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ÖNSÖZ
Haritalar her yerdedir - İnternette, arabanızda ve hatta cep telefonunuzda. Dahası, yirmi
birinci yüzyılın haritaları sadece bir akordiyon gibi katlanmış kâğıt diyagramlar değildir.
Haritalar bugün renkli, aranabilir, etkileşimli ve paylaşımlıdır. Statik haritanın dinamik ve
etkileşimli multimedyaya dönüşümü, teknolojik inovasyonun ve büyük miktarlardaki coğrafi
verilerin entegrasyonunu yansıtır. Bu entegrasyonun arkasındaki anahtar teknoloji ve daha
sonra haritaların yirmi birinci yüzyıl, coğrafi bilgi sistemleri veya CBS'dir.
Basitçe ifade edersek, GIS, veri ve bilgileri çeşitli kaynaklardan haritalar olarak
bütünleştiren özel bir bilgi teknolojisi türüdür. Bu entegrasyon ve haritalama yoluyla “nerede”
sorusunun yeni bir anlam taşıdığıdır. Mobil cihazınızda Türkiye’de yeni bir lokantaya yol
tarifi almaktan, okyanuslar küresel ısınma nedeniyle yükselecek olsaydı Antalya gibi kıyı
kentlerine ne olacağını keşfetmek için, günlük görevler ve geleceğin büyük zorlukları
hakkında bilgi sağlar.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temelleri, teknolojinin arkasındaki temel kavramları pratik
kaygılar ve gerçek dünya uygulamaları ile bütünleştirir. Birçok potansiyel CBS kullanıcısının
uzman olmayan veya sadece birkaç haritaya ihtiyaç duyabileceğini kabul eden bu kitap
erişilebilir, pragmatik ve özlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
esasları, CBS'nin soru sormak, seçimleri bilgilendirmek ve politikaya rehberlik etmek için
nasıl kullanıldığını gösterir. Kutup buzullarının erimesinden gizlilik konularına haritalama ile
ilişkili olan bu kitap, dijital haritaların, haritaların ve CBS'nin kullanımına ve uygulamasına
nazik, ama esaslı bir giriş sağlar.
Günümüz dünyasında, öğrenme, bilgiyi nasıl ve nerede arayacağını bilmekle ilgilidir.
Bazı açılardan, cevapların ve bilginin nereye bakılacağını bilmek belki de bilginin kendisi
kadar önemlidir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri kısa, odaklanmış ve yönlendirilmiş
olduğundan, okuyucular ek bilgi aramaya ve gerektiğinde özel ilgi alanlarını takip etmeye
teşvik edilir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, CBS öğrenmenin temellerini sağlar, ancak
okuyucuların CBS bilgisinin kendi bireysel çerçeveleri. Bu yaklaşımın faydaları iki katlıdır.
İlk olarak, araştırma yoluyla aktif öğrenmeyi teşvik eder. İkincisi, esnek ve seçici öğrenmeyi
kolaylaştırır - yani öğrenilen şey bireysel ihtiyaçların ve ilginin bir işlevidir.
CBS ve ilgili jeo-uzamsal ve navigasyon teknolojisi o kadar hızlı değiştiğinden, güncel
ve alakalı kalmak için esnek ve dinamik bir metin gereklidir. CBS'deki temel kavramlar sabit
kalmaya devam etse de, CBS'nin durumları, uygulamaları ve örnekleri akışkan ve dinamiktir.
Bu kitabın tanıtıcı CBS kurslarında kullanılması amaçlanmış olmasına rağmen, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Temelleri de, sertifika, profesyonel, uzatma ve çevrimiçi çok sayıda temyiz edecek
GIS'de bugün mevcut olan programlar. Mekânsal analizleri gerçekleştirmek için gerekli
araçları okuyuculara sunmanın yanı sıra, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, haritalarınızın
i

görsel etkisini en üst düzeye çıkarmak için değerli kartografik yönergeleri özetlemektedir.
Kitap ayrıca, modern işyerinde yaygın olarak ortaya çıkan etkili GIS proje yönetimi
çözümlerini de anlatıyor. Essentials of Geographic Information Systems'ın masaüstü
kopyasını sipariş edin veya kursunuza göre değerlendirmek için çevrimiçi olarak
görüntüleyin.
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KISALTMALAR
GIS: Geografik Information Sytems
CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri
GCS: Coğrafi Koordinat Sistemi
DEM: Dijital Yükseklik Modelini
USLE: Evrensel Toprak Kaybı Denklemi
UTM: Universal Transverse Mercator
SF: Ölçek Faktörü
EF: Yükseltme Faktörü
CAD: Computer Aided Design
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YAZAR NOTU
Günümüzde CBS farklı Ana Bilim Dallarında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu
ders süresince anlatılan konu, soru ve uygulama örnekleri ile CBS alt tabanın oluşturulması,
aynı zamanda harita ve koordinat sitemlerinin tanımlanması, genel CBS programının
kullanım eğitimi verilmesi, ders kapsamında CBS nın aktif olarak kullanılması amaçlanmıştır.
Sayısal yükseklik haritalarının nasıl kullanılabileceği gösterilmiş ayrıca Arcmap'te veri
girişi ve güncelleme, sorgulama, haritalama, Arcgis programında analizler yapabilme, verileri
yorumlayabilme ve ihtiyacına uygun çıkarımlar sağlayabilme üzerine çalışmalar sizlere
aktarılmıştır. Yer bilişim sektöründe bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara
dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye
saygılı, özgüvene sahip bireyler kazandırılması son derece önem arz etmektedir.
CBS programını kullanmayı ileri seviyede öğrenen kişi Coğrafya ve coğrafi bilgi
teknolojileri alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar
ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder,
araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Coğrafya ve coğrafi bilgi
teknolojileri alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı analitik yaklaşımlar ile bağımsız
olarak yürütür. Yer bilişim teknolojilerini kullanarak görselleştirme gerçekleştirebilir ve
Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri birçok alanda kullanabilir.
Bilişim sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarında
verilerin toplanmasından, üretimine ve depolanmasına kadar yer bilişim teknolojileri
kullanarak görselleştirme gerçekleştirebilen yeterli donanıma sahip öğrencilerin yetiştirilmesi
günümüz ve ülkemiz için oldukça önemlidir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

1.COĞRAFİ KAVRAMLAR, MEKÂNSAL DÜŞÜNME VE TEMEL
HARİTA BİLGİSİ KAVRAMLARI, MEKANİN TANİMİ VE
MEKÂNSAL TASARLAMANIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE
KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde CBS ile insanların yeryüzünde karşılaştığı olayları anlaması yorumlaması
analiz ve sorgulama yapmayı öğrenecektir. Ayrıca CBS ve harita arasındaki bağlantıyı
öğrenecektir.Bölümde harita, haritadan beklenenler, haritanın özellikleri, kullanım amaçlarına
göre haritalar, harita kenar bilgileri, ölçek ve ölçek türleri hakkında bilgiler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Harita ve harita türlerini tanımlayınız.
• Ölçüleri bilinen bir alanın haritasını çizin.
• Harita nasıl olmalıdır ve neleri içermelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel
kavramları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Kullanılacak
kavramları
ve
harita
hesaplamalarda kullanılacak
işlem ve çalışma mantığını
öğrenir.

Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Mekânsal Düşünme

Coğrafi Kavramlar

Bu bölümün amacı,
coğrafi olarak her gün
Ders anlatım metinleri
zihinsel haritalar ile nasıl örnek sorular ve alıştırma
düşündüğümüzü ve coğrafi soruları konu daha iyi
sorular sormanın önemini anlaşılmasını sağalacaktır.
vurgulamaktır
Bu bölümün amacı,
konum, yön, mesafe, yer ve
Ders anlatım metinleri
navigasyon ile ilgili temel
örnek sorular ve alıştırma
kavramların coğrafya ve
soruları konu daha iyi
coğrafi bilgi sistemleri (GIS)
anlaşılmasını sağlayacaktır.
ile nasıl ilişkili olduğunu
tanıtmak ve açıklamaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Zihin haritaları, içinde yaşadığımız, çalıştığımız ve oynadığımız çevreyi
anlamak, ilişki kurmak ve gezinmek için kullandığımız psikolojik araçlardır.
• Zihinsel haritalar bireye özgüdür.
• Coğrafi soruları sormayı öğrenmek GIS'leri kullanmak ve uygulamak için
önemlidir.
• Coğrafi sorular konum, dağıtımlar, çağrışımlar, etkileşimler ve değişim ile
ilgilidir.
• Konum, bir nesnenin yeryüzünün yüzeyindeki konumunu ifade eder ve
genellikle enlem ve boylam olarak ifade edilir.
• Yön, her zaman bir referans noktasına göre belirlenir.
• Mesafe, yerler arasındaki ayrımı ifade eder.
• Gezinme, uzayda hedef odaklı harekettir.
• Bir CBS'nin tek veya evrensel bir tanımı yoktur; Birçok farklı şekilde
tanımlanmış ve kullanılmıştır.
• Bir CBS'nin temel özelliklerinden biri, mekânsal verileri özellik verileriyle
bütünleştirmesidir
• Haritanın açıklaması yapılarak alt türleri hakkında bilgi verilmiştir.
• Pafta büyük bir haritayı, planı ya da modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
• Ölçek Haritadaki küçültme oranına
• Kroki ölçeksiz plan veya taslaktır.
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Giriş
Coğrafi bilgi sistemleri insanoğlunun yeryüzünde karşılaştığı olayları anlaması,
yorumlaması, analizi, sunumu ve bu olaylar üzerinde karar vermesi adına çok etkin bir bilişim
aracıdır. Bu bağlamda, farklı disiplinleri CBS teknolojileri konusunda bilgilendirmek ve
karşılaştığımız mekânsal problemleri ortak akılla çözebilme adına, bu disiplinleri CBS
teknolojileri kapsamında buluşturmak, günümüzde çok önem arz etmektedir. Bu anlamda bu
ders coğrafi bilgi sistemleriyle özdeşleşmiş haritalar hakkında bilgi vermeyi ve CBS destekli
bilgisayar destekli harita yapımı adına genel bilgileri kazandırmanın yanında, yazılım
kullanma bilgi ve becerisini artırmayı da hedeflemektedir.
Haritalar her yerdedir - İnternette, arabanızda ve hatta cep telefonunuzda. Dahası, yirmi
birinci yüzyılın haritaları sadece bir akordiyon gibi katlanmış kağıt diyagramlar değildir.
Haritalar bugün renkli, aranabilir, etkileşimli ve paylaşımlıdır. Statik haritanın dinamik ve
etkileşimli multimedyaya dönüşümü, teknolojik inovasyonun ve büyük miktarlardaki coğrafi
verilerin entegrasyonunu yansıtır. Bu entegrasyonun arkasındaki anahtar teknoloji ve daha
sonra haritaların yirmi birinci yüzyıl, coğrafi bilgi sistemleri veya CBS'dir.
Basitçe ifade edersek, GIS, veri ve bilgileri çeşitli kaynaklardan haritalar olarak
bütünleştiren özel bir bilgi teknolojisi türüdür. Bu entegrasyon ve haritalama yoluyla “nerede”
sorusunun yeni bir anlam taşıdığıdır. Mobil cihazınızda San Francisco'da yeni bir lokantaya
yol tarifi almaktan, okyanuslar küresel ısınma nedeniyle yükselecek olsaydı Venedik gibi kıyı
kentlerine ne olacağını keşfetmek için, günlük görevler ve geleceğin büyük zorlukları
hakkında bilgi sağlar.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temelleri, teknolojinin arkasındaki temel kavramları pratik
kaygılar ve gerçek dünya uygulamaları ile bütünleştirir. Birçok potansiyel CBS kullanıcısının
uzman olmayan veya sadece birkaç haritaya ihtiyaç duyabileceğini kabul eden bu kitap
erişilebilir, pragmatik ve özlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
esasları, CBS'nin soru sormak, seçimleri bilgilendirmek ve politikaya rehberlik etmek için
nasıl kullanıldığını gösterir. Kutup buzullarının erimesinden gizlilik konularına haritalama ile
ilişkili olan bu kitap, dijital haritaların, haritaların ve CBS'nin kullanımına ve uygulamasına
nazik, ama esaslı bir giriş sağlar.
Günümüz dünyasında, öğrenme, bilgiyi nasıl ve nerede arayacağını bilmekle ilgilidir.
Bazı açılardan, cevapların ve bilginin nereye bakılacağını bilmek belki de bilginin kendisi
kadar önemlidir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri kısa, odaklanmış ve yönlendirilmiş
olduğundan, okuyucular ek bilgi aramaya ve gerektiğinde özel ilgi alanlarını takip etmeye
teşvik edilir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, CBS öğrenmenin temellerini sağlar, ancak
okuyucuların CBS bilgisinin kendi bireysel çerçeveleri. Bu yaklaşımın faydaları iki katlıdır.
İlk olarak, araştırma yoluyla aktif öğrenmeyi teşvik eder. İkincisi, esnek ve seçici öğrenmeyi
kolaylaştırır - yani öğrenilen şey bireysel ihtiyaçların ve ilginin bir işlevidir.
CBS ve ilgili jeo-uzamsal ve navigasyon teknolojisi o kadar hızlı değiştiğinden, güncel
ve alakalı kalmak için esnek ve dinamik bir metin gereklidir. CBS'deki temel kavramlar sabit
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kalmaya devam etse de, CBS'nin durumları, uygulamaları ve örnekleri akışkan ve dinamiktir.
Bu kitabın tanıtıcı CBS kurslarında kullanılması amaçlanmış olmasına rağmen, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Temelleri de, sertifika, profesyonel, uzatma ve çevrimiçi çok sayıda temyiz edecek
GIS'de bugün mevcut olan programlar. Mekânsal analizleri gerçekleştirmek için gerekli
araçları okuyuculara sunmanın yanı sıra, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, haritalarınızın
görsel etkisini en üst düzeye çıkarmak için değerli kartografik yönergeleri özetlemektedir.
Kitap ayrıca, modern işyerinde yaygın olarak ortaya çıkan etkili GIS proje yönetimi
çözümlerini de anlatıyor. Essentials of Geographic Information Systems'ın masaüstü
kopyasını sipariş edin veya kursunuza göre değerlendirmek için çevrimiçi olarak
görüntüleyin.
Şeyler Oluyor…
Dahası, bu şeyler bir yerlerde olur. Bir şeyin nerede olduğuyla ilgili bir şey bilmek, ne
olduğunu, ne zaman olduğunu, nasıl olduğunu ve neden olduğunu anlamak için bize yardımcı
olabilir.
Yerel çevre ve dünya çapında oldukça bulaşıcı bir hastalık salgını olup olmadığı, yeni
bir kurbağa türünün keşfinin, ölümcül kasırganın yolunun ya da bir süpermarketin en yakın
yerinin bulunması, olayların nerede meydana geldiği ile ilgili bir şey bilmek, bizim nasıl
anladığımız ve onunla ilgili olduğumuz için önemlidir.
Coğrafi bilgi sistemi (veya GIS), “nereye” diye cevap vererek, dünyanın “ne”, “ne
zaman”, “nasıl” ve “neden” olduğunu anlamamıza ve ilişkilendirmemize yardımcı olabilecek
özel bir bilgi teknolojisidir.
Coğrafi bilgi sistemleri aslında haritalarla ilgilidir, fakat aynı zamanda çok daha
fazlasıdır.
Farklı tarihsel dönemlerden ve çeşitli analizlerden elde edilen her türlü veri ve bilgiyi
düzenlemek, analiz etmek, görselleştirmek ve paylaşmak için bir CBS kullanılır. Küresel
ısınmanın nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışan iklimbilimcilerden, epidemiyologlar,
ölümcül bir hastalık salgınının sıfır noktasını belirleyerek, eski Roma'yı yeniden inşa eden
arkeologlara, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanya stratejileri geliştiren
politik danışmanlara, CBS çok güçlü bir araç.
Daha da önemlisi, CBS, coğrafya hakkında ve içinde yaşadığımız dünya hakkında
öğrenmektir. CBS teknolojisi geliştikçe, toplum daha fazla coğrafi olarak etkin hale geldikçe
ve daha fazla insan coğrafyayı ve haritaların gücünü yeniden keşfederken, gelecekteki CBS
kullanımları ve uygulamaları sınırsızdır.
Hem şimdi hem de gelecekte CBS ve ilgili jeo-uzamsal teknolojinin faydalarından tam
olarak yararlanmak için, içinde yaşadığımız dünyaya göre mekânsal olarak düşündüğümüz
yolların stoğunu almak yararlıdır. Başka bir deyişle, yerel çevremizle ve dünyayla olan
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ilişkilerimiz hakkında coğrafi farkındalığımızı tanımak ve arttırmak, CBS kullanımından ve
uygulamasından daha fazla fayda sağlayacağız.
Bu bölümün amacı coğrafi farkındalığımızı arttırmak ve mekânsal düşüncemizi
iyileştirmektir.
İlk olarak gelecekteki gelişme, coğrafi bilgimizi ve mekânsal farkındalığımızı ya da
eksikliğimizi vurgulamak için basit bir zihinsel haritalama çalışması kullanılır. İkincisi,
coğrafi bilgi sistemleri ve daha genel olarak coğrafya için merkezi olan temel kavramlar ve
terimler tanımlanır, tanımlanır ve açıklanır. Bu bölüm, CBS'nin yanı sıra CBS'nin kullanımını
ve uygulamasını yönlendiren çerçevelerin bir açıklaması ile sona ermektedir.

1.1.Mekân Nedir ?
Mekân diğer adi ile yer, çeşitli yaklaşımlarca farklı ele alınmakla beraber geniş bir
çerçeve ile insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli
olan boşluk ve sınırları gözlemciler tarafından algılanabilen uzay parçası olarak
tanımlanabilir.
Mekân mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, coğrafi bilgi sistemleri
mesleklerinin konusunu oluşturmakta ve aynı zamanda bir mimari ürünün vazgeçilmez tek
niteliği, bir mimari ürünü var eden temel koşuldur.

