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ASP’nin çalışma prensibi Şekil 1.2.’de gözüktüğü gibidir. Burada: 
 
Şekil 1.2. ASP’nin çalışma  prensibi 

 İstemci “.asp” uzantılı bir dosyayı ister. 
 Sunucu “.asp” dosyalarının içerisinde script içeren satırlar olduğunu bildiğinden dolayı, bu satırları kendi 

içerisinde bulunan bir ASP yorumlayıcısı ile işler. 
 Web sunucusunun içerisinde işenen sayfa eğer sorunsuz ise, HTML formatında bir sayfaya dönüştürülür. 
 İstemciye sunucu tarafından bu HTML formatında oluşturulan sayfa gönderilir. 

ASP kodlarının HTML kodları içerisinde kullanılması 

Bir HTML sayfasındaki ASP kodları “<%” ve “%>” işaretleri arasına yerleştirilir. ASP sayfaları (“.asp” uzantılı sayfalar), 
HTML’nin yazım ve komutların her kombinasyonunu kapsayabilir. Eğer web sunucusu, ASP kodlarını işleyebilecek bir 
yorumlayıcıya sahipse, o web sunucusu üzerinde ASP kodlarının bulunduğu sayfalar çalıştırılabilir. Bundan dolayı ASP 
sayfaları, web tarayıcılardan bağımsızdır.  

ASP programlama dili ile veritabanlarına erişmek 

ASP programlama dili ile veri tabanlarına erişmek için, Open Database Connectivity (ODBC) sürücüleri kullanmak gerekir. 
ASP programlama dili, veri tabanlarına doğrudan erişmek için gerekli olan özel fonksiyonlara sahip değildir. 
ASP programlama dili ile veri tabanlarına erişebilmek için: 

 İstemciden önce veri tabanı ile ilgili bir istek gelir. 
 Web sunucusu içerisindeki ASP yorumlayıcı, veri tabanına erişim olacağını algılar. 
 Veri tabanına erişim için uygun ODBC sürücüleri kullanılarak istekte bulunulur. 
 ODBC sürücüleri, veri tabanında gerekli işlemleri yapar ve ASP yorumlayıcısına aktarır.  
 ASP yorumlayıcı da bunu, HTML koduna dönüştürerek istemciye gönderir. 

ASP programlama dilinin dezavantajları 

ASP programlama dilinin dezavantajları şunlardır: 

o ASP, Microsoft web sunucu üzerindeki bir özellik olarak gelir. Diğer işletim sistemleri ve web 
sunucuları için, Microsoft şirketinden başka şirketler tarafından geliştirilen ASP yorumlayıcıları 
kullanmak gerekir. 

o Başka şirketler tarafından geliştirilen ASP yorumlayıcılar, sadece belirli platformlar için üretildiğinden, 
platformdan tam bağımsız bir çalışma mümkün olmamaktadır. 

o ASP’nin veri tabanlarına erişmek için özel iç fonksiyonları yoktur. Bu yüzden diğer web teknolojilerine 
göre veri tabanlarına daha yavaş erişim sağlanabilir. 

STATİK SAYFA NEDİR? 

Statik sayfa onu oluşturan kişinin ( webmaster ) bu sayfanın içeriğini bitirdiği 
tamamladığı ve kullanıcıların bu sayfaya her uğradıklarında aynı içeriği gördüğü 
sayfalardır. İçeriklerinin değişmesi için yeniden tasarlanılmaları gereklidir. Bu zaman 
ve iş gücü kaybına yol açan bir etkendir. 

DİNAMİK SAYFA NEDİR? 

İçeriği tamamı ile önceden belirlenmiş bazı kriterlere bağlı olarak değişen sayfaları 
dinamik sayfalar olarak adlandırabiliriz. Bu değişiklik sayfanın aldığı bazı girdilere göre 
olabilir. 

 

 

 


