetçe. Simülasyon

malarda, verilerin sistematik ve etkin bir geçerleme sürecine tabi 

Bu , projelerdeki girdi
arayüz-

sinde) anlat
-1 , projelerdeki tecrübeler ve ihtiy

KABAN-2 projesi 

Anahtar Kelimeler: Dinamik geçerleme, tomatik arayüz 
, semantik

1

ne kadar yetkin bile olsa dikkatsizlik sonucu ya da
veri girdisi ya da

ya da günlerle ifade edilen projelerde her

fark edilmezse
güvenlik-kritik projelerde 

  
Uzun soluklu projelerde, genellikle ister 

ebilmektedir. 
abilmektedir. Yeni girdilerin 
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-maliyet yükü gibi
sonuçlar .  

e - AREN ola-
-1 ismi verilen bu projede dinamik veri 

geçerleme .
benzetim projelerinde

Bu sebeple KABAN-
e bili-

lere ve onlar incelenecektir. 
Üçüncü bölümde bizim çözümümüz olan KABAN-1 

KABAN-1 sisteminin eksiklikleri 
en KABAN-

Dördüncü bölümde sonuçlar üzerinde

2

ir 
-kri

üretilebilir

“Commons Validator”[2], “DataSift”[3] ve “iScreen”[4] bu 
lecek sistemlerdir. 

lar
- mlerini bu sistem-

otomatik arayüz üretme kabiliyetidir [1].
. Bu sebeple 

KABAN sistemlerinin akademik 

13], RuleML[14,15], ARML[12], Star-
burst[11], Ariel

  

3

projeleri, 
ntrolü gibi basit geçerleme-

leri yapabilmenin ; 
ko
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sistemlerinin kabiliyetleri sadece bunlarla 
nin

de-

ya da girdi 

e
istem dâhilinde ilgili 
edilmesine imkân dâhilinde

imkân vermektedir. 

3.1 KABAN-1 

Editör Veri Modeli

Editör
Konfigürasyonu

Veri Tipi 

(XML
Schema)

(KAB)

KabanCode
Generator

Geçerleyici
Konfigürasyonu

 1. KABAN-1 

de KABAN-1 [1] temel olarak üç ana parçadan 
Bu leyecek olursak:

3.1.1 KabanCode Generator : 

“XSD.exe” 
“XSD.exe” 

“XSD.exe” de eksiklik sadece 
KABAN-1 

KabanCodeGenerator, tüm alanlar için “Specified” isminde tipi “bool” olan bir alan 
ekler. KABAN sistem XML 
CodeGerator ml Schema” 
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3.1.2 Veri Modeli : 

Bu 
ri ge-
zinme -1’in geçerleme kabiliyetinin gücünü 

dinamik 
ne bir 

k sistemi yönetmek-
tedir. Bu dosy

, bu sebeple kopyala-
  

KABAN jelerinin

e kadar 
ihtimale
e

sine imkân

, KABAN- bir ge-
kon-

de hata hesap
(belki 

olur.

3.1.3 Editör Modülü

Editör ilgili 
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tekrar mektedir. Arayüz dosy da 
XML
bilmektedir. 

rametrelerini gösteren bir mektedir. Bura
vermesi KABAN sistemleri için yeterlidir. 

dos
editörü

2.

e KABAN-1 editör

ise resmin 

bilir. 
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3. KABAN-1 sistemi örnek ekran görüntüsü

3 de KABAN-1 bir demo projesinin ekran 
.

sekme
de” girdisinde geçerleme-
sinde göstermektedir. Sekme alan

zellik seçmelidir

ne gelmesi gerekmektedir. 

3.2 KABAN-2 

-
-1 projesinde-

-   
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3.2.1

KABAN-

KABAN-2 projesi KABAN- -1

yetler bu bö
KABAN- -

çünkü MVVM deseni “view model” 
MVVM uyumludur.

de otomatik “Xaml” 
dan g  “Xaml” -2

projesine .  
KABAN- - sahiptir, 

teknolojiler -
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3.2.2 Geçerleme Optimizasyonu

KABAN-1 ala-

büyük benzetim projelerinde

kadar kü
leme, listelere büyük veri ekleme ya da fark edebil-

 aç
rak KABAN-

Örnek verilecek olursa:

 5.

verilen göre:
- x > 0 [xPozitif]
- y > 0 [yPozitif]
- z > 0 [zPozitif]
- 
- (x+y) > z & |x-y| < z & (x+z) > y & |x-z| < y & (z+y) > x & |z-y| < x [üçgen]

lir. Bu kurallar çerçevesinde geçerlemeler:
- x.Geçerli = xPozitif & üçgen [xKural]
- y.Geçerli = yPozitif & üçgen [yKural]
- z.Geçerli = zPozitif & üçgen [zKural]
olarak belirlenebilir.

6.
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7.

me 
  

Bu 

  
-1

di. KABAN-

5-10
kat

3.2.3

KABAN-1 sisteminde 
XML

Her ne kadar XML
. Bu sebeple bu 

dosya ve alternatif 
çözüm 

-2 sistemi bu 
ullanarak arayüz üretmektedir. 

imkân vermektedir. 
8 de Bu vesileyle

editör lem
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 8. KABAN-2 Arayüz Editörü

Buna çözüm olarak yeni bir betik(script) 
ve bu betik
anlaya

( ).

  

 9. KABAN-2 Geçerleme Dili
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10. KABAN-

gösteriminde görülmek-
tedir.

da bir hata yoksa dosya derlenip

4 SONUÇ

KABAN-1 ve KABAN-2 sistemleri benzetim projeleri gibi hem veri girdisinin çok 

KABAN-1 -
-1 

- Bu vesileyle hem sistem 
KABAN projeleri özünde birbirin-

.
ki 

kazanç 
maliyetine gerek-

sinim duyul
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