1.2.Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekânsal Düşünme
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal düşüncenin oluşturulmasında ve
modellenmesinde en önemli araçlardan biridir. Abler’in tanımına göre, CBS, mekânsal
verilerin bölgesel analiz ve sentezini sağlayan teleskop, mikroskop, bilgisayar ve kopyalama
makinesi gibi donanımların tamamıdır (Ron Abler, 1988). CBS’nin ortaya çıkmasında
mekânsal düşünme ve bu düşünme şekli dâhilinde karar üreten meslek disiplinlerine ilişkin
sorunların çözümü önemli rol oynamıştır.
CBS, coğrafya, kartoğrafya, planlama, peyzaj mimarlığı ve peyzaj planlama,
bilgisayar, istatistik ve matematik gibi bilim dallarından elde edilen bilgiler üzerine kurulu bir
sistem olarak mekâna ait karar verme sürecinin şekillendirilmesinde önemli katkı sağlamıştır.
Geçen zamana bağlı olarak CBS farklı meslek disiplinlerinin de katılmasıyla ile Coğrafi Bilgi
Bilimi, CBS teorisi ve CBS’nin kullanımı üzerine dayalı yeni bir disiplinler arası bilim dalı
olarak ortaya çıkmıştır. Farklı alan ve meslek disiplinlerinde CBS’nin farklı tariflerinin
olduğu görülmektedir. Bu tanımlar arasındaki ortak nokta ise, CBS için mekânsal verinin
gerekliliği ve önemidir. Çünkü mekân önemlidir ve bu veriler haritalarla ilişkilidir. Temel
anlamda, CBS’de mutlaka bir veritabanı, harita bilgisi ve bu ikisi arasındaki bağlantıyı
sağlayacak bir bilgisayar desteği olmalıdır.[1]
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Coğrafi bilgi siteminin temel bileşenleri sırasıyla şunları oluşturmaktadır. Yazılım,
donanım, insan , veri ve yöntem olarak adlandırabilir.
Mekânsal düşünme biçiminin CBS ortamında şekillenmesi sürecinde mekânsal veriler
ve mekânsal veritabanı birinci bileşen olarak ortaya çıkar. CBS ortamında hem verilerin, hem
de haritaların sayılarla temsil edilmesi gerekmektedir. CBS ortamında veriler bilgisayarın
hafızasına fiziksel veri yapısı (örneğin dosyalar ve klasörler) olarak yerleştirilir. Dosyalar
binary veya ASCII metinlere yazılabilir. Binary metinlerin okunması daha hızlı olur ve daha
küçük bir dosyadır. ASCII kullanıcılar tarafından okunup düzenlenebilir; ancak daha fazla yer
kaplar. En yaygın kullanılan şekliyle dosyalar veritabanı proje dosyaları içinde saklanır.
Mantıksal veri modeli, verilerin CBS ortamında kullanılabilmesi için organize edilmesidir.
CBS ortamında haritalarda geleneksel olarak ya raster, ya da vektörler kullanılır. Bir CBS
haritası, nokta, çizgi, poligon ve hacim özelliklerinin ölçekli sayısal temsilleridir. CBS raster
ve vektör yapıları yönetebilmektedir; ancak bunlardan sadece biri mekânsal verinin dâhili
organizasyonunda kullanılır. Öznitelik verisi mantıksal olarak flat dosyalarda tutulur. Flat
dosya; sütun ve satırlarda tutulan sayı matrislerin den meydana gelir. Hem mantıksal hem de
fiziksel veri modelleri zaman içinde oldukça gelişmiştir. Veritabanı yönetim sistemleri
(DBMS’ler); flat dosyaların fiziksel dosyalarda tutulması ve yönetilebilmesi için birçok
değişik yöntemden faydalanmaktadır. Raster veri modeli girdileri kullanır. Girdi hücresi bir
birimdir veya bir tek özniteliği taşır. Her bir hücrenin, kayıp bile olsa, bir değeri mutlaka
vardır. Bir hücrede, özniteliğe karşılık gelen bir rakam veya indeks değeri tutulabilir.
Hücrenin çözünürlüğü vardır; bu çözünürlük yersel birimlerle hücre boyutu olarak ifade
edilir.
1.2.1.Mekânsal Düşünme
Mekânsal düşünme, keşif ve anlayışı destekleyen süreçleri içerir. Uzamsal bir mekânsal
düşünür, ilişkileri canlandırır, dönüşümleri bir ölçekten diğerine aktarır, bir nesneyi diğer
tarafa bakmak için zihinsel olarak döndürür, yeni bir bakış açısı veya perspektif oluşturur ve
görüntüleri mekânlarda ve mekânlarda hatırlar. Uzamsal düşünme, aynı zamanda, harita gibi
gösterimler oluşturarak bu işlemleri dışsallaştırmamıza da olanak tanır.
Uzamsal düşünme, mekânı bir çerçeve olarak kullanma becerisiyle başlar. Bir nesne
gözlemciye, çevreye, kendi iç yapısına ya da çevredeki diğer nesnelere göre belirlenebilir. Her
örnek, belirli uzamsal referans çerçeveleri veya bağlamın benimsenmesini gerektirir.
Yorumlama süreci genellikle bağlam-içermeyen sayılar, metin veya semboller olan verilerle
başlar. Bilgi, bir dereceye kadar seçim, örgütlenme ve bir amaç için hazırlık anlamına gelerek
verilerden türetilmiştir - başka bir deyişle, veriler mekânsal bir içeriğe yerleştirilir. Örneğin,
belirli bir konumdaki yükseklik bir veri örneğidir; Ancak, yükseklik sadece deniz seviyesi
bağlamında yerleştirildiğinde anlamlıdır. Mekânsal bağlam önemlidir, çünkü verilerin
sonunda nihai olarak yorumunu belirleyen alan. Veri-bilgi geçişini yapabileceğimiz üç
mekânsal bağlam vardır; Bunlar davranışsal uzayları, fiziksel alanları ve bilişsel alanları
içerir. Her durumda, alan, verilere anlam veren bir yorumlayıcı bağlam sağlar.
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davranışsal (yaşam) uzay mekânsal düşüncenin fiziksel ortamdaki benlik ve nesneler
arasındaki mekânsal ilişkilerle kavramaya giden bir araç olduğu dört boyutlu uzay-zamanıdır.
Bu, mekânda biliştir ve yaşadığımız dünyayla ilgili kararları içerir. Gezinme ve uzayda
gerçekleştirdiğimiz eylemlerle örneklendirilir.
Fiziksel alan, uzay-zamanın dört boyutlu dünyasına dayandırılır, ancak fenomenlerin
doğası, yapısı ve işlevi hakkında bilimsel bir anlayışa odaklanır. Bu, uzay hakkında biliştir ve
"dünyanın" işleyiş biçimlerini düşünmeyi içerir. Bir örnek, bir depremin nasıl bir tanımı
oluşturduğu olabilir.
Bilişsel (Entellektüel) alan kavramlar ve nesnelerle ilişkilidir. Mekânın doğası, belirli
bir problemle tanımlanır. Bu, mekân ile biliştir ve soyutta yer alan alanla ya da aracılığıyla
düşünmeyi içerir. Bir örnek, iki etnik grup arasındaki toprak anlaşmazlığı olabilir.
Mekânsal düşünmeyi öğrenmek, nesneleri bağlamları açısından ele almaktır. Bu,
nesnenin davranışsal mekânda, fiziksel mekânda ya da bilişsel uzayda konumlandırılması,
nesnelerin bulundukları yerde niçin olduğunu sorgulamaları ve bu nesneler arasındaki ve
arasındaki ilişkileri görselleştirmeleridir. Uzamsal düşüncenin anahtar becerileri şunları içerir:
Bağlamı anlayın. Bağlamın önemi yukarıda tartışılmıştır, fakat kararın dayandığı veriler
yanlış mekânsal bağlama, örneğin bilişsel alandan ziyade fiziksel uzaya yerleştirilirse,
muhtemelen analizin hatalı olacağını söylemek önemlidir. .
Mekânsal şemaları (desen ve şekilleri) tanır. Başarılı mekânsal düşünürün akılda basit
bir figürün imajını muhafaza etmesi ve eldeki bir görevle alakasız nesneleri bastırarak
bakması gerekir. Bu yetenek, bir jeo uzamsal analistin bir haritadaki, örneğin bir hava sahası
gibi önemlilik örüntülerini tanımlamasına izin verir.
Daha önce gözlenen nesneleri hatırlayın. Daha önce görülen bir dizi nesnenin
çağrılması yeteneği, nesne konum hafızası olarak adlandırılır.
Gözlem temelli öğrenmeyi entegre edin. Sentezleme, ayrı bir bütün halinde gözlemler
yaptı. Uzman analist, verilerde hareket eder, ayrı olarak gözlemlenen nesnelerden ve
görünümlerden bilgi toplar ve bu bilgiyi alanın uyumlu zihinsel görüntüsüne entegre eder.
Zihinsel bir nesneyi döndürme ve farklı bakış açılarından sahneleri tasarlama. Farklı
bakış açılarından fikirleri hayal etme ve koordine etme yeteneği, Piaget ve Inhelder (1967)
tarafından, projektif mekânsal kavramların önemli örneklerinden biri olarak tanımlanmıştır.
Zihinsel döndürme yeteneği veya perspektif alma yeteneği, bir bina gibi bir nesnenin, başka
bir konumdan göründüğü gibi nasıl görüneceğini öngören analiz görevleriyle ilgili olabilir.
Golledge'ın Birinci Mertebeden İlkel Maddeleri, coğrafi mekânsal analizler için bilişsel
şemaların geniş bir listesini oluşturmaktadır (Golledge, R. G. (1992). Do people understand
spatial concepts: The case of first-order primitives. In Theories and methods of spatiotemporal reasoning in geographic space(pp. 1-21). Springer, Berlin, Heidelberg.). Şemalar:
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Yer. Bu kimlik, büyüklük, konum ve zaman ile bir tanımlayıcı içerir. Ek bir bilişsel
bileşen tanıdık olabilir. Olaylar genellikle çevresel işaretler, düğümler, işaretler veya referans
noktaları olarak adlandırılır.
Mekânsal dağılımlar. Dağılımların bir deseni, yoğunluğu ve uzamsal varyans,
heterojenlik veya dağılımın bir iç ölçüsü vardır; dağılımlardaki olaylar da yakınlık, benzerlik,
düzen ve baskınlık gibi özelliklere sahiptir.
Bölgeler. Tekli veya çoklu özelliklerin belirtilen frekansta (tekdüzen bölgeler) veya
üzerinde tek bir özelliğin hâkim olduğu alan alanları.
Hiyerarşileri. Özellikler dâhil olmak üzere çoklu seviyeler veya fenomenlerin
yuvalanmış seviyeleri.
Ağlar. Bağlantılı özellikler, özellikleri, bağlanabilirliği, merkeziliği, çapı ve yoğunluğu
vardır. Ağlar ayrıca ulaşım sistemleri veya görünmeyen sistemler gibi fiziksel bağlantılar
içerebilir.
Mekânsal dernekler. Dernekler mekânsal otokorelasyon, mesafe çürümesi ve
kontraktürleri içerir. Bu derneklerin örnekleri arasında etkileşim frekansları veya coğrafi ve
alansal ilişkilendirmeler bulunur. Örneğin, belirli alanlarda (yani, sincapların normalde
ağaçların yakınında) özelliklerin rastlantıları mekânsal bir ilişkidir.
Yüzeyler. Oluşum yoğunlukları, uzayda ve zaman içinde akan (bilgi veya fenomenlerin
uzamsal yayılımında olduğu gibi) ayrık fenomenlerin genellemeleri vardır.[2,3,4]
Yolculuğunuza bir CBS kullanıcısı olma yolunda başlamadan önce, bir kaç temel alan
kavramını ele almamız önemlidir. Bir CBS, mekânsal bilgi ile sıklıkla ilgilenirken, mekânın
nasıl temsil edildiğinin ve ölçüleceğinin anlaşılması, sizin üzerine inşa edilmeniz için önemli
bir temel oluşturacaktır.
Mekânsal analizin üç temel kavramı vardır: uzay, yer ve mesafe. Bu kavramlardan her
birini uzaydan başlayarak ayrıntılı olarak ele alacağız.
Mekân mutlak, yakın ve bilişsel terimlerle ölçülebilir.
Mutlak alan matematiksel alan olarak düşünülebilir. Mutlak boşluk, X, Y ve Z
koordinatı gibi konum ve alanın hassas ölçümünü içerir. Mutlak alan, açık bir alan tanımı
sağlamalıdır. Örneğin, burada gösterilen topoğrafik harita üzerinde kodlanmış tüm bilgiler,
uzayda mutlak konumun bir temsili olarak saklanır ve gösterilir. Tüm yerler ve özellikler,
hassas ölçümler ve hesaplamalar kullanılarak açıklanmıştır.
Topolojik uzay göreceli uzay olarak düşünülebilir. Göreceli alan, başka bir nesnenin
konumuna bağlı olarak bir konum tanımını ele alır. Bu topolojik ilişkiler, dünyanın özellikleri
arasındaki bağlantıyı temsil eder. Topolojik uzayda, uzayın kesin ölçümü, uzamsal
özelliklerin göreceli açıklaması kadar önemli değildir. Örneğin, bu Washington, DC
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Metrorail'in bir haritasıdır. Bu harita Metrorail’in aldığı tüm rotaları gösterir. Her durakta bu
harita üzerinde eşit aralıklı olduğuna dikkat edin. Her durağın gerçek dünyada eşit aralıklarla
yerleştirildiğini düşünüyor musunuz? Hayır tabii değil. Metrorail'in bir yazarı olarak,
durakların ne kadarının kapalı olduğunu veya Metro'dan çıkmadan önceki durakların sayısını
mı düşünüyorsunuz? Metrorail'de bir yolcu olma durumunda, topolojik alan mutlak alandan
çok daha önemlidir çünkü A noktasından B noktasına tek kaygınız almak, kapıları açmadan
önce kaç kez açıldığınızı, kaç mil uzakta olduğunuzu Metrodan çıkmadan önce yolculuk
yapın. Üçüncü alan tipi bilişsel alandır. Bilişsel alan, insanların yer hakkındaki inançlarını,
deneyimlerini ve algılarını yansıtır. Örneğin, bu bir öğrencinin hafızasından bir üniversite
kampüsünün çizimidir. Birinci sınıf öğrencisi, yurtların, öğrenci birliğinin ve yemekhanenin
yerini çok iyi biliyor olabilir, ancak kampüsün geri kalanını hiç bilmiyor. Buna karşılık,
kampüs dışında yaşayan bir yaşlı, her otoparkın yerini, çok sayıda sınıfın yerini, öğrenci
birliğinin konumlarını, ancak yurtların konumlarını bilmeyebilir.
•

Mekânsal analizin temel kavramları

•

Uzay, konum, mesafe

•

Alan mutlak, göreceli ve bilişsel terimlerle ölçülebilir

•

Mutlak uzay

•

Matematiksel alan olarak düşünülebilir

•

Konumun tam olarak ölçülmesini içerir (x, y, z)

•

Topolojik uzay

•

Göreceli alan olarak düşünülebilir

•

Konumlar arasındaki bağlantı gibi

•

Bilişsel alan

•

İnsanların yerler hakkındaki algılarını yaşadıklarına dair inançlarını yansıtır.

•

Yer

•

Mutlak - enlem / boylam

•

Göreceli - site ve durum

•

Bilişsel - yer adı

•

Nominal “Ne zaman neredeydin?

Mutlak konum, genellikle enlem ve boylam gibi bir koordinat olarak ifade edilen
konumun açık bir tanımlayıcısı olarak kabul edilir. Mutlak bir yer dünyadaki başka herhangi
bir yerle karıştırılamaz.
Göreceli konum, hem mekan kavramı hem de durum olarak ifade edilir.
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Alan, örneğin; arazi, toprak, bitki örtüsü, su kaynağı, yapılı çevre vb. Gibi yerin fiziksel
özelliklerini ifade eder. Durum, başka yerlere ve insan faaliyetlerine göre bir yerin konumunu
ifade eder. Bu haritada, Tallahassee Florida'ya 20 dakika mesafede bulunan Wakulla Springs'i
görüyoruz. Bu Eyalet Parkı yaz boyunca eyalet başkentinin sakinleri tarafından sıkça ziyaret
edilir.
Bilişsel konum, kişisel bilgi, deneyimler ve izlenimlerden derlenen yerlerin ve
bölgelerin kişisel bilişsel görüntülerini ifade eder. Örneğin, Wakulla Springs, yerli halk için
önemli bir balıkçılık alanı ve yiyecek kaynağı olarak kabul edildi. Şimdi aynı su kaynağı
rekreasyon alanı olarak görülüyor. Dolayısıyla bu aynı fiziksel konum olsa da, nasıl
yaşandığına bağlı olarak farklı algılanıyor.
Konum düşündüğümüz son yol nominal konumdur. Nominal bir konum, farklı bir yerde
meydana gelen bir olayı duyduğunuzda bulunduğunuzu hatırladığınız bir konumdur. Örneğin,
haberleri duydukları yer, etkinliğin gerçekleştiği uzak bölgeye bağlı nominal konumdur.
Örneğin mutlak, göreceli, nominal konumu temsil eden ölçme sistemlerinin, farklı
kültürlere ve dünya görüşlerine yerleştirilmiş ve manzaralara yerleştirilmiş kültürel sistemler
olduğunu not etmek önemlidir. Her kültür, mekânın nasıl tanımlandığı ve algılandığı üzerinde
etkili olacaktır.
Mekânsal analizin üçüncü temel kavramı mesafedir.
Mesafe mutlak, göreceli ve bilişsel terimlerle tanımlanmaktadır. Mutlak mesafe,
örneğin Houston şehir merkezi ile Toronto şehir merkezi arasındaki mil sayısı gibi fiziksel bir
ölçü birimidir. Göreceli mesafe, zaman, efor veya maliyet gibi metrikler kullanılarak ölçüm
mesafesi hesaplanır. Örneğin, iki şehrin mesafesi 2000 mil uzakta olabilir, bu da mesafenin
mutlak bir tanımıdır, iki tankın gaz tanklarında veya kilometre ücretinde ölçülen mesafe
haline gelir. Son olarak, bilişsel mesafe algısını tartışalım. Bu, bireyin işlerin ne kadar uzakta
olduğu konusundaki algısını ifade eder. Örneğin, bazıları için, Houston ile San Antonia Texas
arasında 200 mil kullanmak makul bir sürüş. Bununla birlikte, diğerleri için 200 kilometrelik
bir sürüş, düzenli olarak böyle bir mesafeye gitmeye alışkın olmadıklarında seyahat etmek
için çok çok uzak bir mesafe gibi görünebilir.
Son olarak, coğrafyanın birinci yasasına aşina olmalısınız. Coğrafya Anabilim Dalı
Sanat Barbara, Sanat Barbara Üniversitesi'nden emekli profesör olan Walton Tobler, “her şey
her şeyle ilişkili, ancak yakınların birbirleriyle daha fazla ilgili” olduğunu belirtti. Bu,
coğrafyanın birinci yasası olarak kabul edilir ve mekânda yer alan göreceli ve bilişsel
ilişkilerin, bu özelliklerin gelişimi ve etkileşimi üzerinde bir etkisi olduğu fikrinden
bahseder.[5,6,7,8,9,10,11]
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1.3.CBS Ne İşe Yarar ?
CBS yeryüzüne ait bilgileri, coğrafik anlamda birbiriyle ilişkilendirilmiş tematik harita
katmanları gibi kabul ederek saklar. Bu basit ancak konumsal bilgilerin değerlendirilmesi
açısından son derece güçlü bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, örneğin, dağıtım görevi üstlenmiş
taşıma araçlarının optimum yük dağıtımından, planlamaya dayalı uygulamalara ait detay
kayıtlarına, atmosferdeki değişimlerin modellenmesine kadar birçok gerçek dünya
probleminin çözümüne imkân sağlar.
Proje tasarımı, projenin genel çerçevesinin çizilebilmesi ve sürece başlamak için gerekli
tüm unsurların temin edilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tasarımın ortaya konması
ile mevcut kaynakların da sürece dâhil edilebilmesi ve etkili şekilde kullanılması sağlanabilir.
Hatta projeyi temelden etkileyecek başka gereklilik veya özel ihtiyaçlar yoksa mevcut
kaynaklar göz önüne alınarak projenin tasarlanması, bütçe ve zaman açısından birçok
avantaj elde edilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, hem proje tasarımı, hem de bu
tasarıma bağlı olarak projenin yürütülmesi aşamasında mevcut şartlarda bazı değişiklikler ve
farklı ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, bu şartlara bağlı olarak projeyi oluşturan tüm
unsurların güncellenmesi gerekebilir. Ayrıca, yukarıda açıklanan bu unsurlardan birinde
meydana gelecek değişim diğerlerini de etkileyecektir. Dolayısıyla proje tasarımında bu
unsurları bir-birine bağlı ve bir sistem meydana getiren parçalar olarak düşünmek,
güncellemeler gerektiğinde projeye bütüncül olarak bakmak doğru olacaktır. Mekânsal
verilerin organizasyonu, yönetimi ve analizi ile gerçekleştirilen CBS projeleri de temel
olarak belirtilen unsurlar göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. İyi tasarlanmış bir CBS projesi,
proje ile hedeflenen sonuçlara ulaşmada başarılı olmanın temel anahtarıdır. CBS projelerinin
ön plana çıkan özellikleri düşünüldüğünde, CBS’de proje tasarımı için dikkat edilmesi
gereken konuları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
• Proje amaç ve hedefleri,
• Proje verileri,
• Veritabanı tasarımı,
• Projede kullanılacak yöntemler,
• Proje için gerekli kaynaklar (donanım, yazılım, personel ve bütçe),
• Sonuçların kontrolü ve sunumu
,• Kalite yönetimi ve kontrol mekanizmaları

1.4.Tasarım
Tasarım, bir nesnenin, sistemin veya ölçülebilir insan etkileşiminin inşası için bir plan
veya sözleşmenin yaratılmasıdır. Tasarımın farklı alanlarda farklı çağrışımları vardır (Mimari
tasarım peyzaj mimari tasarım, coğrafi bilgi sitemleri tasarım, Bir tekstil tasarımcısı, moda
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tasarımcısı, ürün tasarımcısı, konsept tasarımcısı, web tasarımcısı veya iç tasarımcı gibi). Bazı
durumlarda, bir nesnenin doğrudan inşası (çömlek, mühendislik, yönetim, kodlama ve grafik
tasarımda olduğu gibi) tasarım düşüncesini de kullanır.
Tasarım yapmak, genellikle tasarım nesnesinin ve tasarım sürecinin estetik, işlevsel,
ekonomik ve sosyo-politik boyutlarını göz önünde bulundurmayı gerektirir. Önemli araştırma,
düşünce, modelleme, etkileşimli uyum ve yeniden tasarım gerektirebilir. Bu arada, giyim,
grafik kullanıcı ara yüzleri, ürünler, gökdelenler, kurumsal kimlikler, iş süreçleri ve hatta
tasarım yöntemleri gibi çeşitli nesneler tasarlanabilir. [12,13,14,15]
Böylece "tasarım", yaratılan bir şeyin veya şeylerin (bir şeyin tasarımı) veya yaratılış
sürecinin dil bilgisel bağlamda açık olarak belirlendiği bir fiilin kategorik bir özetine atıfta
bulunulabilir.
Tasarım, belirli bir amaca ulaşmak için en iyi şekilde elemanların düzenlenmesi için bir
plandır.
Tasarımın bir diğer tanımı ise, “Bir kişi için benzersiz bir beklenti elde etmek için bir
yol haritası ya da stratejik bir yaklaşımdır. Yasal, politik, sosyal, çevresel, emniyette
şartnameleri, planları, parametreleri, maliyetleri, faaliyetleri, süreçleri ve nasıl ve ne
yapılacağını tanımlar. ve bu hedefe ulaşmada ekonomik kısıtlamalar.
Genel olarak tasarım kısaca ifade edecek olursak tasarlamak, tasar, plan vb. demektir.
Bazen sistem veya üst düzey tasarım olarak anılan temel tasarım aşaması, kavramsal
tasarım ve detaylı tasarım aşamaları arasındaki boşluğu kapatır.
Tasarlama yapan kişi, aynı zamanda, genellikle hangi alanın ele alındığını (örneğin bir
tekstil tasarımcısı, moda tasarımcısı, ürün tasarımcısı, konsept tasarımcısı, web tasarımcısı
veya iç tasarımcı. gibi) tanımlayan çeşitli tasarım alanlarından birinde profesyonel olarak
çalışan insanlar için kullanılan bir terimdir. Tasarımcının tasarım dizisi tasarım süreci olarak
adlandırılırken tasarımın bilimsel çalışması tasarım bilimi olarak adlandırılır.
1.4.1.Tasarlama Süreci
Rasyonel model bağımsız olarak Amerikalı bir bilim adamı olan Herbert A. Simon ve
iki Alman mühendislik tasarım kuramcısı olan Gerhard Pahl ve Wolfgang Beitz tarafından
geliştirildi. Bunu şöyle ifade ediyor:
• Tasarımcılar bilinen bir sınırlama ve amaç için bir tasarım adayını optimize
etmeye çalışırlar.
• Tasarım süreci plan odaklı,
• Tasarım süreci, ayrı aşama aşamaları açısından anlaşılmaktadır.
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Rasyonel model, akılcı bir felsefeye dayanır ve şelale modelinin, sistem geliştirme
yaşam döngüsünün ve mühendislik tasarım literatürünün çoğunun altını çizer. Rasyonalist
felsefeye göre, tasarım, araştırma ve bilgi ile öngörülebilir ve kontrollü bir şekilde
bilgilendirilmektedir.
Rasyonel modelle tutarlı tipik aşamalar şunları içerir:
1.4.2.Üretim Öncesi Tasarım
•

Tasarım özeti - tasarım hedeflerinin erken (genellikle başlangıç) beyanı

•

Analiz - Mevcut tasarım hedeflerinin analizi

•

Araştırma - alanda benzer tasarım çözümlerini araştırmak veya ilgili konular

•

Şartname - bir ürün için tasarım çözümünün gereksinimlerini (ürün tasarım
belirtimi) veya hizmeti belirtmek.

•

Problem çözme - tasarım çözümlerini kavramsallaştırma ve belgeleme

•

Sunum - tasarım çözümleri sunumu

1.4.3.Üretim Sırasında Tasarım
Geliştirme - tasarlanan bir çözümün devamı ve iyileştirilmesi
Test - tasarlanan çözümün yerinde testi
Gelecek tasarımlar için post prodüksiyon tasarım geri bildirimi
Uygulama - tasarlanan çözümü çevreye tanıtmak
Değerlendirme ve sonuç - yapıcı eleştiriler ve gelecekteki iyileştirmeler için öneriler de
dahil olmak üzere süreç ve sonuçların özeti
Yeniden tasarlama - tasarım sürecindeki herhangi bir aşama veya tüm aşamalar,
üretimden önce, üretim sırasında veya üretimden sonra herhangi bir zamanda (düzeltmelerle)
tekrarlanır.
Her aşamada birçok ilgili en iyi uygulama vardır
1.4.4.Tasarım Öğeleri Ve İlkeleri
Tasarım öğeleri, yapısını oluşturan ve görsel mesajları ileten herhangi bir tasarımın
temel birimleridir. Tasarımda estetik düzenin temel ilkelerini benimsemeye çalışan Ressam ve
tasarım teorisyeni Maitland E. Graves (1902-1978), Renk ve Tasarım Sanatı (1941) adlı
kitabında tasarım unsurlarını çizgi olarak tanımladı, yön, şekil, boyut, doku, değer ve renk,
“bu elemanlar tüm tasarımların yapıldığı malzemelerdir[16,17,18,19].
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Renk, bir nesneden gözlerimize yansıyan ışığın sonucudur. Gözlerimizin algıladığı
renk, nesnenin kendisinin pigmentiyle belirlenir. Renk teorisi ve renk tekerleği, tasarımda
renk kombinasyonları üzerinde çalışırken sıklıkla belirtilir. [Kaynak belirtilmeli] Renk, görsel
iletişimin sayısız olanaklarını sunan evrensel bir dil olduğu için genellikle tasarımın önemli
bir unsuru olarak kabul edilir.
Renk tonu, doygunluk ve parlaklık rengi açıklayan üç özelliktir.
1.4.4.1.Renk
Doygunluk, rengin titreşimini etkileyen bir renk parlaklığı veya donukluk verir.
Renkler, tonlar ve renk tonları, bir ton için bir renge siyah ve bir renk tonu için beyaz
ekleyerek oluşturulur. Renk tonu veya renk tonu oluşturmak doygunluğu azaltır.
1.4.4.2.Tasarımda Renk Teorisi
Renk teorisi renk karıştırma ve renk kombinasyonlarını inceler. Progresif bir tasarım
yaklaşımını ilk kez vurgulayan tasarımlardan biridir. Tasarımda, tasarımcılar renk teorisine,
belirli renk kombinasyonları ile belirli görsel etkilerin elde edilmesine yönelik pratik bir
kılavuz olarak başvururlar. [Kaynak belirtilmeli] Teorik renk bilgisi tasarımlarda
uygulanmaktadır. başarılı bir renk tasarımı elde etmek için.
1.4.4.3.Renk Uyumu
Renk uyumu, genellikle "estetiğin ölçüsü" olarak adlandırılır, renk kombinasyonlarının
göze uyumlu ve hoş olduğu çalışmalar ve hangi renk kombinasyonlarının olmadığı. Renk
uyumu, renklerin her zaman formdaki veya alandaki diğer renklerin varlığında mevcut olduğu
düşünüldüğünde, tasarımcılar için temel bir sorundur.
Bir tasarımcı renkleri uyumlu hale getirdiğinde, bir renk grubu arasındaki ilişkiler,
birbirlerini iltifat etme biçimlerini artırmak için artırılır. Renkler, izleyici için dengeli, birleşik
ve estetik olarak hoş bir etki yaratmak için uyumlu hale getirilmiştir.
Renk uyumu çeşitli şekillerde gerçekleştirilir; bunlardan bazıları, aynı renk tonunu
paylaşan bir renk kümesini veya üç renk karakteristiğinden ikisi (aynı renk, doygunluk,
parlaklık) için aynı değerleri paylaşan bir renk kümesini bir araya getirmekten oluşur. . Renk
uyumu, renk tekerleğinde gösterildiği gibi birbirine uyumlu düşünülen renkleri basitçe
birleştirerek de elde edilebilir.
1.4.4.4.Renk Kontrastları
Renk kontrastları, bir renk kümesini inceleyen renk uyumu yerine bir çift renkle
incelenir. Renk kontrastında, parlaklık veya doygunluk gibi yönlerde algılanabilir farklılıklara
sahip iki renk, karşıtlık oluşturmak için yan yana yerleştirilir.
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açık ve koyu, renk kontrast, sıcaklığın kontrast, doygunluk tersine, aynı anda kontrast,
boyutlarının tersine, ve tamamlayıcı kontrast kontrastını Johannes Itten renk kontrastlı yedi
çeşit sunulmaktadır. Bu yedi çeşit renk kontrastı, tasarımdaki renk şemalarını içeren geçmiş
çalışmalara ilham kaynağı oldu.
1.4.4.5.Renk Şemaları
Renk şemaları, bir tasarım için seçilen renk kümesi olarak tanımlanır. Bunlar genellikle
birbirinin yanında çekici görünen iki veya daha fazla renkten oluşur ve birlikte kullanıldığında
estetik bir his yaratır. [Kaynak belirtilmeli] Renk şemaları, renklerin birbirine uyup
uymayacağına işaret eden renk uyumuna bağlıdır.
Tatmin edici bir tasarım ürününe çoğu zaman başarılı bir renk şeması eşlik eder.
Zamanla, tasarımcıların renk uyumunu kolaylaştırmak için renk şemaları üretme işleviyle
renk tasarım araçları geliştirilmiştir.
1.4.5.Tasarımda Renk Kullanımı
•

Renk, bir tasarımda uyum, denge ve görsel konfor yaratmak için kullanılır

•

Renk, izleyici üzerinde arzu edilen ruh halini ve duyguyu uyandırmak için
kullanılır

•

Renk, tasarımda bir tema oluşturmak için kullanılır

•

Renk anlam tutar ve sembolik olabilir. Bazı kültürlerde, farklı renkler farklı
anlamlara sahip olabilir.

•

Renk istenen parçalara vurgu yapmak ve bir sanat eserinde görsel hiyerarşi
oluşturmak için kullanılır

•

Renk, belirli bir marka veya tasarım ürünü için kimlik oluşturabilir

•

Renk, görüntüleyenlerin tasarımların farklı yorumlarına sahip olmalarını sağlar.
Aynı renk farklı duygular uyandırabilir veya farklı bireyler ve kültürler için çeşitli
anlamlara sahip olabilir.

•

Bir tasarım ürününde renk stratejileri organizasyon ve tutarlılık için kullanılır

•

Bir perakende ortamının mimari tasarımında renkler, tüketiciyi belirli ürünleri
satın alma konusunda motive eden karar verme sürecini etkiler.

1.4.6.Tasarım Elemanlarının Kullanımı
1.4.6.1.Çizgi
Çizgi, uzayda hareket eden bir nokta tarafından tanımlanan bir sanat eseridir. Çizgiler
dikey, yatay, köşegen veya kavisli olabilir. Herhangi bir genişlik veya doku olabilirler.
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Sürekli, zımni veya kırık olabilir. Bunun üzerine, daha önce sözü edilenlerden farklı olarak,
farklı çizgi türleri vardır. Örneğin, yatay ve zikzaklı veya dikey ve zikzaklı bir çizgi olabilir.
Farklı çizgiler farklı ruh halleri yaratır, her şey yaratmak için bir çizgi kullandığınız ruh
halinize bağlıdır.

Şekil 1.1. Tasarım elemanlarından çizgi
1.4.6.2.Nokta
Bir nokta temelde “hiçbir şeyde” “şey” in başlangıcıdır. Zihni konumunu düşünmeye
zorlar ve hem hayal gücünde hem de mekânda bir şeyler inşa etmeyi sağlar. Bir gruptaki bazı
soyut noktalar, insani hayal gücünü, tanıdık şekillere veya biçimlere bağlamaya teşvik
edebilir.

Şekil 1.2. Tasarım elemanlarından nokta
1.4.6.3.Şekil
Bir şekil, tanımlanmış ya da ima edilen bir sınır ya da değer, renk ya da doku
farklılıkları nedeniyle, yanındaki ya da etrafındaki boşluktan öne çıkan iki ya da daha fazla
boyutlu bir alan olarak tanımlanır. Şekiller tanınabilir nesneler ve biçimlerdir ve genellikle
diğer tasarım unsurlarından oluşurlar.
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Örneğin, bir parça kâğıda çizilen bir kare bir şekil olarak kabul edilir. Bu, kareyi
şekillendiren ve onu meydanın parçası olmayan alandan ayıran bir sınır işlevi gören bir dizi
çizgi ile yaratılmıştır.

Şekil 1.3. Tasarım elemanlarından şekil

1.4.6.4.1.Şekil türleri
Geometrik şekiller veya mekanik şekiller, kareler, daireler, üçgenler, elipsler,
paralelkenarlar, yıldızlar vb. Gibi bir cetvel veya pusula kullanılarak çizilebilen şekillerdir.
Basit veya karmaşık olan mekanik şekiller, kontrol ve düzen duygusu üretir.
Organik şekiller, genellikle karmaşık olan ve doğada bulunan şekilleri andıran düzensiz
şekillerdir [6]. Organik şekiller elle çizilebilir, bu yüzden bazen özneldir ve sadece sanatçının
hayal gücünde bulunurlar.
Eğrisel şekiller kavisli hatlardan ve pürüzsüz kenarlardan oluşur. Şekle daha doğal bir
his veriyorlar. Aksine, doğrusal şekiller keskin kenarlardan ve dik açılardan oluşur ve
bileşimde bir düzen duygusu verir. Daha çok insan yapımı, yapılandırılmış ve yapay
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görünüyorlar. Sanatçılar, bu şekil stillerinden birinin etrafında dönen bir kompozisyon
yaratmayı seçebilir veya her ikisini birleştirmeyi seçebilir.
1.4.6.4.Doku
Doku bir yüzeyin fiziksel ve görsel niteliklerini ifade eder.
Tasarımda doku kullanımı
Doku, dokunun ne kadar hoş göründüğüne bağlı olarak, bir unsura olan ilgiyi çekmek
veya püskürtmek için kullanılabilir.
Doku, bir tasarımın bileşimine karmaşık detaylar eklemek için de kullanılabilir.
Tiyatro tasarımında, bir kostümün yüzey nitelikleri, izleyicinin karaktere tepki biçimini
etkileyen bir karakterin görünümünü ve hissini şekillendirir.

Şekil 1.4. Tasarım elemanlarından doku

1.4.6.4.1.Doku Çeşitleri
"Gerçek doku" olarak da bilinen dokunsal doku, bir nesnenin fiziksel üç boyutlu
yapısını ifade eder. Dokunma dokusu dokunma hissi ile algılanabilir. Bir kişi, bir heykelin
dokunsal dokusunu, kendi yüzeyini ve sırtını, sırt ve sırtını hissederek hissedebilir.
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Ressamlar, resimlerinde doruklar oluşturmak ve doku oluşturmak için impasto
kullanırlar.
Kolaj yoluyla doku oluşturulabilir. Bu, sanatçıların üç boyutlu nesneleri bir araya getirip
bir parça kâğıt veya tuval gibi iki boyutlu bir yüzeye uygulayarak son bir kompozisyon
oluşturmalarıdır.
Papier collé, sanatçıların yüzeyinde farklı dokular oluşturmak için kağıtları bir yüzeye
yapıştırdıkları başka bir kolajing tekniğidir.
Assemblage, çeşitli üç boyutlu nesneleri bir heykelin içine monte etmekten ibaret olan
ve aynı zamanda dokuları izleyiciye de gösterebilen bir tekniktir.
"Doku" olarak da anılan görsel doku, bizim dokunma duyumumuz tarafından
algılanmaz, ancak bizim görüşümüzle algılanır. Görsel doku, iki boyutlu bir yüzey üzerinde
gerçek bir doku yanılsamasıdır. Bir görüntüde veya fotoğrafta algılanan herhangi bir doku
görsel bir dokudur. Sert ağaç kabuğu fotoğrafının görsel bir doku olduğu düşünülür. Temsil
edilen doku ne kadar kaba olursa olsun, dokunmaya yumuşak kalabilen iki boyutlu bir yüzey
üzerinde gerçek bir doku izlenimi yaratır.
Resimde farklı boya çeşitlerini elde etmek için farklı boyalar kullanılır. Yağ, akrilik ve
enkaustic gibi boyalar daha kalın ve daha opaktır ve yüzeyde üç boyutlu izlenimler
oluşturmak için kullanılır. Suluboya gibi diğer boyalar, görsel dokular için kullanılma
eğilimindedir, çünkü bunlar daha ince ve saydamdırlar ve yüzeyde çok dokunaklı bir doku
bırakmazlar.
1.4.6.5.Desen
Pek çok doku aynı motifi tekrarlıyor gibi görünmektedir. [6] Bir motif bir yüzeyde
tekrar tekrar tekrarlandığında, bir patern ile sonuçlanır. [14] Desenler, kumaş ya da diğer
tekstil malzemeleri üzerinde dekoratif desenler oluşturmak için motiflerin tekrarlandığı moda
tasarımında ya da tekstil tasarımında sıklıkla kullanılır. [Desenler] Ayrıca desenler, pencere,
sütun veya alınlık gibi dekoratif yapı elemanlarının kullanıldığı mimari tasarımda da
kullanılır. , bina tasarımına dâhil edilmiştir. [15]

Şekil 1.5. Tasarım elemanlarından desen
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1.4.6.8.Mekan
Tasarımda mekân, belirlenen tasarımın anı içindeki alanla ilgilenir, tasarım
gerçekleştirilir. İki boyutlu bir tasarım için alan, düz bir yüzey üzerinde üçüncü boyutun
yanılsamasını yaratmaya ilişkindir:
Üst üste binme, nesnelerin birbirinin üstünde göründüğü etkidir. Bu yanılsama, üst
elemanın gözlemciye daha yakın görünmesini sağlar. Mekânın derinliğini, sadece yakınlık
sırasını belirlemenin bir yolu yoktur.
Gölgeleme, iki boyutlu bir yüzeyin bir nesnesini yapmak için gradyan işaretleri ekler,
üç boyutlu görünür.
Vurgu, Geçişli Işık, Gölge Çekirdeği, Yansıtılan Işık ve Döküm Gölgesi bir nesneyi üç
boyutlu bir görünüm verir.
Doğrusal Perspektif, bir nesnenin ne kadar uzaklaştığını gösteren bir kavramdır.
Atmosferik Perspektif, havanın uzaktaki nesnelerin görünümünü değiştirmek için bir
filtre olarak nasıl hareket ettiğine dayanır.

Şekil 1.6.Tasarım elemanlarından mekan

1.4.6.9.Form
Tasarımda biçim, bir sanatçının bir kompozisyonun bütününde öğeleri düzenlemesinin
yolu olarak tanımlanmaktadır. [6] Ayrıca herhangi bir üç boyutlu nesne olarak tanımlanabilir.
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Form, yukarıdan aşağıya (yükseklik), yana ve yana (genişlik) ve arkadan öne (derinlik)
ölçülebilir. Form ayrıca açık ve koyu olarak tanımlanır. Bir nesnenin yüzeyleri veya yüzleri
üzerindeki gölgelerin varlığıyla tanımlanabilir. İki tür form, geometrik (insan yapımı) ve
doğal (organik form) vardır. Form, iki veya daha fazla şeklin birleştirilmesiyle oluşturulabilir.
Ton, doku veya renk ile geliştirilebilir. Gösterilebilecek veya oluşturulabilir.

Şekil 1.7. Tasarım elemanlarından Form
1.4.7.Tasarımın Prensipleri
Tasarım unsurlarına uygulanmış prensipler bir araya getirilerek tek bir tasarım haline
getirilmiştir. Bu ilkeleri nasıl uygular bir tasarımın ne kadar başarılı olabileceğini belirler.
1.4.7.1.Birlik / Uyum
Görsel Birliğin elde edilmesi için Grafik Tasarımın yazarı Alex White'a göre, grafik
tasarımın ana hedefi. Tüm unsurlar anlaşma içinde olduğunda, bir tasarım birleşik olarak
kabul edilir. Hiçbir parça, tüm tasarımdan daha önemli görülmemektedir. Kaotik veya cansız
bir tasarımdan kaçınmak için birlik ve çeşitlilik arasında iyi bir denge kurulmalıdır.
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Şekil 1.8. Birlik- Uyum

1.4.7.2.Yöntemler
•

Perspektif: elementler arasındaki mesafe hissi.

•

Benzerlik: Diğer unsurlarla tekrarlanabilir olma yeteneği.

•

Devam: Bir çizgi ya da modele sahip olma hissi uzar.

•

Tekrar: birçok defa kopyalanan veya taklit edilen öğeler.

•

Ritim: Tekrarlayan konum, boyut, renk ve grafik elemanının kullanımı odak
noktasında kesinti olduğunda elde edilir.

Temel temayı değiştirmek birliği sağlar ve ilginin korunmasına yardımcı olur.
1.4.7.3.Denge
Her zaman sakin olmayabilen eşit bir gerilim ve denge halidir.
a-Tasarımda denge türleri
1-Simetri
Asimetrik denge dikkat çeken ve dinamik olan gayri resmi bir denge üretir.
Radyal denge, merkezi bir eleman etrafında düzenlenmiştir. Radyal bir dengeye
yerleştirilen elemanlar dairesel bir şekilde merkezi bir noktadan 'yayılır' gibi görünmektedir.
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Genel olarak, normalde bir sayfaya konan çok sayıda öğeden ortaya çıkan bir mozaik
biçimidir. Hiyerarşi ve kontrast eksikliği nedeniyle, bu denge biçimi gürültülü ama bazen
sessiz görünebilir.
2-Hiyerarşi

Şekil 1.9. Hiyerarşi

İyi bir tasarım, okuyucuyu her bir unsurdan önem sırasına göre yönlendiren öğeler
içerir. Tür ve görüntüler en önemlinden en önemsize kadar ifade edilmelidir.
3-Ölçek / Orantı
Birbirine göre öğelerin göreceli büyüklüğünü kullanmak, bir odak noktasına dikkat
çekebilir. Öğeler yaşamdan daha büyük tasarlandığında, drama göstermek için ölçek
kullanılıyor.
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Şekil 1.10. Ölçek/orantı

4-Hakimiyet / vurgu
Hakimiyet, boyut, konum, renk, üslup ya da şeklin karşıtlığıyla yaratılır. Odak noktası,
bütünün birliğini feda etmeden, ölçeğe ve kontrastlara göre tasarıma hâkim olmalıdır.

Şekil 1.11. Hakimiyet / vurgu
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5-Benzerlik ve kontrast
Tutarlı ve benzer bir tasarımın planlanması, tasarımcıların çalışmalarının odak
noktalarını görünür kılmak için önemli bir yönüdür. Çok fazla benzerlik sıkıcıdır ama
benzerlik olmadan önemli öğeler bulunmayacaktır ve kontrastsız bir görüntü olağandışıdır, bu
nedenle anahtar benzerlik ve karşıtlık arasındaki dengeyi bulmaktır. [20]

Şekil 1.12. Benzerlik ve kontrast

6-Benzer ortam
Benzer bir ortam geliştirmenin birkaç yolu vardır: [20]
• Eşsiz bir iç organizasyon yapısı oluşturun.
• Birlikte korelasyon için görüntü ve metin şekillerinin işlenmesi.
• Yayınlarda sayfadan sayfaya doğru süreklilik. İzlenecek öğeler başlıkları,
temaları, sınırları ve boşlukları içerir.
• Bir stil kılavuzu geliştirin ve ona uyun.
• Zıtlıklar;
• Mekan; Dolu / Boş, Yakın uzak, 2-D / 3-D
• Pozisyon; Sol sağ, İzole / Gruplandırılmış, Ortalanmış / Off-Center, Üst / Alt
• Form; Basit / Karmaşık, Güzellik / Çirkin, Bütün / Kırık
• Yön; Stabilite / Hareket
• Yapı; Organize / Kaotik, Mekanik / Elle Çizilmiş
• Boyut; Büyük küçük, Derin / Sığ, Şişman ince
• Renk; Gri ölçekli / renk, Siyah ve beyaz / renkli, Işık / Koyu
• Doku; İnce kaba, Pürüzsüz / kaba, Keskin / donuk
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• Yoğunluk; Şeffaf / Opak, Kalın / İnce, Sıvı / katı
• Yerçekimi; Hafif ağır, İstikrarlı / kararsız
1.4.7.4.Form, Şekil ve Uzay
Biçim ve şekil, uzayda nesneleri tanımlayan alanlar veya kütlelerdir. Biçim ve şekil ima
alanı; Gerçekten de boşlukları olmadan var olamazlar.
Formu ve şekli sınıflandırmanın çeşitli yolları vardır. Biçim ve şekil, iki boyutlu veya
üç boyutlu olarak düşünülebilir. İki boyutlu formun genişliği ve yüksekliği vardır. Üç boyutlu
nesnelerin yanılsamasını da yaratabilir. Üç boyutlu şekil, derinlik ve genişlik ve yüksekliğe
sahiptir.
Form ve şekil, organik veya geometrik olarak da tarif edilebilir. Bu karla kaplı kayalar
gibi organik formlar tipik olarak ana hatta düzensizdir ve genellikle asimetriktir. Organik
formlar çoğunlukla doğal olarak meydana geldiği düşünülür.
Geometrik formlar, kareler, dikdörtgenler, daireler, küpler, küreler, koniler ve diğer
düzenli formlar gibi adlandırılmış düzenli şekillere karşılık gelen formlardır. Frank Lloyd
Wright'ın bu örneği gibi mimari, genellikle geometrik formlardan oluşur. Bu formlar çoğu
zaman inşa edilmiş veya yapılmış olarak düşünülür. Geometrik formların görsel olasılıkları ile
ilgileniyorsanız, matematiksel origami görüntülerine bir indekse bakın, bu Web sitesine veya
en azından bu matematiksel olarak oluşturulmuş formlara bakmak isteyebilirsiniz.
Ancak, tüm yapılan nesneler geometrik değildir; birçok tasarlanmış formda düzensiz
konturlar vardır. Bu kimono yapısında geometrik olmasına rağmen, yüzey tasarımı formda
organiktir.
Hepsi doğal olarak oluşan nesneler organik değildir; kar taneleri ve sabun köpüğü
doğada bulunan birçok geometrik form arasındadır. Doğanın geometrisinin diğer görsel
örneklerini görmekle ilgileniyorsanız, doğada bulunan kalıpların araştırıldığı bu siteye
bakmaktan keyif duyabilirsiniz.
Bileşimde form ve şekli tanımlamak için yaygın olarak kullanılan başka terimler vardır;
Bunların formların ne tür temsilleri ile ilgisi vardır. Her gün nesneleri ve çevreleri
tanıyabiliyorsak, görüntülere gerçekçi ya da natüralist olarak atıfta bulunuyoruz. Bununla
birlikte, görüntüler normal, günlük görsel deneyimlerimiz açısından tanımlamakta zor veya
imkansızsa, görüntüleri soyut olarak ifade edebiliriz.
Birkaç çeşit soyut resim var. Genel olarak soyutlamalar "soyutlanmış" ya da gerçekçi
imgelerden türemişlerdir - belki de çarpıtılmışlar - ama belki de kaynakların hemen
görülmeyeceği bir şekilde. Bunun bir örneği, Gürcistan O'keefe'nin bir çiçeğin bir detayının
resimlerinden biri olacaktır. Sanatta bu tür bir soyutlama bazen nesnel bir imaj olarak anılır yani, gerçek bir nesneden türetilir. Öte yandan, bazı soyut sanat görüntüleri, biçim, çizgi ve
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renk üzerine yapılan saf bir çalışmayı temel alır ve gerçek dünyadaki bir nesneyi veya sahneyi
ifade etmez. Bu tür sanat eserleri bazen objektif olmayan görüntüler olarak adlandırılır.
Charicature, tasvir edilen insanlar, yerler veya nesneler hakkında bir açıklama yapmak
için gerçekçi imgelerin çarpıldığı özel bir soyutlama örneğidir. Bu, her zaman popüler medya
aracılığıyla bize sunulduğu için, en aşina olduğumuz soyutlama türüdür. Bununla birlikte,
güzel sanatlarda soyutlamanın daha zor anlaşılmayan konvansiyonlarının, bozulma deneyleri
ile zemini bozmadığını hatırlamak önemli değildir; bazı karma imgelerden anlam
çıkaramayacağız. Bir yüzyıl önce, modern karikatürlerimize gerçekten eşdeğer bir şey yoktu.
Biçim ve form algımız birçok faktörden etkilenir. Bir nesneyi gördüğümüz konum ya da
bakış açısı, belirli özellikleri vurgulayacak ya da gizleyecektir ve bu nedenle de bu izlenimi
etkileyecektir. Hepsi aynı ahşap sanatçının mankeni olan bu dizi fotoğrafta görebileceğiniz
gibi, nesnenin etrafındaki alanın karakteri, dikkatimizi dağıtabilir, odaklayabilir veya
değiştirebilir. Karmaşık bir arka plan, nesnenin önemini azaltma eğilimi gösterirken, düz bir
arka plan ona dikkat çeker.
Işık karakteri ve kaynağı da nesnenin algılanan karakterini değiştirir. Örneğin fotoğraflı
bir fotoğrafçılığın aydınlatılması, nesnenin daha yaşlı, daha genç, dramatik veya daha soyut
görünmesini sağlayabilir.
1.4.7.4.1.İki Boyutlu Form
İki boyutlu form resim, fotoğraf ve diğer birçok medyada resimsel organizasyon veya
kompozisyonun temelidir. Birkaç şekilde yaratılmıştır.
Yukarıda açıklanan tüm yollarla çizgi ile tanımlanabilir. Açık ya da ima edilen çizgi,
formların konturunu sağlar.
Değer (bir rengin göreli açıklığı veya koyuluğu) ayrıca formu tanımlayabilir. Bir
kompozisyon içindeki değerdeki güçlü karşıtlıklar, formların sınırlarını tanımlayabilir. Değer
veya gölgelendirme değerleri de kontur ve hacim yanılsamasını yaratabilir.
Aynı şekilde, ton kontrastları ve geçişleri de formları tanımlayabilir. Form ayrıca, ton ve
değer esas olarak tutarlı kalsa bile, dokudaki değişiklikle tanımlanabilir. Bununla birlikte, en
tipik haliyle, form, bu baskıda Max Ernst tarafından olduğu gibi, bu faktörlerin bir
kombinasyonu ile tanımlanmaktadır.
Formlar ve şekiller olumlu veya olumsuz olarak düşünülebilir. İki boyutlu bir
kompozisyonda, nesneler pozitif biçimleri oluştururken, arka plan negatif alan oluşturur.
Sanat ve tasarım öğrencilerine başlamak için, negatif alanın etkin kullanımı genellikle
ustalaşması gereken önemli bir kavramdır. Kesilmiş kağıttaki bu alıştırma, öğrencinin aynı
kompozisyon üzerinde siyah ile aynı zamanda siyah üzerine beyaz ve beyaz üzerine
çalışmasını gerektirdi. Bu, arka planı görmezden gelerek boş alan olarak ele almayı zorlaştırır.
Nesnelerin çevredeki negatif alanla ilişkili olarak yerleştirilmesi, kompozisyondaki başarı için
esastır.
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1.4.7.4.2.Üç Boyutlu Formlar
3 yönde ölçülebilen şekillere üç boyutlu Formlar denir. Bu şekiller aynı zamanda katı
şekiller olarak da adlandırılır. Uzunluk, genişlik ve yükseklik (veya derinlik veya kalınlık) üç
boyutlu şekillerin üç ölçümüdür. Kalınlıkları olduğu için 2B şekillerden farklıdırlar. Günlük
hayatta birkaç örnek bulunabilir. Onlardan bazıları:

Sekil 1.13.Üç Boyutlu Formlar
Yüzler, Kenarlar ve Köşeler
Üç boyutlu şekiller, köşe noktaları, yüzler ve kenarlar gibi birçok özelliğe sahiptir. 3B
şekillerinin düz yüzeyleri yüzler olarak adlandırılır. İki yüzün buluştuğu çizgi segmentine
kenar denir. Bir köşe noktası 3 kenarın buluştuğu bir noktadır.

Sekil 1.14.Üç Boyutlu Formlar[21]
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Sekil 1.15.Küp
Tüm kenarlar eşittir; 8 köşe noktası; 12 kenar; 6 yüz

Sekil 1.16. Dikdörtgen Prizma
8 köşe noktası; 12 kenar; 6 yüz

Sekil 1.17. Prizma
6 köşe noktası; 9 kenar; 5 yüzler - 2 üçgen ve 3 dikdörtgen
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Sekil 1.8. Kare piramit
5 köşe noktası; 8 kenar; 5 yüz

Sekil 1.19. Silindir
Tepe noktası yok; 2 kenar; 2 düz yüz – daire; 1 kavisli yüz
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Sekil 1.20. Koni

1 köşe; 1 kenar; 1 düz yüz – daire; 1 kavisli yüz

Sekil 1.21. Küre
Tepe noktası yok; Kenar yok; 1 kavisli yüz
Noktalar / Noktalar - Noktalar, boyut veya alan olmaksızın uzayda koordinatlardır.
Noktalar nasıl görüyoruz. Noktalar odaklanmış dikkat noktalarıdır. Noktalar ve noktalar en
temel elementtir ve her şey için yapı taşlarıdır.
Çizgiler bitişik noktaların dizisidir. Hareket halindeler. Tanım olarak bir boyutu var,
ama bir çizgi görmek için 2 boyutu görmemiz gerekiyor. Noktaların dikkat çekmesiyle ilgili
noktalar, hareket ve yön ile ilgilidir.
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Yüzeyler / Düzlemler / Şekiller - hepsi 2 boyuta sahiptir. Her biri esas olarak derinliksiz
bir düz nesnedir. Teknik olarak kütlesi yoktur, ancak 2 boyutlu nesnelerde görsel bir kütle
veya ağırlık görmeye başlarız
Form / Hacim / Kitle bizi 3 boyuta taşır. Bununla birlikte, birlikte çalıştığımız format
(sayfa veya ekran) 2 boyutludur, bu yüzden tasarımda sadece biçim, hacim ve kütleyi temsil
edebiliriz.
Desen / Doku yapılardan gelişir. Bir tasarıma iki veya daha fazla eleman
yerleştirildiğinde, aralarında bir yapı vardır. Yapıları oluşturdukları kalıplarla tarif ediyoruz.
Bu desenler kendi kompozisyonlarını oluşturmaya başladıkça, dokular haline gelirler.
Boyut / Ölçek, farklı öğelerin göreceli boyutu ve oranıyla ilgilidir. Farklı boyutlardaki
elemanlar, farklı mesajlar, özellikle farklı veya benzer boyuttaki diğer elemanlarla ilişkili
olarak iletir.
Uzay elemanları birbirine bağlar ve ayırır. Her şeyin görülmesine ve tanınmasına izin
veren kontrasttır. Mekanı görmeyi ve kontrol etmeyi öğrenmek belki de tasarımcı olarak
öğrenebileceğiniz en önemli beceridir.
Renk / Değer - Renk, ışık dalgalarının yansımasını nasıl gördüğümüzdür. Değer,
gördüğümüz göreceli açıklık veya karanlıktır. Her ikimizin de fiziksel, psikolojik ve sosyal
olarak renk ve renk değerine etki ettiği için çok anlam ifade ediyor.
Noktalar ve Çizgiler: Tasarım Bölümü 'nin Unsurları
Bir tasarımda elemanlarla çalışmaya gelince, çalışmak için iki temel dersimiz var.
Olumlu şekillerimiz ve negatif alanımız var. Kullanabileceğimiz en temel biçim soyut nokta
ya da noktanın somut kardeşi. Nokta veya nokta oluşturabiliriz, böylece ikinci en temel
elementimiz olan çizgiler haline gelirler.
Temel tasarım öğelerini hızlı bir şekilde hatırlatarak bunları organize ettim ve bu dizide
tartışacağım.
Temel tasarım öğelerini hızlı bir şekilde hatırlatarak bunları organize ettim ve bu dizide
tartışacağım.
Tasarım ilkeleri ve tasarım öğeleri sıklıkla birlikte yazılır, ancak bunlar farklı şeylerdir.
Unsurlar, bir tasarımda kullandığımız gerçek şeylerdir ve prensipler, bu unsurların
kullanımını yöneten kurallardır.
Her iki öğe ve ilke, tasarımcı araç kutusundaki araçlardır. Öğeler ve ilkeler iletişim
kurduğumuz araçlardır, bu yüzden bu araçları anlamamız bizim için önemlidir. Bu dizide
tasarım öğelerine odaklanacağız.

37

Bir dahaki sefere noktalara / noktalara ve çizgilere daha yakından bakacağız. Her birinin
ayrı bir özelliği vardır. Noktalar, bir tasarımdaki belirli bir noktaya dikkat çeker ve çizgiler,
bir yön boyunca noktaları birleştirir ve ayırır. Tasarım öğelerini oluşturan diğer nesneler ve
yapılara daha derin baktığımızda, bunların nokta ve çizgi gibi benzer yollarla çalıştığını
görürüz. Ya bir hareket ve yön duygusu vermemize dikkatimizi çekiyorlar.
•

Nokta / Nokta

•

Çizgiler

•

Yüzeyler / Uçaklar / Şekilleri

•

Formu / Cilt / Kütle

•

Desen / Doku

•

Boyut / Ölçek

•

Uzay

•

Renk / Değer

Noktalar veya noktalar ve çizgiler farklı özelliklere ve işlevlere sahiptir. Aslında, diğer
unsurların çoğu, nokta, nokta ve çizginin bu temel niteliklerini bir şekilde taklit edecek,
böylece bu iki unsuru birbirimizden önce anlamamız mantıklı olacaktır.
Noktalar tasarımın en basit öğesidir. Tanımı gereği aslında bir nokta çizemeyiz, çünkü
birisinin boyutları olması gerektiğini görmek için.
Çizebileceğimiz bir nokta. Aslında noktalar, diğer her şeyin yapı taşlarıdır. Yaptığımız
diğer herhangi bir işaret, kombinasyon halinde bir veya daha fazla nokta olarak görülebilir.
Tanınabilir bir merkeze sahip her şekil, biçim, kütle ya da blob, büyüklüğünden bağımsız
olarak bir noktadır.
Bir noktanın tanımlayıcı özelliği, odaklanmış bir dikkat noktası olmasıdır. Noktalar
kendilerini uzayda sabitler ve etrafındaki diğer formlara ve boşluklara göre bir referans
noktası sağlar. Doğayı genellikle dairesel olarak düşünürken, olması gerekmiyor. Onlar,
odaklanmış dikkat noktalarıdır. Kompozisyonlarımızda noktalar odak noktalarıdır.
Noktalar, etrafındaki boşlukla bir ilişki kurar. Oluşan en önemli iki ilişki, noktanın ve
etrafındaki boşluğun orantısı ve o uzayda bulunan noktanın konumu.
Noktalar boyut olarak arttıkça, onları şekil olarak görmeye başlarız, ama hala temel
nokta benzeri niteliklerini ve özelliklerini korurlar. Bir sayfanın boşluklarına yerleştirilmiş bir
kare hala bir noktadır. Yine de yine dikkat çeken nokta, yine noktaların belirleyici özelliği.
Bir kompozisyon içinde merkezi olarak yerleştirilen noktalar, simetri yaratırlar ve
etraflarındaki boşluğa hükmetme eğiliminde olmaları nedeniyle nötr ve statiktirler.
Merkezden dışarı yerleştirilen noktalar asimetri oluşturur. Onlar dinamiktir ve etraflarındaki
boşluğu aktif olarak etkilerler.
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Sekil 1.22.Nokta ve Nokta İlişkisi
Birden fazla nokta eklediklerinde ve birbirleriyle etkileşimde bulunduklarında işler daha
da ilginç olur. Birbirine yakın 2 nokta, noktanın çevresindeki alanla ilişkisini vurgulamakta ve
nokta ile nokta arasındaki ilişki ve etkileşime kaymaktadır. 2 nokta bir yapıyı ima eder.
Noktalar arasındaki boşluk azaldıkça aralarındaki gerilim artar. Bu alan sıfıra
yaklaştıkça, küçük alanın kendisi, hem noktadan hem de sayfadaki herhangi bir boşluktan
daha önemli hale gelir. Tüm gerginlik o küçük boşlukta tutulur.
Noktalar birbirine yaklaştıkça, tek bir nesne olarak görülmeye başlarlar. Kimlikleri,
farklı nesnelerin çoklu kimlikleri yerine tek bir nesneninkiyle hareket eder. Noktaların
diğerinin üst üste gelmesine kadar noktaların yaklaşmaya devam etmesine izin verirsek,
aralarındaki boşluk azalır, derinliğin görünümüne dayanan yeni bir gerilim ile değiştirilir.
Bir diğeriyle çakışan nokta, bir şekil / yer ilişkisini oluşturur. Bir nokta şimdi ön planda
ve diğeri arka plana itiliyor. Çakışan noktalar, her bir noktadan daha karmaşık şekiller
oluşturur. Bu ortaya çıkan nokta kümesi, kendi başına farklı bir biçime sahip yeni bir
noktadır.
Noktalar birbirlerinden ayrı olarak, noktaların kimliği yerine, aralarındaki yapıyı
vurgularlar. Daha sonra bir çift noktaya yakın bir noktaya daha fazla nokta eklerseniz, tek bir
nokta veya nokta çiftinin kimliği yerine tüm noktaların yapısını vurgular.
Birlikte çalışan noktalar, sonsuz düzenleme ve karmaşıklık çeşitliliği oluşturabilir.
Çizgiler ve eğriler olabilir. Karmaşık şekiller, desenler, dokular ve akla gelebilecek başka
herhangi bir yapı oluşturabilirler. Kombinasyondaki noktalar hatta çizgileri bize getiren yön
ve hareketi ima eder.
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Sekil 1.23. Noktalar arası yön ve hareket
Bir çizgi, birbirine bitişik bir dizi noktadır. Bir noktanın boyutu yoksa, bir çizginin bir
boyutu vardır. Uzunlukları var ama başka bir şey yok. Gerçekte, bir çizgiyi gerçekten görmek
için ikinci bir boyuta gereksinim duyarız, ancak onlara başka bir şey söylememeye devam
edeceğiz.
Bir hattın temel özelliği, bağlanmak veya birleştirmektir. Bu bağlantı görülebilir veya
görünmez olabilir. Bir sayfada iki nokta, bu bağlantı, aralarındaki çizgi görülemese bile bir
bağlantıya sahiptir. Noktalar bir çizgi boyunca birbirlerini itiyor.
Noktalar konum ile ilgili olduğunda, çizgiler hareket ve yön içindir. Bir çizgi bir yere
götürür, gözünüz, uç noktalarından birini veya her ikisini birden arar. Bu hareket ve yön
çizgileri doğal olarak dinamik hale getirir. Bir çizgi sizi uzayda bir noktaya çekmiyor. Sizi
uzayda ve uzaktaki noktalardan yönlendiriyor.
Bağlantının çevirme tarafı ayrılıyor. Çizgiler sadece elemanları değil, aynı zamanda
elemanları ayırabilirler. Bir elemanı uzaya bağlayabilir veya boşluktan ayırabilirler. Çizgiler
ayırır ve boşlukları ve nesneleri birleştirir. Hatlar ayrıca engelleri aşabilir, koruyabilir ve
destekleyebilir.
Çizgiler kalınlaştıkça, düzlemler veya yüzeyler olarak algılanmaya başlarlar ve kütle
kazanırlar. Kimliklerini çizgi olarak korumak için, genişliklerinde arttıkça uzunlukları
artmalıdır. Bir çizginin uzunluğuna göre genişliğinin değiştirilmesi, bir noktanın kalitesinin
bir nokta kalitesine göre değişmesi gibi bir satırın kalitesi üzerinde çok daha büyük bir etkiye
sahiptir.
Bir çizgi, bir noktada daha da uzağa gitmeden daha kalın olmaya devam ederse, bir
çizgi olmaktan çıkıp bir yüzey veya düzlem haline gelir.
Bir eğri içinde, sabit, görünmez bir noktanın etrafında, bu noktadan hiç değişmeyen bir
mesafe ile hareket eden tek bir çizgi, sonunda başlangıç noktasını birleştirir ve daire haline
gelir. Bir daire, dairenin içindeki negatif alanı tamamen doldurmak için çizginin kalınlığı
artana kadar bir çizgidir. Negatif alanın kendisi, çizgi / daireden ayrı bir nokta olarak
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görülebilir. Sabit merkez noktasından olan mesafenin değişmesine izin verilirse, hat başlangıç
noktasına ulaşmaz ve bir daire yerine bir spiral oluşur.
Çizgi ne kadar incelirse, yönün kalitesi üzerinde durulur. Daha kalın olan çizgi, daha
fazla vurgu, kütle kalitesine ve yön kalitesinden uzaklaştırılır.
Bir satırın uç noktaları görülebilir veya sonsuzluğa doğru hareket ediyor gibi
görünebilir. Hatların son noktalarını görmeden bir forma girmesine ve çıkmasına izin verildiği
için, hareket algıları güçlendirilir. Biçim içinde bir bitiş noktası bulunduğunda yön artık
sonsuz değildir. Bu noktaya özgü hale gelir ve bitiş noktası ile çevredeki alan arasındaki
gerilim artar.

Sekil 1.24.Çizgi ve Çizgi Arasındaki İlişki
İki satır birleştiğinde, aralarında bir açı oluştururlar. Bu eklem veya bağlantı noktası, 2
farklı hat boyunca 2 farklı yönde hareket eden başlangıç noktası haline gelir. Çoklu eklemler
değiştirilmiş bir yön duygusu yaratır. Çizgiler arasındaki açı (90 dereceden daha az) akut
olduğunda, yön ve yön değişimi hızlı olarak algılanır.
Hatların birbirinden ayrılması, her bir çizginin bireysel kimliğine ve aralarındaki aralığa
dikkat çeker. Bir dizi çizgi ile bu çizgilerin genişliği arasındaki aralık değiştikçe, bir ritim
oluşturulur. Çizgilerin rengini veya değerini değiştirmek, bu ritime daha fazla karmaşıklık
katabilir.
Çizgilerin kalınlığını veya ağırlığını ve çizgi arasındaki aralıkları değiştirmek bir
derinlik hissi yaratır. Daha yakın görünen çizgiler, aralarında daha fazla gerilime ve ön plana
doğru ilerler. Ayrı ayrı olan hatlar, aralarında daha az gerginliğe sahiptir ve arka plana geri
dönerler.
Bir çizgi veya çizgi bir açıyla bir dizi çizgi eklenirse ve birkaç çizgiyi geçmesine izin
verilirse, bu derinlik hissi artar. Bakış açısı yaratır.
Birbirine yakın yerleştirilen kalın çizgiler, aralarındaki negatif alanda ince bir çizgi
oluşturur. Bu negatif alan çizgisi genellikle pozitif eleman olabilir ve orijinal çizgiler yeni
negatif alan olarak görülür..
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Sekil 1.25.Birlikte ve ritimde çalışan hatlar desen ve dokuları oluşturabilir
Nokta veya nokta ve çizgiler, elimizdeki iki temel nesnedir. Doğru olan bir çizgi temel
olarak bir dizi nokta veya noktadır, ancak nokta ve çizgi iki farklı temel işlevi taşır.
Biri uzayda bir noktayı tutar, diğeri ise uzayda noktaları birleştirir ve ayırır. Biri
gözünüzü belirli bir koordinatla çekmek ve diğeri de gözünüzü bir koordinattan diğerine bir
yöne doğru hareket ettirmekle ilgilidir.
Noktalar ve noktalar bizi giriş noktaları ve odak noktaları ve hakimiyet ilkelerinden
bahsetmeye yönlendiriyor. Kontrast ve görsel hiyerarşi, kompozisyon ve denge tartışmasına
yol açarlar. Hatlar bizi hareket ve yön tartışmalarına ve tasarım akışı oluşturmaya
yönlendiriyor. Bizi yakınlığa, gruplamaya ve hizalamaya yönlendiriyorlar.
CBS tasarımcıları olarak yaptığımız her şey, bu temel öğelerin temel niteliklerine ve
işlevlerine geri dönecek.
Diğer nesnelere baktığımızda ve yapılara baktığımızda, nokta ya da çizgi gibi benzer
şekillerde çalıştıklarını görürüz. Ya bir hareket ve yön duygusu vermemize dikkatimizi
çekiyorlar.
Bir dahaki sefere, yapıların ve bunlardan yarattığımız desen ve dokuların tartışmasına
geçmeden önce, 2 ve 3 boyutlu nesnelere bakacağız.
Formlar: Yüzeyler ve Düzlemler, Hacimler ve Kütle: Tasarım Bölümü'ün Unsurları
Yukarıda sıfır ve bir boyutlu elemanlara, yani nokta veya noktaya ve çizgiye baktık.
Simdi birkaç boyut ekleyeceğiz ve yüzeyler ve düzlemler hakkında konuşacağız (2D) ve daha
sonra birimlere (3D) geçeceğiz. Boyunca görsel kütle ve ağırlık fikirlerini ele alacağız.
Yukarıdakilerden herhangi birine geçmeden önce bir form tartışmasıyla başlamak
istiyorum.
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Form, yüzey, düzlem, şekil, hacim, kütle, ağırlık. Onları okuduğunuz yere bağlı olarak
çok fazla değişiyorlar. Umarım burada okurken çok kafa karıştırıcı olmaz ya da daha da iyisi
bu yazı dilini tamamladığınızda görsel dilbilgisinin tüm bu terimleri daha da netleşir.

Sekil 1.26. Form, yüzey, düzlem, şekil, hacim, kütle, ağırlık
Form Nedir?
Form, uzayı düşündüğümüz olumsuz unsurların aksine bir sayfaya yerleştirdiğimiz
herhangi bir olumlu unsurdur. Form, nokta, çizgi, düzlem ve hacimdir. Tasarımımızda
kullandığımız şekiller ve noktalar, metin ve dokular ve görüntüler. Pozitif bir öğe olması
gerekiyorsa, form oluşturur.
Bu dizide, 2 boyutlu veya 3 boyutlu olan öğeler için en çok şekil veya hacim için
eşanlamlı olarak kullanıldığından beri bu dizide form ekliyorum. Form hakkında konuşan
makaleleri okurken bu kafa karıştırıcıyı sıklıkla buldum. Çünkü formun daha geniş kapsamlı
anlamı genellikle bir formun bir yerde 2 boyutlu bir şekil ve diğerinde 3 boyutlu bir hacim
olduğuna inanmaktan yoksun kalıyor.
Yine form, sayfanızda olumlu bir unsurdur. Tasarımınızdaki her şey form veya boşluk,
pozitif veya negatif, şekil veya zemin.
Biçim ve mekan, şekil ve zemin karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. Birini
değiştirmeden birini değiştiremezsin. Biçim ve mekan arasındaki ilişki gerilim oluşturur,
görsel aktivite ve hareket miktarını belirler ve bir tasarımda 3 boyutluluk hissi verir. Bir
izleyici, sayfadaki tek tek nesneleri anlamadan önce form ve alan arasındaki ilişkiyi ilk önce
anlamalıdır.
Bütün formlar, bir anlam ifade etmemekle birlikte, bir formun iletişim anlamında bir
diğerinden daha iyi olmaması. Bununla birlikte, hangi formların kullanılacağına dair
tercihiniz, doğru mesajı ve mesajınızı iletmede önemli bir husustur.
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Sekil 1.27.Yüzeyler, Düzlemler, Şekiller
Aynı şekilde bir çizgi, bir dizi bitişik nokta olarak düşünülebilir, bir düzlem veya yüzey,
bir dizi bitişik çizgi olarak düşünülebilir. Sadece başka bir boyut ekliyoruz. Yüzeyler ve
düzlemler soyut nesnelerdir. Onları daha çok somut nesneler olarak düşündüğümüz şekil veya
biçim olarak konuşacağız.
Düzlemler veya yüzeyler çoğunlukla nokta olarak hareket eder. Fark, yüzeyin
boyutunun, düzlemi tanımlayan kontura sahip olduğu kadar önemli bir özellik haline
gelebilecek kadar büyümüş olmasıdır. Düzlemin büyüklüğü ne kadar büyük olursa, nokta
benzeri özellikler ikincil hale gelir. Bu boyut, çevreleyen alana ve elementlere göredir.
Büyük düzlemler, etraflarındaki boşluk yeterince büyükse ve boşluktaki diğer tüm
elemanlar yeterince küçükse, nokta olarak hareket edebilirler. Göreceli boyutlar değiştikçe,
düzlem yeterince geniş olduğunda, şeklinin alanı ve çevresindeki diğer şekilleri etkilemesi
için ortaya çıkan bir değişim noktası vardır.
Bir düzlemin konturu ne kadar aktif olursa, şekli ne kadar dinamik olursa, şekli o kadar
az görünür ve daha az nokta gibi görünecektir.
Teknik olarak 2 boyutlu bir nesne herhangi bir kütle veya hacim taşımazken, 2 boyutlu
elemanlarımız görsel ağırlık ve kütle taşır. Bu görsel kütle ve ağırlık, şeklin konturunun
boyutu ve basitliği veya karmaşıklığı ile belirlenir.
Büyük, basit formlar ağır bir görsel ağırlığa sahiptir ve nokta gibi görünür. Karmaşık
konturları ve iç ve dış alanları ile etkileşimi olan yüzeyler (hem pozitif hem de negatif) daha
az ağırlık taşır ve daha fazla çizgi gibi olurlar.

Sekil 1.28.Şekiller; Geometrik ve Organik
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Bir formun dış çevresini görmeye geldiğimizde, beyinlerimiz şekil ve çevre ile bir
anlam oluşturmaya çalışırlar. Bu şekilleri geometrik ve organik olmak üzere iki ana grupta
gruplayabiliriz. Üçüncü tip bir şekil, soyut, alt tür organik şekiller olarak düşünürüz, daha sık
olarak üç şekil sınıfından biri olarak kabul edilir.
Bir form veya şekil düzenli konturlar oluşturduğunda, iç ve dış ölçümler matematiksel
olarak birden çok yönde benzer olduğunda, formu veya şekli geometrik olarak düşünürüz.
Açısal ve sert kenarlı formlar genellikle geometrik olarak görülür.
3 ana geometrik şekil türü daire, çokgen (en basit olanı kare ve üçgen) ve çizgi. Kare en
kararlı ve en görsel ağırlığı taşır. Üçgen en az kararlı ve harika hareket gösterir. Daire
neredeyse kare kadar sabit ve dönme hareketi ile ilgili ipuçları.
Daireler veya noktalar geometrik veya organik olarak yorumlanabilir.
Düzensiz, karmaşık ve oldukça farklılaşmış konturlara sahip şekiller veya formlar
organik kabul edilir. Yumuşak, dokulu formlar, doğada gördüğümüz şeylere daha çok
benzedikleri için organik şekiller gibi görünmektedir. Varyasyon, organik formların doğal bir
niteliğidir.
Soyut şekiller organik şekillerin basitleştirilmiş veya stilize edilmiş versiyonlarıdır.
Simgeleri düşünün.
Geometri doğada var, ancak genellikle düzensizlik algıları tarafından gizlenir. Bir
yaprak düşünün. Genellikle simetriktir ve genellikle üçgen bir şekle yakındır. Ancak, bu
simetriyi ve üçgene yakınlığı görmeden önce, düzensizlikleri kendi konturlarında algılıyoruz.
Geometrik formlar organik olarak düzenlenebilir ve organik formlar geometrik olarak
düzenlenebilir. Formlar ve yapıları arasında gerilim oluşturur. Organik bir mesajı iletmek
istediğimizde, formun organik özelliklerini vurgulamalı ve daha düzensizlik ve çeşitlilik
kullanmalıyız.

Sekil 1.29..Hacim ve Kütle
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Hacimler, yüzeyler, çizgiler ve noktalarla tanımlanan boş alanlardır. Boşluğu
doldurduğumuzda veya hacim içindeki boşluğun bir dereceye kadar doldurulduğu algısını
verdiğimizde hacim kütle içerir.
Fizik sınıfından hatırlarsanız, yoğunluk = kütle / hacim. 2 boyutlu bir tasarımda sadece
kütle, yoğunluk ve hacim algısını sunabiliriz. 3 boyutlu olmanın yanılsamasını bir yüzey veya
düzlem verdiğimizde bir hacme sahibiz.
Bunu, yüzeye desen ve doku ekleyerek veya ışık ve gölgenin etkisini taklit etmek için
yüzeydeki renk veya değeri değiştirerek yapabiliriz. Bir formdaki perspektifi, formun bir
hacim olduğu yanılsamasını yaratmak için de kullanabiliriz.
2 boyutlu formatımıza hacimsel nitelikler eklediğimizde 3 boyutlu bir dünyada
yaşadığımız için, bir tasarıma gerçekçilik duygusu katıyoruz. Bazı örnekler için aşağıdaki
yazılardan herhangi birine bir göz atın ve gösterilen tasarımların gerçekçilik duygusu eklemek
için derinlik ve 3 boyutlu elemanlardan nasıl yararlandığını düşünün.
GIS de 3D Eleman Örnekleri
GIS 3 Boyutlu Element Galerisi
Hacimler bir düzleme göre daha ilerler ve ayrıca düzlemlere veya yüzeylere göre daha
büyük kütle ve görsel ağırlık taşırlar. Bir cismin üstündeki bir düzlemle örtüşürsek, ön plan ve
arka plan arasında gerginlik yaratır, çünkü normal beklentiler hacmin ilerlemesi ve düzlemin
geri çekilmesidir.

Sekil 1.30.Görsel Kütle ve Ağırlık
Kütle ve Ağırlık, 2 boyutlu bir biçimde gerçekte mevcut olmayan fiziksel niteliklerdir.
Tasarımda görsel veya optik kütle ve ağırlık hakkında konuşuyoruz.
Fiziksel dünyadaki büyük kütleli nesneler, onlara doğru başka nesneler çeker ve çeker.
Tasarım öğelerinin dünyasında büyük kitle de çekiyor. Bir elemandaki kütle algısı, elemanın
ne kadar güçlü bir şekilde gözünüze doğru çekildiğidir.
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Hacimde olduğu gibi, kitle sadece birlikte çalıştığımız 2 boyutlu formatta ima
edebileceğimiz veya temsil edebileceğimiz bir şeydir. Boyut ve renk ya da değer aracılığıyla
bir öğeye görsel kütle ve ağırlık ekleriz. Aynı zamanda elemanın biçimi ile de oynayabiliriz.
Kütle veya ağırlık kullanımımızla tasarımda dengeyi ve hareketi kontrol ederiz.
Bir dizi açısal düzleme, onları döndürerek ve birbirleriyle üst üste gelmelerini
sağlayarak kütle ekleyebiliriz. Üst üste binen alan koyulaşır ve çok sayıda düzlemden kütleyi
içerdiği görülür. Rotasyon da hareket oluşturur.
Bir yüzey üzerinde tutarlı bir desen eklemek, o düzlemde daha az kütleye sahip olma
algısına yol açar. Düzlem ayrıca bitişik bir katı düzleme kıyasla daha düz hale gelir. Katı
düzlem, daha fazla ağırlık taşıdığı algısı nedeniyle ön plana doğru ilerliyor gibi
görünmektedir.
Daha düz göründüğümüzde, dokulu düzlemimiz de bitişik katı düzlemden daha aktif
görünür ve dokulu düzlemin üstündeki katı düzlemin üstüne binersek, ön plan ile arka plan
arasındaki gerilimi yeniden oluştururuz.
Bu, model veya doku ışık ve gölgenin etkilerini öykünüyorsa değişir; bu durumda yüzey
veya düzlem daha fazla kütle ve ağırlıkta bir hacme dönüşür ve doğal olarak daha az düz
görünür. Hacimler 3 boyutludur ve ekstra boyut, kütle ve ağırlık algısını beraberinde getirir.
Bir küre her zaman bir daireden daha ağırdır.

Sekil 1.31.Küre ve daire arasındaki ağırlık farkı
Formlar, tasarımınızın negatif alanına yerleştirdiğiniz herhangi bir pozitif unsurdur.
Tüm formlar iletişim kurar ve kitlenize iletmek istediğiniz mesaja dayanarak formlarınızı
seçmelisiniz. Form ve mekan arasındaki ilişki, herhangi bir tasarımda en önemli hususlardan
biri olmalıdır.
Düzlemler veya yüzeyler 2 boyutlu soyut formlardır. Şekiller, beton eşdeğeridir. Bir
düzlem, konturuna ve göreceli büyüklüğüne, odanın büyüklüğüne ve etrafındaki diğer
unsurlara bağlı olarak ya dotlike ya da linel olarak görünebilir.
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Hacimler 3 boyutlu formlardır. Onlar sadece 2 boyutlu bir formatta temsil edilebilirler,
ancak böyle yaparak bir tasarıma daha büyük bir gerçeklik duygusu verirler. Işık ve gölgenin
bir yüzey veya düzlem üzerindeki etkilerini taklit eden ciltler oluşturulur.
Tüm formlar, boyut ve renk ile formun konturu ile belirlenen bir görsel kütle veya
ağırlık taşırlar. Hacimler, yüzeylere göre varsayılan olarak daha fazla ağırlık taşırlar, ancak
her ikisinin ağırlığı, her iki formun özelliklerini değiştirerek artırılabilir veya azaltılabilir.
Gönderiye görsel dilbilgisi hakkında bir düşünürseniz, nesneler ve yapılar hakkında
konuştuk. Bu yazı dizisinde yer alan ve bir önceki nokta, nokta ve çizgiler üzerinde görsel
dilbilgisi nesneleri ele alınmıştır.
Bir dahaki sefere seriyi bir yapı tartışmasına geçerek sürdüreceğiz. Baktığımız
nesnelerin herhangi birini veya tamamını yapılandırarak, desenler ve dokular oluşturabiliriz.
Desen ve Doku Olarak Yapılar: Tasarım Bölümü'ün Unsurları
Yapılar, özellikle de desenler ve dokular, bir formu diğerinden ayırmak ve onun
çevresinden bir form oluşturmak için kullanılır. Ayrıca tasarımınıza ilgi, derinlik ve
gerçekçilik duygusu eklerler. Ayrı formlara veya formların etrafındaki alana eklenebilirler ve
elemanların organize veya rastgele yapılandırılmasıyla yaratılırlar.
Şimdiye kadar tasarım öğeleri üzerindeki bu seri, tasarımımıza eklediğimiz belirli
nesnelere odaklandı. Nokta ve noktalarla başladık ve hacimlere ve optik kütle kavramına
ulaşana kadar boyutlar eklemeye devam ettik. Bugün, nesnelerin kendilerinin ötesine
geçiyoruz ve desenler ve dokular biçiminde görsel etkinlik yaratmak için nesneleri
düzenlemeye ya da yapılandırmaya bakıyoruz.
Birkaç hafta önce yapıların tartışmasını içeren görsel dilbilgisi hakkında yazdım.
Burada, yapıların bir incelemesiyle ve bir önceki gönderinin içermediği bazı ek ayrıntılarla
başlayalım.
Yapılar nelerdir
Bir sayfada birbirleriyle ilişkili iki veya daha fazla nesne bir yapı oluşturdukları zaman.
Elementler arasında bir tür örgütlenmeye dönüşür ve yapımızı oluşturan daha fazla unsur,
yapıyı daha karmaşık ve ilginç hale getirir.
Yapılar, yapı çizgileriyle, nesneleri birbirine bağlayan çizgilerle tanımlanır. Bu satırlar
olması gerekmese de görünür olabilir. Nesneler arasındaki bağlantıyı algıladığımız sürece,
yapı çizgileri mevcuttur. Bu çizgiler de aktif veya inaktif olabilir. Aktif yapı çizgileri,
yapıdaki nesneleri bir şekilde etkileyenlerdir.
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Sekil 1.32. Görülebilen obje ve görülemeyen obje
Yapılar şöyle olabilir:
Soyut - yapı çizgileri görünmez ve inaktif.
Beton - yapı çizgileri görünür, aktif veya her ikisi de vardır. Yapı çizgileri
göründüğünde, kendileri somut bir yapı oluşturmak için mevcut olmaları gerekmez.
Yapıdaki veya yapı çizgilerindeki nesneler, desen ve doku oluşturmak için
kullanılabilir. Oluşturduğumuz yapılar geometrik veya organik olabilir ve geometrik formları
organik veya organik formları geometrik olarak birleştirebiliriz. Her biri farklı bir mesaj
iletecektir.

Şekil 1.33. Görülebilen çizgi ve görülemeyen çizgi
Yüzey Aktivitesi Olarak Yapılar
Yapıları, yüzey alanını veya yüzeyini kaplayacakları yüzey faaliyeti olarak
konuşabiliriz. Yüzeyi daha aktif hale getirirler, bu yüzden yüzey aktivitesi terimidir. İki tip
yüzey aktivitesi, desen ve doku vardır.
Desenler geometrik kaliteye sahip yapılardır. Nesneler tanınabilir ve tekrarlanabilir bir
yapıda düzenlendiğinde, bir model oluştururlar.
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Dokular, düzensiz yüzey aktivitesine sahip yapılardır. Nesneler rastgele veya değişken
bir düzende düzenlendiğinde, bir doku oluştururlar.
Her iki desen ve doku, tasarım öğelerine eklediğimiz özelliklerdir. Bunları, planlarımıza
ve yüzeylere ve formlarımızın etrafındaki boşluklara ekleyebiliriz. Planları ve yüzeyleri
hacimlere dönüştürmek için boyutsallık eklemek için kullanılabilirler. Dokulu veya desenli
bir eleman ile karşıtlık oluşturan bir doku veya desen alan beyaz boşluklara dikkat
çekebilirler.
Nesnelerde olduğu gibi temel yapı taşı noktadır. Farklı boyut, şekil, kütle, renk vb.
Noktalarının grupları, yüzey aktivitesinin algılanmasını sağlar. Elbette noktalar kullanmakla
sınırlı değiliz. Hatlar ve diğer formlar ayrıca yapıları, desenleri ve dokuları oluşturmak için de
kullanılabilir.
Desenler
Bir yüzeydeki görsel aktivite, kalıbı oluşturan yapı sürekli ve tekrarlı ilişkilere dayanan
bir modeldir. Desenler geometrik ve matematikseldir. Sentetik ve mekanik planlı yapılardır.
Geometrik doğası, kalıpların kolayca seri üretilebileceği anlamına gelir.
Desenler bir tasarıma zenginlik ve derinlik katabilirler. Tasarım alanlarına genellikle
boş bırakılan, yani beyaz boşluklara yaşam ve enerji verebilirler. Desenler, üzerine
yerleştirdikleri öğeyi veya desteklemeyi amaçladıkları unsuru aşmadıkça metin ve resimler
için destekleyici arka plan olarak kullanılabilir.
Desen, şekil veya formun tekrarıdır. Ayrıca, bir tasarımın altta yatan yapısını,
kompozisyondaki yüzeyleri veya nesneleri düzenleyerek de yansıtabilir.
Kalıpların öğeleri desteklediğini hatırlamak çok önemlidir. Bir modelin içeriği, stili ve
mesajı, bir öğenin iletilmesini istediğiniz iletiyi geliştirmelidir. Bir desenin mesajı ayrıca bir
öğenin mesajıyla çelişebilir ve yeni bir mesaj oluşturmak için birleştirilebilir.
Tek şekiller ve nesneler, hem tekrarlama hem de döndürme yoluyla karmaşık geometrik
desenler oluşturmak için kullanılabilir. Bu desenler başka bir nesneyi daha karmaşık ve ilginç
hale getirmeye yardımcı olabilir.
Bir modeldeki nesnelerin yoğunluğunu arttırmak, daha koyu bir değere sahip desene yol
açar. Desenin yüzey üzerindeki yoğunluğunu değiştirmek, ışıktan bir sesin ışığını taklit eden
ışıktan karanlığa tutarlı bir geçiş oluşturabilir. Bu şekilde kullanılan desenler, bir hacmin daha
stilize edilmiş bir versiyonunu, dokular benzer bir şekilde kullanıldığında oluşturmaya
meyillidir.
Yine, kalıpların destekleyici bir rol içinde en iyi şekilde çalıştığını unutmayın. Bir
tasarımda çok fazla desen kötü bir şey olabilir. Tasarımınızı çok dekoratif ve aşırıya kaçmaya
zorlayabilirler. Desenler mesajınızı destekler. Onlar kendi mesajlarınız değildir ve hızlı bir
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şekilde öğelerinizi aşırı derecede zorlayabilirler ve aşırı kullanıldıklarında tasarım
yapabilirler.

Şekil 1.34.Sitil olan Realistic olan

Dokular
Bir yüzey boyunca görsel aktivite, dokuyu oluşturan yapı belirli alanlar üzerinde
düzensiz ve rastgele ilişkilere dayanıldığında bir dokudur. Dokular organik ve doğaldır.
Dokuyu oluşturan nesnelerin veya çizgilerin boyutu değişebilir. Aralarındaki mesafe
değişebilir. Yapının yoğunluğu değişebilir. Bu çeşitlilik, bir dokuda organik, doğal veya
rastgele yapıların algılanmasına yol açar.
Dokular fizikseldir. Onlara dokunabiliriz. Onları hissedebiliyoruz. Yumuşak veya sert,
sert veya yumuşak olabilirler. Doğal olarak tasarımında aslında bu fiziksel kaliteyi
oluşturamıyoruz. Sadece bu fiziksel kalitenin algısını oluşturabiliriz. 2 boyutlu bir formatta
çalıştığımızda, örtülü doku yaratırız. İyi bittiğinde, kitlenizin dokusunun nasıl hissedeceğini
hayal edebileceksiniz.
Bu fiziksel kalite dokuya gerçekçilik duygusu verir. Dokular, ekranın 2 boyutlu
biçimine, organik bir şekilde derinlik, 3 boyut ekler. Fiziksel dünyaya bu bağlantı,
tasarımınıza daha büyük bir gerçeklik duygusu verebilir.
Dokular, tasarımınıza ince detaylar eklemenin iyi bir yolu olabilir. (<- video: doku
tartışması yaklaşık 1: 45'te başlar) Kitlemizle iletişim kurabileceğimiz başka bir anlam
(dokunuş) katmaya yardımcı olurlar.
Bir dokunun yoğunluğunun düzensizliği ne kadar sabitse, yüzey boyunca daha az
kontrast ve daha düz ya da daha fazla 2 boyutlu doku ortaya çıkar. Dokunun yüzeydeki
yoğunluğundaki daha fazla kontrast, daha fazla derinlik ve 3 boyutlu daha fazla doku ortaya
çıkar.
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Yüzeydeki karanlıktan ışığa olan yoğunluğun düzgün ve sürekli bir geçiş olduğu
durumlarda, bir sesin üzerindeki ışık oyununu taklit edebiliriz. Kalıpların aksine, bu birimler
daha gerçekçi görünecek ve stilize olarak görünmeyecektir.
Noktalardan ve çizgilerden ve desenlerden doku oluşturabiliriz. Bu şekle ilgi eklemek
veya ek bir mesaj katmanı iletmek için tek bir şeklin konturları içinde eklenebilirler. Bu
mesaj, nesnenin mesajını tamamlayabilir veya çelişebilir. Doku ve nesne birbiriyle çelişen
mesajlar sunarken ilginç yan etkiler yaratılabilir.
Tipografik doku ifade duymuş olabilirsiniz. Tip, kumaşı öneren, ağırlık, yoğunluk,
aralık vb. İle değişen görsel bir yapıya sahiptir. Aslında kelime metni, dokunmuş kumaş
dokusunun çalışması olan Latin metinlerinden gelir.
Tekstürel stillerdeki tekrarlama, tasarımda birlik yaratılmasına yardımcı olabilir. Ve
yine kalıplarda olduğu gibi, iyi yapıldığında görsel ilgi ekleyebilirler. Aşırı kullanıldığında
kaos yaratabilir ve bir tasarımın acı çekmesine neden olabilirler.
Yapılar, bir nesneyi diğerinden ayırır ve nesneleri çevreleyen alanlardan ayırır. İlgi ve
derinlik katıyorlar ve bir öğeye ya da tüm tasarımlara gerçekçilik duygusu eklemek için
kullanılabilirler.
Çalıştığımız iki tip yapı desen ve dokudır. Her ikisi de bir formun yüzeyinde aktivite
ekleyerek çalışır. Desenler geometrik ve stilize. Dokular organik ve gerçekçi.
Desenler ve dokular arka planla sınırlı değildir. Formlar veya boşluklar üzerine
yerleştirilebilir ve form veya alan tarafından iletilen mesajı tamamlayabilir veya çelişebilir.
Her ikisi de öncelikli olarak destekleyici bir rolde kullanılmalıdır. İletmek istediğiniz
iletiye ek bir iletişim katmanı eklerler, ancak ek ileti katmanını iletmek için tasarım
öğelerinize ve boşluklarınıza ihtiyaçları vardır. Yapı uğruna yapılan yapı, çok fazla desen
veya doku, bir tasarımı boğabilir ve iletişimden yoksun aşırı dekorasyon olarak görülebilir.
Farklı desenlerin ve dokuların ne düşündüğünü ve öğelerinizi ve genel tasarımınızı nasıl
geliştirebileceklerini düşünün. Dikkatli kullanıldığında tasarımınızı ve mesajınızı
birleştirmeye yardımcı olabilecek ince detaylar ve ilgi alanları eklerler.
1.4.8.5.Tasarımında Boyut, Ölçek ve Oran Nasıl Kullanılır?
Yüksek sesle ve yumuşak, karanlık ve hafif, büyük ve küçük. Her biri, bazı ölçeklerde
bazı kalitenin nispi ölçümüdür. Gün gece olmadan var olmaz ve yok olmadan var olmaz. Her
biri diğerine zıttır ve kontrast bir ölçekte gerçekleşir.
Ölçek hakkında konuştuğumuzda, genellikle boyutun büyüklüğü, büyüklüğü ve
küçüklüğü ve farklı tasarım öğelerinin farklı boyutlardaki ilişkisi hakkında konuşuyoruz.
Ayrıca, tasarımımızı ne kadar iyi ölçeklediğimizi bize gösteren orandan da bahsediyoruz.
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Boyut, ölçek ve orantı tüm ilgili kavramlardır. Onları hızlı bir şekilde tanımlayalım ve
sonra her biri hakkında biraz daha ayrıntılı olarak konuşalım.
Boyut: bir nesnenin fiziksel boyutları
Ölçek: Farklı nesnelerin veya bir nesnenin göreceli boyutu ortak bir standarda göre
Oran: Ölçek uyumu
1.4.8.5.1.Boyut
tasarımcılar, boyut hakkında çok fazla seçim yapar. Genel sayfanın boyutunu
belirliyoruz. Bir yan çubuğun yanı sıra üstbilgi ve altbilginin ve ana içerik alanının
büyüklüğünde olması gereken boyutu düşünürüz. Resimleri, tasarımımıza sığacak şekilde
boyutlandırırız, sayfadaki metnin büyüklüğünü belirleriz ve boyutlara göre kütle algısını
oluştururuz.
Boyut mutlak bir ölçüdür. Sayfanız 960 piksel genişliğinde olabilir. Yazı büyüklüğünüz
14px olabilir. Başlığınız 150 piksel uzunluğunda olabilir. Sayfanızdaki her öğe belirli bir
boyutta görüntülenir.
İndirme sürelerini hızlandırmak için oluşturduğumuz dosyaların boyutunu düşünmemiz
bile gerekiyor.
Elbette tasarım yaparken mutlak ölçümler kullanmakla sınırlı değiliz, ancak kitleniz
tasarımınızı görüntülediğinde, her şey mutlak ölçümlerde görünecektir. Bu ölçümler, tarayıcı
yeniden boyutlandırıldıkça veya sayfayı görüntüleyen bir kişiden diğerine geçtikçe
değişebilir, ancak zaman içinde herhangi bir belirli noktada, tüm öğeleriniz sabit boyut ve
boyutta görüntülenir.
Kendi boyutunda çok ilginç değil. Başka bir ölçümle 200px'i kıyaslayana kadar 200px
genişliğinde bir şey söylemek çoğunlukla anlamsızdır. Büyük ve küçük, 200 pikselden daha
ilginçtir. Aslında kendi başına yaklaşık 200px bile söyleyemezsiniz. Başka bir şeyle
karşılaştırılıncaya kadar ne büyük ne de küçüktür.
1.4.8.5.2.Ölçek
Ölçek hakkında konuştuğumuzda işler daha da ilginç oluyor.

53

Şekil 1.35. Ölçek
Ölçek, göreceli bir seviye veya derecedir. Bu, ne kadar genel bir ölçüdür. Ölçek, boyut,
miktar, önem veya sıralama gibi bazı niteliklerin kademeli bir sınıflandırmasıdır. Görsel
tasarımda, ölçek hakkında konuştuğumuzda, genellikle boyutun kalitesiyle ilgileniriz, ancak
renk aynı zamanda bir ölçekte de, zıt terimlerde de konuşabileceğiniz bir şeydir.
Her zaman, ölçeğiniz olan nesneler arasında nispi bir karşılaştırma yapabilirsiniz.
Yine ölçek, bağıl ölçümlerle ilgilidir. Tek bir nesnenin, başka bir şeye kıyasla görülene
kadar hiçbir ölçeği yoktur. Elbette ekranda bir eleman yerleştirdiğimiz an, onu karşılaştırmak
için bir şeyimiz var.
Öğeyi, içine yerleştirilen biçime (yazdırılan sayfa, tarayıcı penceresi) göre
karşılaştırabiliriz. Bunu, elemanın etrafındaki boşluğa göre karşılaştırabiliriz, çünkü sayfadaki
tek bir elemanın yerleştirilmesi, eleman ile boşluk arasında hemen bir şekil / zemin ilişkisi
yaratır. Bunu bazı ortak standartlarla karşılaştırabiliriz. Akılda tutulması gereken önemli
nokta, ölçeğin karşılaştırmaya ihtiyaç duymasıdır. Başka bir şeyle ilgili bir şeyi ölçmek
gerekiyor.
Ölçek, birçok tasarım ilkesinde kullanılır. Farklı elemanlar arasında kontrast
gösterebilmenin ve öğelerin gruplarında benzerlik göstermenin bir yoludur. Ölçek, öğeler
arasındaki ilişkileri anlatır. Aynı boyuttaki iki unsur bir şekilde eşit olarak görülür. Boyut
olarak net bir varyasyona sahip iki element farklı olarak görülür.
Ölçek yoluyla, görsel ağırlıkta çeşitlilik yaratabiliriz;
• Hakimiyet ve odak noktaları
• Akış ve ritim
• Denge
• Görsel hiyerarşi
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Ölçek, daha küçük elementler arka plana girme eğilimi gösterirken, daha büyük
elemanlar ilerleme eğiliminde olduğu için derinlik yanılsamasını yaratmak için kullanılabilir.
Ölçek, bir kompozisyonda perspektif oluşturur. Simgeler oluşturmak için etkili bir yol da
olabilir. Standart rss simgesini düşünün. Bir nokta ile ilgili olarak hepsi bir dizi üç eğridir.
Ölçek, aşağıdaki resimde olduğu gibi anlam ifade edebilir. Büyük daire, iletişim kurar
ve sindirme yapan daha küçük daire ile yüzleşir. Büyük daire daha küçük çembere hâkimdir.
İradesini dayatır, daha küçük daire üzerindeki etkisini gösterir. Küçük daire korkmuş gibi
görünebilir veya ürkek olarak görülebilir.

Şekil 1.36. Ölçek

Yukarıdaki tüm mesajlar sadece ölçek yoluyla iletilir. Göreceli bir göreceli kontrastla,
iki daire arasında ilginç bir ilişki oluşturduk. Kompozisyon kontrast ve zımni anlam ile aktif
hale gelir. Ölçek eksikliği, statik ve sıkıcı bir tasarıma yol açar. Onları ilginç kılan şeyler
arasındaki fark.
2 unsuru zıtlaştırırken genellikle farkı büyük bir yapmak isteriz. Boyutu belirgin olan
kontrast yapmak. Ölçek eksikliği, öğeler arasındaki rekabeti yaratır ve okuyucuyu kendi giriş
noktanızı kendi kompozisyonunuza göre belirlemeye bırakır. Öğeleriniz, ölçek eksikliği ile
dikkat için yarışır.
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Şekil 1.37.Tipografik Ölçek
Tipografi, farklı boyutlarda okunaklı ve okunabilir olmalıdır. Tipografik ölçek, bilgiye
hiyerarşi oluşturur. Yazı tipi arasındaki boşluğu ölçeklemek, metninizle dikey bir ritim
oluşturur.
Müzik ölçeğinde olduğu gibi tipografide ritim oluşturur. Metnin boyutu ve metin
arasındaki boşluğun büyüklüğüne göre tempo oluşturur.
Set px ’türünü ayarladığınızda, ekranın çözünürlüğüne göre bir ölçek oluşturursunuz.
"Em" yazdığınızda, yazı tipi seçiminize ait metnin genişliğine bağlı olarak metnin kendisiyle
ilgili bir ölçek oluşturursunuz.
•

Tipografi: Baseline Rhythm deşifre edildi

•

Web üzerinde Baseline Grid'e Ayarlama Türü

•

Ölçeksiz oluşturmayın

•

CSS3 Medya Sorguları ile orantılı lider

•

Ölçekleme Ölümcülüğü

Ölçekleme yanlışlığı, bir ölçekte çalışan bir sistemin aynı zamanda daha büyük veya
daha küçük ölçekte çalıştığını varsayma eğilimidir. Farklı ölçekler, yeni bir çözüm gerektiren
yeni bir dizi zorlukları beraberinde getirir.
Küçük bir bina düşünün. Rüzgârın binanın uçaklarından herhangi birine karşı etkisi
önemli bir sorun olmayabilir. Yapı boyut olarak büyüdükçe, ölçek arttıkça, bu düzlemlerin
yüzey alanı artar ve bunlara karşı rüzgâr çok daha büyük bir etkiye sahiptir.
Farklı yapı malzemelerinin kullanılması gerekebilir veya en azından aynı yapı
malzemelerinin farklı ebat ve mukavemetlerde kullanılması gerekecektir. Rüzgarın yatay
kuvvetlerine karşı korumak için kullanılan daha büyük bir derinlik derinliği, daha fazla
ağırlık, daha dikey kuvvet katmaktadır. Küçük ölçekli tasarımın yeni büyük ölçekte
çalışmayabilir.
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Tipografiye geri dönün, Helvetica yazı tipinin 16 pikselden daha az görüntülendiği bir
Windows makinesine bakana kadar iyi işleyen güzel bir yazı tipidir. Bazı yazı tipleri büyük
olduğunda mükemmel görünür ve küçük olduğunda okunamaz. Bazı yazı tipleri daha küçük
boyutlarda iyi çalışır ve yine de daha büyük bir ölçekte korkunç görünebilir. Yeni bir ölçek
yeni zorluklar ve yeni tasarım kararları demektir.
1.4.8.5.3.Oran
Orantı, karşılaştırmalı büyüklük açısından öğeler arasındaki ilişkidir. Elemanlarımızın
farklı boyutlarının uyum ve denge içinde olup olmadığına bakılmaksızın, ölçeğin uyum içinde
olup olmadığını söyler. Tasarımınızın bir öğesi boyut değiştirdiğinde, diğerleri aynı oranda
tutmak istiyorsanız, diğerleri de aynı şekilde boyutu değiştirmelidir.
Oran, genellikle boyutların karşılaştırılması veya formların dağıtımı olarak tanımlanır.
Bir kompozisyondaki nesneler arasındaki boyut ve ölçek ilişkisine bakar. Simetri ve görsel
ağırlığın tanımlanmasına yardımcı olmak için orantı kullanılabilir ve genellikle göze
odaklanan bir gerginlik hissi yaratabilir ve genellikle göze odaklanan bir gerilim hissi
yaratabilir.
Yapılan iyilik, bir kompozisyon veya tasarımda ritim ve bir uyum ya da birlik duygusu
yaratır. Orantı söz konusu olduğunda en evrensel ölçüm standardı insan bedeni. Nesnelerin
büyüklüğünü, insan deneyimine dayanan kendi tecrübemizle yargılayacağız.
Örneğin tecrübe bize bir filin yavrudan daha büyük olduğunu söyler. Tasarımımızın her
ikisini de gösterdiği ve filin gerçek hayatta yaşadığımıza benzer bir dereceye kadar daha
büyük olması, tasarımımızda orantılı görünmektedir. Eğer köpek yavrusu daha büyük
gösteriliyorsa, perspektiften başka şeyler insan ölçeğinin oranını korumak için çalışmadıkça,
orantıyı sorgulamaya başlarız.
Genel olarak, oran sadece bir veya daha fazla eleman diğer elemanlarla, tasarımın
formatıyla veya insan deneyimiyle orantısız olduğunda fark edilir.
İnsanlar duygusal olarak orantılı olarak tepki verirler. Bir şey orantısız olduğunda
olumsuz duyguları çağrıştırır. Bu elbette istenen etki olabilir. Sadece, öğelerin içine ve dışına
öğe yerleştirerek ve iletmek istediğiniz şeylere göre uygun kararlar vererek farklı mesajlar
ilettiğinizi anlayın.
Küçük veya büyüklerin, yakındaki unsurlara, tasarımın biçimine ve doğal insan
boyutuna göre algılandığını unutmayın. Bunlara karşı gittiğinizde, özellikle insan ölçeğinde
gerginlik yaratır ve o unsurlara dikkat çeker. Yine de bu mutlaka kötü bir şey değil. Belirli bir
öğenin mesajını abartmak, belirli öğelere dikkat çekmek ve beklenmedik bir görsel hiyerarşi
oluşturmak için kullanılabilir.
İçinde bulunduğunuz herhangi bir ev ya da apartman hakkında bir an düşünün. Büyük
olasılıkla tavanlar aynı yükseklikte idi, kapı kolları yerden aynı mesafeye yerleştirildi, ışık
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anahtarları tüm duvarlara benzer yükseklikte yerleştirildi. Bu konutlar, mantıklı olan insan
oranı için tasarlandı.
Odadan odaya geçmek için çömelmeniz gereken alçak tavanlı veya kapı söveleri
olanlara ne dersiniz? Seni nasıl hissettirdi? Çok yüksek tavanlı bir kiliseye ne dersiniz? İnsan
oranı için inşa edilmiyor. Daha büyük ölçekli iletişim nedir?
Oranın mevcut olduğu herhangi bir tasarımının bir yönü düzende. Düzeniniz sabit mi?
Akışkan? Elastik? Tarayıcı yeniden boyutlandırıldığında öğeler ölçeklendirilsin mi?
Üstbilginiz altbilgiye göre ne kadar büyük? Sütunların genişliğini nasıl belirlersiniz?
Birbirleriyle orantılı mı? İçeriği içerdikleri?
Bir ızgara kullanıyorsanız, üçte birinin veya altın bölümün kuralına bağlı olabilir. Her
ikisi de, sayfayı tüm ızgaralar gibi bölmek için orantılı sistemlerdir. Altın bölüm, hatta altın
oran ya da ilahi oran olarak adlandırılır. Düzen, her şeyle orantılıdır. Boyut, ölçek ve oran
düşünmeden bir düzen oluşturamazsınız.

Şekil 1.38.Izgara sistemi

Boyut, bir nesnenin fiziksel boyutlarıdır. Ölçek, birbirleriyle veya ortak bir standartla
ilişkili olarak farklı nesnelerin göreceli büyüklüğüdür. Oran, ölçeğin uyumudur. Her üçü
doğal olarak birbiriyle ilişkili kavramlardır ve üçü de tasarım düşüncenize sıklıkla girer.
Ölçek hakkında konuştuğumuzda tasarımda genellikle boyuttan bahsediyoruz, ancak
ölçek sadece ölçülebilir bir kalitenin nispi bir karşılaştırmasıdır. Sıklıkla, nesneleri ölçeğin
karşıt uçlarından gelen terimlerle karşılaştırır ve karşıtlaştırırız. Örneğin daha büyük ve daha
küçük. Kontrast sadece bir ölçek içinde var. Nesneler ölçek ile kontrast ve ölçek boyunca
daha büyük fark daha büyük ve daha iyi kontrast.
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Ölçek uyum içinde olduğunda, orantılıdır. Elementlerin göreceli boyutu çalışır. Oran,
bir tasarımda birlik yaratmaya yardımcı olur. Oranın dışındaki unsurlar, duyguyu uyandırır ve
bazen, tasarımın kötü görünmesini sağlayacak şekilde, kendilerine dikkat çeker. Tamamen
yapılmış, orantısız elemanlar ek anlam ifade edebilir.
Boyut, ölçek ve orantı, birçok farklı tasarım ilkesinin fikirlerini manipüle etmemizi
sağlayan tasarım öğeleridir. Hangi mesajların farklı ve ilginç yollarla kullanıldığını görmeyi
öğrenin. [22]
Temel tasarım aşaması şunları içerir:
• Genel sistem konfigürasyonunun tanımı
• Şema ve şemaların düzeni ile proje yapılandırması
• Projeyi oluşturmak için gerekli performans spesifikasyonunun ve genel
çerçevenin oluşturulması
Tasarımın görsel bileşenleridir. Bir araya gelerek kompozisyonu meydana getirirler.
Bu elemanların organizasyonunda tasarım ilkeleri kullanılır. Tasarımcı tasarım
elemanları ve ilkelerinin algısal etkileri ile ilgilenir.
Çizgi: noktanın mekan boyunca hareketini ifade eder. Tanımlayıcıdır. Uzunluğu ve
yönü vardır. Kalınlığı görünebilirliği etkiler. Çizginin yönü enerjisini belirler: dikey çizgiler
dengeyi ve gücü ifade ederken, yatay çizgiler stabiliteyi vurgular. Doğada daha çok kıvrımlı
çizgiler bulunur.
Biçim ve form: Biçim iki boyutludur, form ise üç boyutludur. Biçimde yükseklik ve
genişlik söz konusuyken, formda derinlik de dâhildir.
Değer: renk ve tonların açıklığı ya da koyuluğudur. Beyaz en açık değerdir; siyahsa en
koyu değerdir.
Mekan: derinlik boyutunu ifade eder. Şekil-zemin ilişkisi ile ifade edilir.
Renk: Renk teorisi karmaşıktır. Renkle ilgili 3 temel bileşen vardır; renk tonu (kırmızı,
turuncu vb.), değeri (açıklık, koyuluk) ve yoğunluğu (parlaklık). ‘ boyutlu kompozisyonda
mekan algısı renk kontrastı ile sağlanabilir. Bu kontrast tonda, değerde ya da yoğunlukta
olabilir.
Doku: Algılanan yüzey özelliğidir. Dokunmaya gerek yoktur, görsel olarak da etkilidir.
Kaba dokulu yüzeyler mekanı olduğundan daha küçük ve dar gösterirken, ince dokulu
yüzeylerin tam tersi etkisi vardır. Doku derinlik algısı ile ilişkilidir.
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Birlik: birlik ya da uyum bir kompozisyondaki elemanların birbirine ait olma durumunu
temsil eder. Uygunluk yaratır. Kompozisyonları anlaşılabilir kılar. Birliğin eksik olduğu
tasarımlar parçalı ve düzensiz olarak algılanır. Birliği yakalamada süreklilik, tekrar ve
yakınlık önemlidir. Çeşitlilik görsel ilgiyi arttırır, dolayısıyla tasarımda zıt kutuplar arasında
sürekliliğin sağlanması birliğin/uyumun yakalanmasında önemlidir.
Ritim: Hareketi anlatır. Tekrar ilkesiyle ortaya konur. Ritim kompozisyonda
kullanıcının sonraki adımı tahmin edebilmesine yardımcı olur. Ritmi oluşturan düzenlemeler
bütünde bir desen oluşturur.
Denge: Bir kompozisyona baktığımızda içgüdüsel olarak merkez vertikal aks boyunca
görsel ağırlığını ölçeriz. Simetrik ve asimetrik olabilir. Tasarımın stabil olma durumunu ifade
eder. İnsan vücudu simetriktir. Simetrik denge durağandır. Asimetrik denge ise birbirine
benzemeyen değişkenlerin görsel olarak eşit ağırlıkta kullanılmasıyla ortaya çıkar.
Vurgu: farklı tasarım elemanları arasındaki farklılıkların anlatılmasında kullanılır.
Zıtlığı barındırır. Farklılıklar ölçüde, ölçekte, biçimde, yönde, dokuda, renkte vb. olabilir.
Tasarımdaki elemanların farklılığının belli bir derecenin üzerinde olması karmaşaya neden
olur.
Ölçek ve oran: Göreceli ölçü ile alakalıdırlar. İnsan ölçeği tasarımda belirleyici bir
etkendir. Orantıda parçanın diğer parçalar ve bütünle ilişkisi önemlidir.
“yer”, insanların, öyle ya da bir başka türlü, ilişik kurdukları, değdikleri, bağlandıkları
mekânlardır; anlamlı konumlardır” (Creswell, 2004)
“mekân”, yerden farklı olarak, anlamı olmayan bir alan şeklinde görülür. İnsanlar
mekânlara anlam yüklediklerinde ve bir biçimde onunla ilişki kurduklarında, ona
değdiklerinde, mekân bir yer haline gelir.”
Mekan; «insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerin sürdürülmesine
elverişli olan boşluk» (Hasol, 1975; Güngör 2005’den)olarak tanımlanabilir.
• Mekanı yaratan olgu aslında boşluktur (Kuloğlu, 2013).
• Mekan, yerde, yeraltında ve yer üstünde doğal olarak oluşmuş ya da insanlarca
oluşturulmuş, içinden yararlanılabilen boşluklardır (Güngör,2005).
• Bu nedenle mekan kompozisyonunda kütle-boşluk ilişkisinin iyi değerlendirilmesi
gereklidir.
• Mekanlar; iç-dış, yalın-grift, açık-kapalı-yarı kapalı gibi sınıflandırmalara tabi
tutulabilirler.
• Mekanın kapalı, yarı-kapalı ya da açık olması durumu aslında kısmen görecelidir.
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Kapalı bir mekanda insan kendini konforlu, güvenli hisseder. Kapalı mekanlarda çok
zaman geçiren bireylerde ise klostrofobi ve gerginlik hisleri ortaya çıkar.
• Yarı-kapalı mekanlar açık alanlara komşu bulunana ancak doğal ventilasyon
durumlarının bazı yapısal elemanlarla kısıtlandığı alanlardır.
Mekânsal tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı, peyzaj tasarımı, iç tasarım ve hizmet
tasarımı gibi geleneksel tasarım uzmanlıklarının ve kamusal sanatın belirli alanlarının
sınırlarını aşan nispeten yeni bir kavramsal tasarım disiplindir.
İç ve dış ortamların çoklu alanları arasındaki insanların akışına odaklanır ve hem özel
hem de kamusal alanda yer alan alanlarda değer ve anlayış sağlar. Disiplinin vurgusu,
özellikle mekanın nosyonuna bakarak, aynı zamanda kimlik ve dehaları yerleştirmekle,
insanlarla ve mekânla çalışmak üzerinedir. Bu nedenle, disiplin, iç mekânların ayrıntılı
tasarımından büyük bölgesel stratejilere kadar çeşitli ölçekleri kapsamakta ve [1] büyük
oranda Birleşik Krallık ‘ta bulunmaktadır. Bir disiplin olarak, tasarım niyetlerini iletmek için
mimarlık, iç tasarım ve peyzaj mimarlığı dilini kullanır. Mekânsal tasarım, IDEO tarafından
belirlenen ürün ve hizmet tasarımı gibi disiplinlerde sıklıkla bulunan araştırma yöntemlerini
kullanır. [23] ve yerin tanımlanması ve belirlenmesine yardımcı olan sosyal ve tarihsel
yöntemler de vardır.
Tasarımın büyüme alanı olarak, mekânsal tasarım uygulayıcılarının sayısı mevcut
disiplinlerde veya bağımsız danışmanlar olarak çalışır.
Konu, Birleşik Krallık ‘ta bir dizi kurumda çalışılmıştır, [24] [25], ancak yeni bir
çalışma alanı gibi, bu kurslar kendi kapsamı ve hırsları bakımından farklılık göstermektedir.
En nihayetinde, “geleneksel inşa edilmiş çevre disiplinlerini, hizmet etmek üzere
tasarlandıkları insanlarla bir araya getiren yapıştırıcı” olarak görülebilir.
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1.5.Tasarım İlkeleri
Tasarım ilkeleri, sanatçıların sanat eserlerini sanat eserlerinde kullanma
biçimlerini tanımlar.
1.Denge, nesnelerin, renklerin, dokuların ve boşluğun görsel ağırlığının
dağılımıdır.
Tasarım bir ölçek olsaydı, bu öğeler bir tasarımın istikrarlı olmasını sağlamak
için dengelenmelidir. Simetrik dengede, tasarımın bir tarafında kullanılan elemanlar
diğer taraftakilere benzer; Asimetrik dengede, kenarlar farklıdır ama yine de dengeli
görünürler. Radyal dengede, elemanlar merkezi bir nokta etrafında düzenlenir ve
benzer olabilir.
2.Vurgu, izleyicinin dikkatini çeken tasarımın bir parçasıdır. Genellikle sanatçı
bir alanı diğer alanlarla karşılaştırmak suretiyle öne çıkarır. Alan, boyut, renk, doku,
şekil vb. Farklı olabilir.
3.Hareket, izleyicinin gözünün genellikle çalışma alanlarına, sanat yapıtından
geçtiği yoldur. Bu hareket, sanat eseri içerisinde çizgiler, kenarlar, şekil ve renk
boyunca yönlendirilebilir.
4.Desen, sanat eserinin her yerinde bir nesnenin ya da sembolün tekrarıdır.
5.Tekrarlama, sanat eserinin aktif görünmesini sağlamak için desenle çalışır.
Tasarım öğelerinin tekrarı sanat eseri içerisinde bir birlik yaratır.
6.Oran, bütün parçalar (büyüklük, miktar veya sayı) birbiriyle iyi ilişki
kurduğunda oluşan birlik duygusudur. İnsan figürünü çizerken, orantı, vücudun geri
kalan kısmına kıyasla başın boyutuna işaret edebilir.
7.Ritm, organize bir hareket hissi yaratmak için bir veya daha fazla tasarım
unsuru tekrar tekrar kullanıldığında yaratılır. Ritim müzik veya dans gibi bir ruh hali
yaratır. Ritmi heyecanlı ve aktif tutmak için çeşitlilik önemlidir.
8.Çeşitlilik, izleyicinin dikkatini çekmek ve izleyicinin gözünü sanat eseri
boyunca ve etrafına yönlendirmek için çeşitli tasarım unsurlarının kullanılmasıdır.
9.Birlik, sanat eserinin tüm bölümleri arasındaki uyum duygusudur ve bu da bir
bütünlük duygusu yaratır.
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1.6.Tasarımın Temel Unsurları
Güzel tasarım yaratmak ilhamdan ya da harika bir fikirden daha fazlasıdır, konunun
temellerini anlamakla ilgilidir. Her ne kadar tasarımın nüanslarını incelemek ve başarılı olmak
için birçok farklı şeyi incelemek mümkün olsa da, her tasarımcının, herhangi bir projeye
başlamadan önce bilmesi gereken bir veya iki temel unsur vardır. Kişisel blogları koruyan ya
da sadece bir hobi yapan amatörler bile profesyonel görünümlü parçalar oluşturmak için
aşağıdaki on ipucu kullanabilirler ve çabadan para kazanmayı düşünen herkes bunları
tanımalıdır. Kurallar bozuldu, tabii ki, ama ilk ne olduklarını bilmek zorundasın.
1.6.1. Çizgi
Çizgi, tasarımın ilk ve en temel öğesi, çizgininkidir. Çizimde, bir çizgi kalem veya
kurşun kaleminin konturudur, ancak grafik tasarımında, iki bağlı nokta vardır. Çizgiler, alanı
bölmek ve gözü belirli bir yere çekmek için kullanışlıdır. Örneğin, bir derginin içeriği,
başlıkları ve yan panelleri ayırmak için hatları nasıl kullandığını düşünün.
Çizgilerle Tasarlamak İçin 6 İpucu
Bugün mümkün olan en basit tasarım öğelerinden birine bakacağız: bir çizgi. Doğru
şekilde nasıl kullanılacağını ve bunları uygularken neler yapılacağını öğreneceğiz.
Bir tasarıma birkaç basit çizgi eklemek, sıkıcı bir tasarımın yapısını ve grafik yeteneğini
getirebilir. Bu, etkili bir şekilde kullanıldığında, tasarımınızın bir katmanı eklenmesi etkisine
sahip olan ölü bir numaradır.
1.6.2. Renk
Renk, hem kullanıcı hem de tasarımcı için tasarımın en belirgin unsurlarından biridir.
Bir arka plan olarak yalnız kalabilir veya çizgiler, şekiller, dokular veya tipografi gibi diğer
öğelere uygulanabilir. Renk parçanın içinde bir ruh hali yaratır ve marka hakkında bir hikaye
anlatır. Her renk farklı bir şey söylüyor ve kombinasyonlar bu izlenimi daha da değiştirebilir.

Şekil 1. 39. Tasarımın temel unsurlarından renk
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a-Temel Renk Teorisi
Renk teorisi, çeşitli ansiklopedileri doldurmaya yetecek çok sayıda tanım, kavram ve
tasarım uygulamasını kapsar. Bununla birlikte, renk teorisinin üç temel kategorisi vardır,
bunlar mantıksal ve yararlıdır: Renk tekerleği, renk uyumu ve renklerin nasıl kullanıldığı
bağlamı.
Renk teorileri renk için mantıksal bir yapı oluşturur. Örneğin, meyve ve sebze
çeşitlerimiz varsa, bunları renklerle düzenleyebilir ve birbirleriyle ilişkili renkleri gösteren bir
daireye yerleştirebiliriz.

b-Renk Çemberi
Kırmızı, sarı ve maviyi temel alan bir renk çemberi sanat alanında gelenekseldir. Sır
Isaac Newton, 1666'da renklerin ilk dairesel diyagramını geliştirdi. O zamandan beri, bilim
adamları ve sanatçılar bu kavramın çok çeşitli varyasyonlarını incelediler ve tasarladılar. Bir
formatın diğeri üzerindeki geçerliliği hakkındaki görüş farklılıkları tartışmayı kışkırtmaya
devam ediyor. Gerçekte, mantıksal olarak düzenlenmiş saf renk tonu dizisi sunan herhangi bir
renk çemberi veya renk çarkı yeterlidir.
Renk tekerine dayalı renklerin tanımları (veya kategorileri) vardır. 3 parçalı renk
tekerleği ile başlıyoruz.
Ana Renkler: Kırmızı, sarı ve mavi
Geleneksel renk teorisinde (boya ve pigmentlerde kullanılır), birincil renkler, diğer
renklerin herhangi bir kombinasyonu ile karıştırılamayacak veya oluşturulamayan 3 pigment
rengidir. Diğer tüm renkler bu 3 renkten elde edilir.
İkincil renkler: yeşil, turuncu ve mor
Bunlar birincil renkleri karıştırarak oluşan renklerdir.
Tersiyer Renkler: Sarı-turuncu, kırmızı-turuncu, kırmızı-mor, mavi-mor, mavi-yeşil ve
sarı-yeşil
Bunlar birincil ve ikincil bir renk karıştırılarak oluşturulan renklerdir. Bu yüzden ton,
mavi-yeşil, kırmızı-mor ve sarı-turuncu gibi iki kelimelik bir isimdir.
c-Renk uyumu
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Uyum, ister müzik, şiir, renk, isterse de dondurma dondurma olsun, parçaların hoş bir
düzenlemesi olarak tanımlanabilir.
Görsel deneyimlerde uyum, göze hoş gelen bir şeydir. İzleyiciyi meşgul eder ve görsel
bir deneyde bir denge, içsel bir anlam duygusu yaratır. Bir şey uyumlu değilse, ya sıkıcı ya da
kaotik. Bir uçta, izleyicinin nişan almadığı kadar mülayim olan görsel bir deneyim. İnsan
beyni az uyarıcı bilgiyi reddeder. Diğer uçta ise çok fazla abartılmış görsel bir deneyim var, o
kadar kaotik ki izleyici ona bakmaya dayanamıyor. İnsan beyni, neyi organize edemeyeceğini,
neyi anlayamayacağını reddeder. Görsel görev, mantıksal bir yapı sunmamızı gerektirir. Renk
uyumu görsel ilgi ve sipariş duygusu sunar.
Özet olarak, aşırı birlik düşük stimülasyona yol açar, aşırı karmaşıklık aşırı uyarılmaya
yol açar. Uyum dinamik bir dengedir.
Renk Uyumu için Bazı Formüller
Uyum için birçok teori var. Aşağıdaki şekiller ve açıklamalar bazı temel formülleri
sunmaktadır
1. Analog renklere dayalı bir renk şeması
Benzer renkler, sarı-yeşil, sarı ve sarı-turuncu gibi 12 parçalı bir renk tekerleğinde yan
yana bulunan üç renktir. Genellikle üç renkten biri baskındır.
2. Tamamlayıcı renklere dayalı bir renk şeması
Tamamlayıcı renkler, kırmızı ve yeşil ve kırmızı-mor ve sarı-yeşil gibi birbirinin tam
karşıtı olan herhangi iki renktir. Yukarıdaki resimde, yapraklarda sarı-yeşil çeşitli
varyasyonları ve orkide içinde kırmızı-mor çeşitli varyasyonları vardır. Bu karşıt renkler
maksimum kontrast ve maksimum kararlılık yaratır.
3. Doğaya dayalı bir renk düzeni
Doğa, renk uyumu için mükemmel bir çıkış noktası sağlar. Yukarıdaki resimde kırmızı
sarı ve yeşil, bu kombinasyonun renk uyumu için teknik bir formüle uyup uymadığına
bakılmaksızın uyumlu bir tasarım yaratır. [26]
Tasarımda, renk kullanımından daha öznel ya da daha önemli olan birkaç şey vardır. Bir
kişide bir reaksiyonu uyandırabilen bir renk, kültür, önceki ilişki veya hatta sadece kişisel
tercih nedeniyle bir diğerinde ters tepkimeye yol açabilir.
Tasarımlarınızda rengi etkili kullanmak için birkaç renk kavramının yanı sıra bazı renk
teorisi terminolojisini bilmeniz gerekir.
Ancak bunun için çok şey var. Bir rengin tam tonunu veya doygunluğunu değiştirmek
kadar basit bir şey, tamamen farklı bir his uyandırabilir. Kültürel farklılıklar, bir ülkede mutlu
olan ve yükselen bir tonla bu etkileri bir araya getirebilir.
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Şekil 1.40. Renk skalası
Kısaca…
Burada yer alan bilgiler biraz bunaltıcı görünmekle birlikte, renk teorisi, belirli bir
gölgenin diğer her şeyden daha çok duyduğu duyguyla ilgilidir. Ancak, yukarıda ele alınan
renklerin genel anlamları için hızlı bir başvuru kılavuzu:
•

Kırmızı: Tutku, Aşk, Öfke

•

Turuncu: Enerji, Mutluluk, Canlılık

•

Sarı: Mutluluk, Umut, Aldatma

•

Yeşil: Yeni Başlangıçlar, Bereket, Doğa

•

Mavi: Sakin, Sorumlu, Hüzün

•

Mor: Yaratıcılık, Royalty, Servet

•

Siyah: Gizem, Elegance, Evil

•

Gri: Moody, Muhafazakâr, Biçimlilik

•

Beyaz: Saflık, Temizlik, Erdem

•

Kahverengi: Doğa, Bütünlük, Güvenilirlik

•

Tan veya Bej: Muhafazakar, Kefir, Donuk

•

Krem veya Fildişi: Sakin, Zarif, Saflık
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1.6.3. Şekil
Şekiller, geometrik veya organik, ilgi ekleyin. Şekiller, çizgiler veya renkler gibi
sınırlarla tanımlanır ve genellikle sayfanın bir bölümünü vurgulamak için kullanılır. Her şey
nihayetinde bir biçimdir, bu yüzden tasarımınızın çeşitli unsurlarının şekilleri nasıl
oluşturduğu ve bu şekillerin nasıl etkileştiği konusunda daima düşünmelisiniz.
Şekiller tasarımın kökenindedir. Her türlü tasarımda logolar, çizimler ve sayısız diğer
elementleri oluşturan şekiller ve formlardır.
Şekiller tasarımcının ilgiyi eklenmesine veya bir tasarımın unsurlarını düzenlemesine
yardımcı olur. Şekiller sembolik anlamlara sahip olabildiği, hisleri çağrıştırabileceği veya
gözü en önemli bilgilere yönlendirmek için kullanılabileceği için kesinlikle süs değildirler.
a-Farklı Şekiller Türleri
Şekiller, grafik tasarımın temel öğelerinden biridir ve aralarından seçim yapabileceğiniz
çok çeşitli şekillere sahip olursunuz. Üç temel şekil türü vardır:
• Geometrik şekiller
• Organik şekiller
• Soyut şekiller
• Geometrik şekiller

Geometrik şekiller, temel kareleriniz, dikdörtgenler, daireler, üçgenler ve benzerleridir.
Bunlar tipik olarak keskin köşeleri içerir, ancak yuvarlak elemanlar içerebilir.
Web sayfalarındaki çoğu geometrik şekil, düzen ve CSS ile oluşturulur. Eklediğiniz
bazı ortak geometrik şekiller:
• Kareler ve dikdörtgenler
• Çemberler
• Üçgenler
• Elmaslar
• Organik Şekiller
Organik şekiller akan çizgiler var ve aynı zamanda "doğal şekiller" olarak da
adlandırılır. Bir gölet (dalgalı bir damla), bir elma veya bir yaprak gibi doğada bulunan
nesnelere benziyorlar. Web sayfalarındaki en doğal şekiller resimlerle oluşturulur.
b-Soyut şekilleri
Soyut şekiller olarak bilinen gerçekle ilişki kuramayacağımız şekiller de vardır. Soyut
şekiller, tanınabilir bir forma sahip olan ancak doğal şekillerdeki gibi "gerçek" olmayanlardır.
Örneğin, bir köpeğin bir çubuk figürü çizimi soyut bir köpek şeklidir, ancak fotoğraftaki
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başka bir köpek doğal bir şekildir. Bunlar, modern logo tasarımında popüler hale gelen
spiraller, bulut benzeri oluşumlar ve çok boyutlu şekiller gibi serbest biçimli şekillerdir.
Web tasarımlarında soyut şekiller genellikle görüntülerle eklenir. Soyut şekillerden bazı
örnekler:
• Alfabe glifleri
• Simgeler
• Semboller
c-Tasarımlarınızda Şekiller Kullanmak
Şekilleri doğru kullanmak, başarılı grafik tasarımın anahtarlarından biridir. Bir
düzendeki şekiller için biçim, renk, boyut ve diğer özellikler, ruh halini ve mesajını
belirleyebilir.
Yumuşak, kavisli ve yuvarlak şekiller keskin, açılı şekillerden farklı algılanır. Örneğin,
birincil müşteri tabanı kadın olan bir şirket logolarında daire ve eğri kullanabilir. Aynı
şekilde, spor endüstrisindeki bir işletme, Nike logosu gibi hareket ve eylemleri tasvir eden
keskin hatlara sahip şekiller isteyecektir.
Ayrıca, bir web sitesi veya broşür için genel taslak gibi tasarımlarınızın görünmez
şekillerini de göz önünde bulundurun. Tel çerçeveniz, başlıkların ve tasarım öğelerinin
yerleştirilmesine yönelik şekiller içerebilir, ancak sınırlar nihai tasarımda zorunlu olarak
çizilemez veya çizilemez.
Şekiller gruplandırılabilir veya vurgu eklemek için kalıplarda kullanılabilir.
Şekiller arasında bırakılan “beyaz boşluk” veya negatif alan, bir tasarımı önemli ölçüde
etkileyecektir.
Bir tasarımdaki şekillerin belirlenmesi ve değiştirilmesi, sonuçta istenen sonuca yol
açabilir.
Modern Grafik Tasarımda Şekil Oluşturma
Grafik yazılımı, grafik tasarımcılarının şekilleri ele alma biçimini değiştirdi ve Adobe
Illustrator, şekillerin oluşturulması ve manipüle edilmesi için en kullanışlı araçtır.
Bir tıklama ve sürükleme ile daireler, kareler ve üçgenler gibi basit şekiller
oluşturulabilir.
Illustrator ve benzer programlardaki araçları kullanarak çizgi ve eğrilerin ayarlanması,
sınırsız boyutlarda daha karmaşık şekiller oluşturabilir.
Renkler, desenler, opaklık ve şekillerin diğer özellikleri kolayca değiştirilebilir.
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Tasarımcılar için şekil araçlarını en sevdikleri yazılımlar içinde ustalaştırmak önemlidir,
çünkü şimdi hayal edilebilecek hemen hemen her türlü şekil oluşturulabilir.
1.6.4. Yüzey
Negatif alan, sayfa için tasarımın en yaygın kullanılan ve yanlış anlaşılan yönlerinden
biridir. Sitenin boş bırakılan kısımları, ister beyaz ister başka bir renk olsun, genel bir görüntü
oluşturmaya yardımcı olur. Başka bir öğe gibi şekiller oluşturmak için negatif boşluk
kullanın. Negatif alan gibi sık kullanılan tasarım terimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
istiyorsanız, bu makaleye göz atın.
•

YuzeyYT, bazıları dahil olmak üzere çeşitli anlamları aktarmak için
kullanılabilir

•

Kalite - zenginlik, lüks

•

Yalnızlık - terk, yalnızlık

•

Temizlik - ağartılmış, yıkanmış

•

Saflık - dengesiz, katkısız

•

Maneviyat - kutsallık, daha büyük bir şeye bağlantı

•

Açıklık - mesafe, sonsuzluk

•

Sakinlik - plasenta, eylemsizlik

Şekil 1.41.Yüzey negatif boşluk kullanımı
1.6.5. Doku
Parçaya dokunulmayacağı zaman doku hakkında düşünmek, karşı sezgiseldir. Web
siteleri ve grafik tasarım, ekrandaki dokunun görünümüne ve izlenimlerine güveniyor.
Dokular bu iki boyutlu yüzeyde daha üç boyutlu bir görünüm oluşturabilir. Aynı zamanda
sürükleyici bir dünya inşa etmeye de yardımcı oluyor.
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1.6.6. Tipografi
Belki de grafik ve web tasarımının en önemli parçası tipografi. Renk, doku ve şekiller
gibi, kullandığınız yazı tipleri okuyuculara ciddi bir çevrimiçi haber dergisi, eğlenceli bir
yemek bloğu veya eski bir çay kaşığı dükkanı sunduğunuzu söylüyor. Kelimeler önemlidir,
ancak sözlerin tarzı eşit derecede önemlidir.
1.6.7. Ölçek (Boyut)
Nesnelerinizin ölçeği ve boyutlarıyla, şekilleriyle, türleriyle ve diğer öğelerle oynamak,
ilgi ve vurgu ekleyin. Tüm benzer boyuttaki malzemelerle simetrik bir web sitesi ne kadar
sıkıcı olur? Çok. Ancak, varyasyon miktarı içerdeki içeriğe büyük ölçüde bağlı olacaktır.
Göze batmayan farklılıklar profesyonel içeriğe uygundur, cesur olanlar ise yaratıcı girişimleri
tercih eder.
1.6.8. Hakimiyet ve Vurgu
Bir şeyi ya da diğerini vurgulamaktan bahsederken, vurgu unsuru, daha fazla kontrast
hissi için başka bir nesne, renk ya da üslupla daha çok ilgilidir. Kontrast ilgi çekicidir ve bir
odak noktası oluşturur.
1.6. 9. Denge
İki denge sınıfı vardır: simetri ve asimetri. Çoğu tasarımcı, sanatçı ve yaratıcı insan, göz
alıcı doğası için asimetriyi tercih etse de, simetrinin yeri vardır. Ara sıra.
1.6. 10. Armoni
“Grafik Tasarımın Unsurları” nın yazarı Alex White'a göre, “Grafik tasarımın ana
hedefi”, önemli olduğunu biliyorsunuz. Uyum tüm parçalar birlikte çalışırken aldığınız şeydir.
Hiçbir şey gereksiz olmamalı. Büyük tasarım sadece yeterli ve asla çok fazla değil. Projenin
tamamlandığını düşünmeden önce tüm ayrıntıların birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun.
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Tasarımın öğeleri ve ilkeleri yapı taşlarıdır. Tasarım unsurları tasarım yapan şeylerdir.
Tasarımın ilkeleri, bu unsurlara yaptığımız şeydir. Tasarım ilkelerini nasıl uygularız,
tasarımın ne kadar başarılı olduğunu belirler.

1.7. Tasarım unsurları
LINE - Bir kalem veya fırça veya iki şekil bir araya geldiğinde oluşturulan kenar ile
yapılan doğrusal işaretler.
ŞEKİL - Bir şekil, geometrik olarak (kareler ve daireler) veya organik (serbest biçimli
şekiller veya doğal şekiller) tanımlanmış bir alandır. Pozitif bir şekil otomatik olarak negatif
bir şekil oluşturur.
YÖNÜ - Tüm satırların yönü vardır - Yatay, Dikey veya Eğik. Yatay durgunluk, istikrar
ve huzur önerir. Dikey, denge, formalite ve uyanıklık hissi verir. Eğik hareket ve eylem önerir
SIZE - Boyut, sadece bir şekil tarafından işgal edilen alanın diğerininkiyle olan
ilişkisidir.
DOKU - Doku bir şeklin yüzey kalitesidir - pürüzlü, pürüzsüz, yumuşak sert parlaklık
vb.
RENK - Renk, nesnelerden yansıyan ışıktır. Renk üç ana özelliğe sahiptir: renk tonu
veya adı (kırmızı, yeşil, mavi, vb.), Değer (ne kadar aydınlık veya karanlık) ve yoğunluk (ne
kadar parlak veya mattır).
Tasarım ilkeleri
BALANS - Tasarımdaki denge fizikteki dengeye benzer. Merkeze yakın büyük bir
şekil, kenara yakın küçük bir şekil ile dengelenebilir. Denge, bir tasarım için kararlılık ve yapı
sağlar. Tasarımınızda dağıtılan ağırlık, öğelerinizin yerleştirilmesiyle elde edilir.
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Şekil 1.42. Balans
Yakınlık - öğeler arasında ilişki kurar. Bir odak noktası sağlar. Yakınlık, öğelerin bir
araya getirilmesi gerektiği anlamına gelmez, bunun görsel olarak bir şekilde birbirine bağlı
olması gerektiği anlamına gelir.
HİZMET - Sipariş ve organizasyon oluşturmamızı sağlar. Hizalama elemanları,
birbirleriyle görsel bir bağlantı oluşturmasına olanak tanır.
Tekrarlama - Tekrarlama, bireysel öğeleri birbirine bağlayarak bir tasarımı güçlendirir.
İlişkilendirme ve tutarlılık yaratmaya yardımcı olur. Tekrarlama ritmi yaratabilir (organize
hareket hissi).

Şekil 1.42.Tekrarlama

KONTRAST - Kontrast, karşıt elemanların yan yana yerleştirilmesidir (renk çarkında
ters renkler veya açık / koyu veya yön - yatay / dikey). Kontrast, tasarımınızdaki önemli
öğeleri vurgulamamıza veya vurgulamamıza izin verir.
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SPACE - Sanattaki uzay, elemanların etrafında, üstünde, üstünde, altında veya içinde
yer alan mesafeyi veya alanı ifade eder. Hem olumlu hem de negatif alan, her tasarımda
dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.

1.8.Görsel Tasarım Temelleri
Görsel tasarım, görüntüleri, renkleri, yazı tiplerini ve diğer öğeleri stratejik olarak
uygulayarak bir sitenin ve ilgili malzemelerinin estetiğine odaklanır. Başarılı bir görsel
tasarım, sayfadaki veya işlevdeki içerikten uzaklaşmaz. Bunun yerine, kullanıcıların ilgisini
çekerek ve markayla güven ve ilgi oluşturmaya yardımcı olarak geliştirir.
1.8.1.Görsel Tasarımın Temel Unsurları
Görsel tasarımlar oluşturmak için birleştiren temel unsurlar şunları içerir:
Hatlar iki noktayı birleştirir ve şekilleri tanımlamaya, bölümler oluşturmaya ve dokular
oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Tüm satırlar, düz oldukları takdirde, uzunluk,
genişlik ve yöne sahiptir.
Şekiller kendi kendine yeten bölgelerdir. Alanı tanımlamak için grafik sanatçı çizgileri,
değer, renk ve / veya dokudaki farklılıkları kullanır. Her nesne şekillerden oluşur.
Renk paleti seçimleri ve kombinasyonları öğeleri ayırt etmek, derinlik yaratmak, vurgu
eklemek ve / veya bilgiyi organize etmek için kullanılır. Renk teorisi, çeşitli seçeneklerin
kullanıcıları psikolojik olarak nasıl etkilediğini inceler.
Doku, bir yüzeyin kendini nasıl hissettirdiğini veya hissedildiğini ifade eder. Bir unsuru
tekrarlayarak, bir doku oluşturulacak ve bir desen oluşturulacaktır. Bir dokunun nasıl
uygulandığına bağlı olarak, dikkat çekmek veya çekmek için stratejik olarak kullanılabilir.
Tipografi hangi yazı tiplerinin seçildiğini, boyutlarını, hizalamasını, rengini ve aralığını
belirtir.
Form üç boyutlu nesneler için geçerlidir ve hacimlerini ve kütlelerini tanımlar. Form,
iki veya daha fazla şekli birleştirerek oluşturulabilir ve farklı tonlar, dokular ve renkler ile
daha da geliştirilebilir.
1.8.1.Görsel Tasarım Yaratma İlkeleri
Başarılı bir görsel tasarım, aşağıdaki prensipleri yukarıda belirtilen unsurlara uygular ve
onları anlamlı bir şekilde bir araya getirir. Temel unsurları nasıl kullanacağınızı anlamaya
çalışırken göz önünde bulundurun:
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Birlik, bir sayfadaki tüm öğelerle görsel olarak veya kavramsal olarak birlikte ait olmak
zorundadır. Görsel tasarım, donuk veya ezici bir tasarımdan kaçınmak için birlik ve çeşitlilik
arasında bir denge kurmalıdır.
Gestalt, görsel tasarımda, kullanıcıların bireysel tasarımın aksine genel tasarımı
algılamasına yardımcı olur. Tasarım öğeleri uygun şekilde düzenlenmişse, genel tasarımın
Gestalt'ı çok açık olacaktır.
Alex White'a göre, “The Design of Graphic Design” kitabında yer alan “bir şey
yerleştirildiğinde yer” tanımlanmıştır. Bir tasarıma yer açmak, gürültüyü azaltmaya,
okunabilirliği arttırmaya ve / veya yanılsamaya yardımcı olur. Beyaz boşluk, düzen
stratejinizin önemli bir parçasıdır.
Hiyerarşi, öğeler arasındaki anlamdaki farkı gösterir. Tasarımcılar genellikle, sayfadaki
farklı yazı tipi boyutları, renkleri ve yerleşimi aracılığıyla hiyerarşiler oluşturur. Genellikle
üst kısımdaki öğeler en önemli olarak algılanır.
Denge, eşit dağılımın olduğu algısını yaratır. Bu her zaman simetri olduğu anlamına
gelmez.
Kontrast, boyut, renk, yön ve diğer özelliklerin farklılıklarını vurgulayarak öğeleri öne
çıkarmaya odaklanır.
Ölçek, bir dizi boyut tanımlar; Her bir maddenin, büyüklüğüne göre birbirleriyle nasıl
ilişkili olduğunu göstererek ilgi ve derinlik yaratır.
Hakimiyet, bir unsurun odak noktası ve diğerlerinin de bağımlı olması üzerine
odaklanır. Bu genellikle boyut, renk, konum, şekil vs.'ye göre ölçeklendirme ve kontrastlama
yoluyla yapılır.
Benzerlik, doğrudan çoğaltma yapılmadan bir tasarım boyunca süreklilik yaratmayı
ifade eder. Benzerlik, parçaların bir arayüz üzerinde birlikte çalışmasını sağlamak ve
kullanıcıların ara yüzü daha hızlı öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanılır.
Hepsini bir araya getirme örneği
Tasarım ilkelerini temel öğelere uygulamak ilk başta ezici görünebilir, ancak bir sayfayı
veya konsepti bir araya getirmeye başladığınızda daha kolay olur. Aşağıda, eylemdeki
ilkelerin bazılarını içeren örnek bir ana sayfa verilmiştir:
Logoya renk kontrastı uygulandı ve “stop” kelimesi göze çarptı.
Metin aralığı ve boyutu görsel bir hiyerarşi oluşturur
Atlıkarınca gösterilen görüntü, bir odak noktası oluşturmak için altındaki küçük
resimlerin üzerine hâkimdir.
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Metnin çevresinde ve sayfanın nefes almasını sağlamak için bölümler arasında beyaz
boşluk kullanılır
Sayfadaki öğelerin yardımcı olmak için dokulu arka plan üzerinde duruluyor
Harita gösterme ölçeği
Bölümleri bölme çizgileri
Düğmeler oluşturmak için şekiller

1.9. Zihinsel Haritalar
Zihinsel veya bilişsel haritalar, her gün kullandığımız psikolojik araçlardır. Adından da
anlaşılacağı gibi, zihinsel haritalar beynimizde saklanan ortamımızın haritalarıdır. Bir yerden
diğerine gitmek, günlük aktivitelerimizi planlamak, arkadaşlarımızdan, ailemizden veya
haberlerden duyduğumuz olayları anlamak ve yerleştirmek için zihinsel haritalarımıza
güveniyoruz. Zihinsel haritalar, sahip olduğumuz coğrafi bilgi ve mekânsal farkındalığın
miktarını ve kapsamını da yansıtmaktadır. Bu noktayı göstermek için, bir arkadaşınızın sizi
ilk defa şehir dışından ziyaret ettiğini varsayın. Boş bir kâğıt kâğıdını kullanarak,
arkadaşınızın etrafta dolaşmasına yardımcı olacak, memleketinizin anılarından bir harita
çizmek için beş ila on dakika arası bir süre kullanın [1-5].
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Şekil 1.43. Zihinsel Harita şeması
Haritanızda ne çizmeyi tercih ettiniz? Eviniz mi, harita üzerinde mi çalışıyorsunuz?
Sokaklar, restoranlar, alışveriş merkezleri, müzeler veya diğer ilgi alanları nedir?
Haritanızdaki nesneleri nasıl çizdiniz?
Semboller, çizgiler ve şekiller kullandınız mı? Yerler etiketli mi? Haritanıza belirli
yerleri ve özellikleri eklemeyi tercih ettiniz, ancak başkalarını değil? Haritanızı yaparken
hangi sınırlamalarla karşılaştınız?
Bu basit egzersiz çeşitli nedenlerle öğreticidir.
İlk olarak, nerede yaşadığınız hakkında bildiklerini gösterir. Basit haritanız, yerel
coğrafi bilgi ve zihin haritanızın kaba bir yaklaşımıdır.
İkincisi, yerel çevrenizle ilişkilendirme yolunuzu vurgular. Haritanıza dâhil etmeyi ve
hariç tutmayı seçtiğiniz şey, önemli olduğunu düşündüğünüz yerler ve bulunduğunuz yerden
veya konutunuzdan nasıl geçtiğiniz hakkında bilgi sağlar.
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Üçüncüsü, zihin haritanızı başka biriyle aynı yerde karşılaştırırsak, bazı benzerlikler,
insanların mekânsal olarak düşünmeye eğilimli olduğumuza ışık tutuyor ve coğrafi bilgileri
aklımızda düzenlemek.
Dördüncüsü, bu alıştırma, sanatsal, yaratıcı ve kartografik yetenekleriniz hakkında bir
şeyler ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, sadece zihinsel haritaların eşsiz olması değil, aynı
zamanda bu tür haritaların sayfada çizildiği veya temsil edildiği yol da eşsizdir.
Bu noktaları güçlendirmek için, Şekil 1.1'de verilen Akdeniz’in zihinsel haritalarını
düşünün.
"Akdeniz A'nın Zihinsel Haritası".

Şekil 1.44. Akdeniz A'nın Zihinsel Haritası
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Şekil 1.45. Akdeniz B'nin Zihinsel Haritası

Şekil 1.46. Akdeniz C'nin Zihinsel Haritası
Her bir haritayı incelemek ve aşağıdaki soruları düşünerek haritaları karşılaştırmak için
bir dakikanızı ayırın:
• Her haritada hangi benzerlikler var?
• Bazı farklılıklar nelerdir?
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• Haritada hangi yerler veya özellikler gösteriliyor?
• Akdeniz hakkında bildikleriniz arasında, haritalara neyin dâhil edildiği veya hariç
tutulduğu hakkında?
• Her haritada hangi varsayımlar yapılır?
• Harita hangi ölçekte çizilir?
Her harita muhtemelen zihinsel haritasının kusurlu bir temsilidir, ancak insanların
Akdeniz, haritalar ve daha genel olarak dünyayla nasıl ilişki kurduğunu anlatan bazı
benzerlikler ve farklılıklar görebiliriz. İlk olarak, tüm haritalar kuzeyde olacak şekilde
yönlendirilir. Haritalardan yalnızca biri, görüntüleyenlere haritanın coğrafi yönünü açıkça
bildiren bir kuzey oku içeriyor olsa da, en çok alışık olduğumuz sayfanın en üstünde kuzey
olan haritalar. İkincisi, ancak ilk haritaların hepsi Akdeniz bölgesindeki bazı önemli
özellikleri ve simge yapıları tanımlamaktadır. Örneğin, Uluslararası Havaalanı, Dağları gibi
bu haritaların ikisinde görülüyor. Örneğin haritada metin, bir kısaltma ya da sembol olarak
havalimanı nasıl temsil edilir ya da tasvir edilir, aynı zamanda haritaları kullanma ve anlama
konusundaki deneyimlerimize de değinir. Üçüncüsü, haritalardan ikisi otoban ağının bir
bölümünü tasvir ediyor ve bir tanesi de deniz'in altını çiziyor. bir şehirde, herhangi bir harita
otoyolları nasıl atlatabilir?
Haritanıza neleri eklediğiniz ve çıkardığınız, tercih ettiğiniz ya da olmasın, coğrafi
bilginiz ve mekânsal farkındalığınız ya da eksikliğinizden bahseder. Bilmediğimiz şeyleri
tanımak ve tanımak, öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Sadece bilinmeyeni tanımladığımız
zaman, soru sormak, bu sorulara cevap vermek için bilgi toplamak, cevaplar yoluyla bilgiyi
geliştirmek ve yaşadığımız dünyayı anlamak [1-5].

1.10.Coğrafi sorular sorma
Zihinsel haritalarımızdaki boşlukları doldurmak ve daha genel olarak coğrafi
bilgimizdeki boşluklar, yaşadığımız dünya ve onunla nasıl bağlantılı olduğumuz hakkında
sorular sormamızı gerektiriyor. Bu tür sorular yerel bir odaklamayla ( örneğin “En yakın
hastane hangisi?”) Veya daha küresel bir bakış açısıyla daha karmaşık olabilir (örneğin
“Kentleşme, dünyadaki biyoçeşitlilik sıcak noktalarını nasıl etkiler?”).
Bu tür soruları birleştiren coğrafyadır. Mesela “nerede?” Sorusu “En yakın hastane
nerede?” Ve “Şehirlerle ilgili biyoçeşitlilik noktaları nerede?” Sorularının önemli bir
parçasıdır.
Soruları açıkça ifade edebilmek ve bunları yönetilebilir parçalara bölmek, bir coğrafi
bilgi sistemi (CBS) kullanırken ve uygularken çok değerli becerilerdir.
“Gereksiz” bir soru diye bir şey olmamasına rağmen, bazı sorular aslında diğerlerinden
daha iyi.
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Doğru soruyu sormayı öğrenmek pratik yapmakta ve cevabın kendisini bulmaktan
genellikle daha zordur. Ancak, doğru soruyu sorduğumuzda, problemler daha kolay çözülür
ve dünya anlayışımız gelişir. Sorulabileceğimiz beş genel coğrafi soru tipi vardır ve CBS
cevap vermemize yardımcı olabilir. Her soru tipi burada listelenir ve birkaç örnekle takip
edilir. (Nyerges 1991). [1] [2-5]
-Coğrafi konum hakkındaki sorular:
• Nerede?
• Neden burada veya orada?
• Burada veya orada ne kadar var?
-Coğrafi dağılım hakkında sorular:
• Yerel veya global olarak dağıtılmış mı?
• Mekânsal kümelenmiş mi yoksa dağılmış mı?
• Sınırlar nerede?
-Coğrafi ilişki hakkında sorular:
• Yakınında başka ne var?
• Başka ne var?
• Varlığında bulunmayan nedir?
-Coğrafi etkileşim hakkında sorular:
• Başka bir şeyle bağlantılı mı?
• Bu derneğin yapısı nedir?
• Yerler arasında ne kadar etkileşim meydana gelir?
-Coğrafi değişim hakkında sorular:
• Her zaman burada mıydı?
• Zaman ve mekânda nasıl değişti?
• Yayılma veya kasılmasına neden olan nedir?
Bu ve ilgili coğrafi sorulara sıklıkla çeşitli uzmanlık alanları, endüstriler ve
mesleklerden gelen kişiler tarafından sorulur. Örneğin, şehir planlamacıları, trafik
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mühendisleri ve demograflar, şehirler ve banliyöler arasındaki iletişim kalıplarını (coğrafi
etkileşim) anlamakla ilgilenebilirler.
Biyologlar ve botanikciler, bir hayvanın veya bitki türünün neden tek bir yerde değil,
başka bir yerde (coğrafi konum / dağılım) geliştiğini merak ediyor olabilirler.
Epidemiyologlar ve halk sağlığı yetkilileri, hastalık salgınlarının nerede ve nasıl, neden ve
nerede yayıldıkları ile kesinlikle ilgilenmektedir (coğrafi değişim / etkileşim / konum).
Bir CBS, tüm bu soruları ve daha birçok şeyi cevaplamaya yardımcı olabilir. Dahası, bir
CBS, coğrafi sorulara cevap ararken genellikle soruşturma ek yolları açar. İşte CBS'nin en
güçlü yanlarından biri. Bir CBS belirli soruları cevaplamak veya belirli sorunları çözmek için
kullanılabilirken, genellikle daha ilginç soruları ortaya çıkarır ve gelecekte çözülecek daha
fazla sorun ortaya çıkarır.

1.11 Coğrafi Kavramlar
Coğrafi bilgi sistemini (CBS) “nasıl yapılacağını” öğrenmeden önce, sıklıkla verilen ve
kabul edilen birkaç önemli coğrafi kavramın gözden geçirilmesi ve yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir yer nedir ve nasıl tanımlanabilir? Bir konum hangi
noktada “yakının” haline gelir? Ya da birinin “iyi bir yön duygusu” olduğunu söylediğimizde
ne demek istiyoruz? Bunları ve ilgili soruları yanıtlayarak, bir CBS'yi öğrenmemize ve
uygulamamıza yardımcı olacak bir çerçeve oluşturuyoruz. Bu çerçeve aynı zamanda, coğrafi
bilgileri başkalarıyla paylaşmamıza ve paylaşmamıza da olanak tanıyacak, bu da işbirliğini,
problem çözmeyi ve karar vermeyi kolaylaştıracaktır.
1.11.1.Lokasyon
Coğrafyayı diğer alanlardan ayıran bir kavram, bir CBS'nin merkezi olan konumdur.
Yer, yeryüzünün yüzeyinde sadece bir konumdur. Dahası, neredeyse her şeye coğrafi konum
atanabilir. Bir şeyin yerini bildiğimizde, örneğin bir CBS ile bir haritaya yerleştirebiliriz.
Genel olarak, konumları nominal veya mutlak olarak tanımlamak ve tarif etmek
eğilimindeyiz. Eski durumunda, yerler basitçe isimle tanımlanır ve tanımlanır. Örneğin, New
York, Tokyo veya Londra gibi şehir adları, nominal konumlara işaret eder. Toponymy, ya da
yer isimleri ve bunların tarih ve anlamlarını incelemek, bu gibi nominal konumlarla ilgilidir
(Monmonier 1996, 2006). [1],[2] [3-9] Yerkürenin yüzeyindeki belirli noktalar ile konum
kavramını ilişkilendirmeye yatkın olsak da, yerler coğrafi özelliklere (örneğin Rocky Dağları)
veya geniş alanlara (örneğin Sibirya) da atıfta bulunabilirler. Coğrafi Adlar Amerika Birleşik
Devletleri Kurulu (http://geonames.usgs.gov) coğrafi adlandırma standartlarını korur ve
Coğrafi İsimler Bilgi Sistemleri (GNIS; http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic) aracılığıyla
bu isimleri takip eder. GNIS veri tabanı ayrıca, coğrafi koordinatların yanı sıra, hangi
konumun bulunduğu ve hangi ilçenin yer aldığı hakkında bilgi sağlar.
Karşıtlık nominal konumlar, dünyanın yüzeyindeki konumları tanımlamak için bir tür
referans sistemi kullanan mutlak konumlardır. Örneğin, enlem ve boylamı kullanarak
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yeryüzünün yüzeyinde bir yer tanımlamak mutlak konumun bir örneğidir. Posta kodları ve
sokak adresleri, genellikle bir tür yerel mantık biçimini izleyen diğer mutlak konum
örnekleridir. Sokak adresleri söz konusu olduğunda küresel bir standart olmasa da, coğrafi
kodlama (geocoding) adı verilen bir işlemle belirli sokak adreslerinin, posta kodlarının, yer
adlarının ve diğer coğrafi verilerin coğrafi koordinatlarını (yani enlem ve boylam)
belirleyebiliriz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve adreslerinde enlem ve boylamı döndüren birkaç
ücretsiz çevrimiçi coğrafi kodlayıcı (örneğin, http://worldkit.org/geocoder) vardır.
Küresel konumlandırma sisteminin (GPS) gelişi ile (ayrıca bkz. Http://www.gps.gov)
yeryüzünün yüzeyindeki neredeyse herhangi bir nesnenin yeri nispeten basit ve açık bir
alıştırmadır.
GPS teknolojisi, dünyanın etrafında dönen ve sürekli olarak zaman sinyallerini ileten
yirmi dört uydudan oluşan bir kümelenmeden oluşur (bkz. Şekil 1.4 "Global Konumlandırma
Sistemi (GPS) Uydularının Takımyıldızı"). Bir konumu belirlemek için, toprak tabanlı GPS
üniteleri (örneğin, avuç içi cihazlar, araç navigasyon sistemleri, cep telefonları) bu uyduların
en az üçünden gelen sinyalleri alır ve bu bilgiyi bir konumu üçgenlemek için kullanır. Tüm
GPS üniteleri, konumu bildirmek için coğrafi koordinat sistemini (GCS) kullanır.
Başlangıçta ABD Savunma Bakanlığı tarafından askeri amaçlar için geliştirilen, artık
bir GPS'in ticari ve bilimsel kullanımının geniş bir yelpazesi var.

Şekil 1.47. Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Uydularının Takımyıldızı
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Yer, göreceli olarak da tanımlanabilir. Göreceli konum, bilinen diğer yerlerle ilgili
yerleri tanımlamak ve diğerine göre bir yer belirleyip tanımlamak anlamına gelir. Örneğin,
Kahire, Mısır, Güney Afrika'nın Johannesburg kuzeyinde; Yeni Zelanda, Avustralya'nın
güneydoğusunda ve Kabil, Afganistan, Pakistan'ın Lahore kentinin kuzeybatısında. Tek
noktaları tanımlayan nominal veya mutlak konumların aksine, göreli konumlar biraz daha
fazla bilgi sağlar.
1.11.2.Yön
Konum gibi, yön kavramı coğrafya ve CBS'lerin merkezi konumundadır. Yön,
genellikle bir satır boyunca başka bir şeye göre bir şeyin konumunu ifade eder. Yönü
belirlemek için hangi yönün ölçüleceğine dair bir referans noktası veya referans noktası
kurulmalıdır. Yönü belirlemek için kullanılan en yaygın kriterlerden biri kendimizdir.
Kullandığımız zaman eksantrik yönler kendimizi yönlü bir kıyaslama olarak kendimiz. Bir
şeyi “sol benim”, “arkamda” ya da “yanımda” olarak tanımlamak, benmerkezci yönün
örnekleridir.
Adından da anlaşılacağı gibi, dönüm noktası yönü, bilinen bir yer işareti veya coğrafi
özellik yönünü belirlemek için bir ölçüt olarak kullanır. Bu gibi yerler bir şehrin yoğun bir
kavşağı olabilir, Roma'daki Kolezyum gibi önemli bir ilgi alanı veya dağ ya da nehir gibi
başka bir özellik olabilir. Önemli olan, özellikle yön belirlerken, dönüm noktası yönünü
hatırlamak için önemli olan, dönüm noktasının nispeten iyi bilinmesi gerektiğidir.
Coğrafya ve CBS'lerde, gerçek kuzey, manyetik kuzey ve grid kuzey yönlerini
tanımlamak için kullanılan üç standart ölçüt daha vardır. Gerçek kuzey, dünyanın dönüşünün
ekseninin dünyanın yüzeyini kestiği noktaya dayanır. Bu bağlamda Kuzey ve Güney
Kutupları, yönü belirlemek için coğrafi kriterler olarak hizmet etmektedir. Manyetik kuzey
(ve güney), dünyanın manyetik alanlarının birleştiği yeryüzünün yüzeyine işaret eder. Bu aynı
zamanda manyetik pusulaların işaret ettiği noktadır. Manyetik kuzeyin Kanada'nın kuzeyinde
bir yere düştüğünü ve coğrafi olarak gerçek kuzey ya da Kuzey Kutbu ile çakışmayacağını
unutmayın. Grid kuzeyi sadece kuzeye yöneldiği yön çizgilerinin enlem ve boylamı
çizgilerini çizdiği kuzeye yönelir.
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Şekil 1.48. Üç Kuzey: Doğru, Manyetik ve Izgara

1.11.3.Mesafe
Yer ve yön kavramlarını tamamlayıcı uzaklıktır. Uzaklık, yerler arasındaki ayrılma
derecesini veya miktarını ifade eder ve çeşitli birimlerle nominal veya mutlak olarak
ölçülebilir. Konumlar arasındaki mesafeleri nominal olarak “büyük” veya “küçük” olarak
tanımlayabiliriz veya iki veya daha fazla konumu “yakın” veya “uzak” olarak
tanımlayabiliriz. Mutlak mesafe bir standart metrik kullanılarak ölçülür veya hesaplanır.
Düzlemsel (yani düz) bir yüzey üzerinde iki nokta arasındaki mesafenin formülü
şöyledir:

Ancak, dünyanın yüzeyindeki iki yer arasındaki mesafenin hesaplanması, biraz daha
fazla ilgilidir çünkü üç boyutlu bir nesne ile uğraşıyoruz. Üç boyutlu dünyadan kağıt,
bilgisayar ekranları ve mobil aygıtlar üzerinde iki boyutlu haritalara geçmek önemsiz bir konu
değildir ve Bölüm 2 “Harita Anatomisi” nde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Ayrıca mesafeyi ölçmek için çeşitli birimler kullanıyoruz. Örneğin, Londra ile Singapur
arasındaki mesafe kilometrelerce, kilometrelerce, jumbo jeti üzerinde uçuş süresi veya kargo
gemisindeki günler olarak ölçülebilir.
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Bu mesafelerin Londra ve Singapur’un “yakın” ya da “uzak” olmasından uzaklaşıp
yaratılmayacağı, fikir, deneyim ve sabır meselesidir. Dolayısıyla, mesafe formülünden elde
edilenler gibi mutlak uzaklık metriklerinin kullanımı, birbirinden ne kadar uzakta veya yakın
konumların ne kadar olduğunu ölçmek için standart bir yöntem sunar.
1.11.4.Alan
Mesafe, mekanların ne kadar uzakta konumlandırıldığına göre ölçülebilir bir miktar
olduğunu düşündürüyorsa, alan, ölçüldüğünden ziyade daha yaygın olarak tanımlanan daha
soyut bir kavramdır. Örneğin, alan “boş”, “genel” veya “özel” olarak tanımlanabilir.
Bir CBS kapsamında, mekana ilgi duyuyoruz ve özellikle, belirli alanları doldurmanın
neye ve niçin nesnelerin mekân boyunca nasıl ve neden dağıtıldığıyla ilgileniyoruz. Bu
anlamda, alan, genel ilgi alanı olan coğrafi alanı belirtmek için kullanılan, biraz belirsiz ve
genel bir terimdir.
Bir CBS ile özellikle ilgili olan bir çeşit alan topolojik uzaydır. Basitçe ifade edersek,
topolojik uzay, ilişkilerin doğası ve belirli bir alan içindeki konumların bağlanması ile
ilgilidir.
Topolojik uzay içerisinde önemli olan, (1) konumların birbiriyle nasıl ilişkili (veya
birbiriyle ilişkili) olmadığı ve (2) bu coğrafi ilişkileri yöneten kurallardır.
Metrolar gibi ulaşım haritaları, topolojik alanların en iyi örneklerini sunmaktadır (bkz.
Şekil 1.6, Metro Haritası) ve Şekil 1.7 “Metro Haritası”). Bu tür haritaları kullanırken,
öncelikle bir ulaşım ağı boyunca bir duraktan diğerine nasıl gidileceğiyle ilgileniyoruz. Bazı
kurallar ağ boyunca nasıl seyahat edebileceğimizi de belirler (örneğin, hatların aktarılması
mümkündür.
Sadece birkaç anahtar durağında; belirli bir hatta sadece bir yön alabiliriz). Bu tür
haritalar, bir şehri araba ya da yaya olarak gezerken çok az kullanılabilir, ancak yerel ulaşım
ağını ve lokasyonların etkili ve verimli bir şekilde nasıl birbirine bağlı olduğunu gösterirler.
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Şekil 1.49. Metro Haritası
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Şekil 1.50. Metro Haritası

1.11.5.Navigasyon
Daha önce tartışılanlar gibi ulaşım haritaları, yaşadığımız, çalıştığımız ve oynadığımız
ortamlarda nasıl hareket ettiğimizi göstermektedir. Bu hareket ve özellikle de hedefe yönelik
yolculuk genellikle navigasyon olarak adlandırılır. Uzayda gezinmek, çeşitli motor
becerilerimizi bir araya getiren karmaşık bir süreçtir; teknoloji; zihinsel haritalar; konumlar,
mesafeler, yönler ve yaşadığımız alan (Golledge ve Stimson 1997) [3][4] [5-9]. Dahası,
coğrafi konumumuz ve mekânsal farkındalığımız, bir konumdan diğerine geçerken sürekli
olarak güncellenmekte ve değişmektedir.
Coğrafi bilgi edinimi yaşam boyu süren bir çabadır. Bu tür bilgilerin doğasını etkileyen
birkaç faktör olmasına rağmen, alan boyunca gezinirken aşağıdaki üç tür coğrafi bilgiye
güvenme eğilimindeyiz:
1. Yer işareti bilgisi, uzayda benzersiz noktaları, desenleri veya özellikleri (örneğin Yer
işaretleri) bulma ve tanımlama yeteneğimizi ifade eder.
2. Rota bilgisi, uzaydan geçerek yer işaretleri arasında bağlantı kurup seyahat etmemize
izin verir.
3. Anket bilgisi, yer işaretlerinin birbiriyle ilişkili olduğunu ve kısa yollar almamızı
sağlar.
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Her coğrafi bilgi türü birbiri ardına aşamalar halinde elde edilir. Örneğin, kendimizi
yeni veya bilinmeyen bir yerde bulduğumuzda, genellikle kendimizi yönlendirmek için birkaç
benzersiz ilgi alanı (ör. Otel, bina, çeşme) tanımlarız. Simgesel bilgi birikimimizi
oluşturuyoruz.
Bu yer işaretlerinin kullanılması ve seyahat edilmesi, rota bilgimizi geliştirir ve yer
bilgimizi ve genel coğrafi farkındalığımızı güçlendirir. Anket bilgisi, rotaların yer işaretlerini
nasıl birleştirdiğini ve çeşitli konumların uzayda nasıl konumlandığını anlamaya
başladığımızda ortaya çıkar. Bu noktada, anket bilgimizle biraz rahat olduğumuzda,
alabileceğimiz
Bir konumdan diğerine kısa yollar. Bir kısa yolun başarılı olacağına dair bir garanti
olmasa da, kaybolursak, en azından yerel coğrafi bilgimizi genişletiyoruz.
Dönüm noktası, rota ve araştırma bilgisi, yönelime sahip olmanın temel taşlarıdır ve
coğrafi öğrenme ve farkındalığımızı çerçeveler. Bazıları iyi bir yön duygusuyla doğduklarını
iddia ederken, diğerleri her zaman kaybolmayı kabul ederler. Kişisel navigasyon cihazlarının
ve çevrimiçi haritalama hizmetlerinin popülerliği, dünyada nerede olduğumuzu bilme ve
yerleştirme konusundaki ezici arzusundan bahsetmektedir.
Her ne kadar bu tür cihazlar ve hizmetler gelişmeye ve yayılmaya devam ederse, keskin
bir yön duygusu geliştirmek ve sürdürmek muhtemelen daha az önem kazanıyor olsa da,
dünyada nerede olduğumuz hakkında ne kadar çok şey bildiğimiz, ne kadar çok öğrenmek
isteyeceğimiz de tartışılabilir.
Bu bölüm coğrafya, CBS'ler ve diğer birçok ilgi alanı için gerekli olan kavramları
kapsamaktadır.
Konum, yön ve mesafenin nasıl tanımlanabileceği ve tanımlanabileceğini anlamak, bir
CBS'nin başarılı kullanımı ve uygulanması için önemli bir temel oluşturur. Uzayı düşünmek
ve onun içinde nasıl gezindiğimiz de coğrafi bilgi ve mekânsal farkındalığı geliştirmeye ve
sahiplenmeye hizmet eder.
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Haritalar her yerdedir - İnternette, arabanızda ve hatta cep telefonunuzda. Dahası,
yirmi birinci yüzyılın haritaları sadece bir akordiyon gibi katlanmış kağıt diyagramlar
değildir. Haritalar bugün renkli, aranabilir, etkileşimli ve paylaşımlıdır. Statik haritanın
dinamik ve etkileşimli multimedyaya dönüşümü, teknolojik inovasyonun ve büyük
miktarlardaki coğrafi verilerin entegrasyonunu yansıtır. Bu entegrasyonun arkasındaki anahtar
teknoloji ve daha sonra haritaların yirmi birinci yüzyıl, coğrafi bilgi sistemleri veya CBS'dir.
Basitçe ifade edersek, GIS, veri ve bilgileri çeşitli kaynaklardan haritalar olarak
bütünleştiren özel bir bilgi teknolojisi türüdür. Bu entegrasyon ve haritalama yoluyla “nerede”
sorusunun yeni bir anlam taşıdığıdır. Mobil cihazınızda San Francisco'da yeni bir lokantaya
yol tarifi almaktan, okyanuslar küresel ısınma nedeniyle yükselecek olsaydı Venedik gibi kıyı
kentlerine ne olacağını keşfetmek için, günlük görevler ve geleceğin büyük zorlukları
hakkında bilgi sağlar.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temelleri, teknolojinin arkasındaki temel kavramları pratik
kaygılar ve gerçek dünya uygulamaları ile bütünleştirir. Birçok potansiyel CBS kullanıcısının
uzman olmayan veya sadece birkaç haritaya ihtiyaç duyabileceğini kabul eden bu kitap
erişilebilir, pragmatik ve özlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
esasları, CBS'nin soru sormak, seçimleri bilgilendirmek ve politikaya rehberlik etmek için
nasıl kullanıldığını gösterir. Kutup buzullarının erimesinden gizlilik konularına haritalama ile
ilişkili olan bu kitap, dijital haritaların, haritaların ve CBS'nin kullanımına ve uygulamasına
nazik, ama esaslı bir giriş sağlar.
Günümüz dünyasında, öğrenme, bilgiyi nasıl ve nerede arayacağını bilmekle ilgilidir.
Bazı açılardan, cevapların ve bilginin nereye bakılacağını bilmek belki de bilginin kendisi
kadar önemlidir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri kısa, odaklanmış ve yönlendirilmiş
olduğundan, okuyucular ek bilgi aramaya ve gerektiğinde özel ilgi alanlarını takip etmeye
teşvik edilir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, CBS öğrenmenin temellerini sağlar, ancak
okuyucuların CBS bilgisinin kendi bireysel çerçeveleri. Bu yaklaşımın faydaları iki katlıdır.
İlk olarak, araştırma yoluyla aktif öğrenmeyi teşvik eder. İkincisi, esnek ve seçici öğrenmeyi
kolaylaştırır - yani öğrenilen şey bireysel ihtiyaçların ve ilginin bir işlevidir.
CBS ve ilgili jeo-uzamsal ve navigasyon teknolojisi o kadar hızlı değiştiğinden, güncel
ve alakalı kalmak için esnek ve dinamik bir metin gereklidir. CBS'deki temel kavramlar sabit
kalmaya devam etse de, CBS'nin durumları, uygulamaları ve örnekleri akışkan ve dinamiktir.
Bu kitabın tanıtıcı CBS kurslarında kullanılması amaçlanmış olmasına rağmen, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Temelleri de, sertifika, profesyonel, uzatma ve çevrimiçi çok sayıda temyiz edecek
GIS'de bugün mevcut olan programlar. Mekânsal analizleri gerçekleştirmek için gerekli
araçları okuyuculara sunmanın yanı sıra, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, haritalarınızın
görsel etkisini en üst düzeye çıkarmak için değerli kartografik yönergeleri özetlemektedir.
Kitap ayrıca, modern işyerinde yaygın olarak ortaya çıkan etkili GIS proje yönetimi
çözümlerini de anlatıyor. Essentials of Geographic Information Systems'ın masaüstü
kopyasını sipariş edin veya kursunuza göre değerlendirmek için çevrimiçi olarak
görüntüleyin.
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1.12. Bugün ve Ötesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri
Bu noktaya kadar, bu bölümün ana konusu, coğrafi bilgi sistemleriyle (CBS) ilgili olan
coğrafya için gerekli olan kavramları tanıtmaktı. Dahası, bu kavramların tanıtımı, mekânsal
olarak nasıl düşündüğümüz ve coğrafi araştırmanın doğası hakkında genel bir bakış açısı ile
başlamıştır. Bu son bölüm, bir CBS tanımlamak, kullanımını açıklamak ve geleceğini
keşfetmek ile ilgilidir.
1.12.1.GIS Tanımlı
Peki, bir CBS tam olarak nedir? Bilgisayar yazılımı mı? Bilgisayar donanımı topluluğu
mu? İnternet üzerinden dağıtılan ve erişilen bir hizmet midir? Bu bir araç mı? Bu bir sistem
mi? Bu bir bilim mi? Tüm bu soruların cevabı, “CBS, yukarıdakilerin hepsi ve daha fazlası.”
Yazılım bakış açısından, bir CBS, coğrafi veri ve bilgileri haritalar olarak
depolayabilen, düzenleyebilen, işleyen ve sunan özel bir bilgisayar programı türünden oluşur.
Çevre Sistemleri Araştırma Enstitüsü (E.S. R. I. Inc.) (http://www.esri.com) gibi çeşitli GIS
yazılım sağlayıcıları vardır.
MapInfo CBS'yi dağıtan ArcGIS ve PitneyBowes (http://www.pbinsight.com) dağıtır.
Çevrimiçi haritalama hizmetleri ve arayüzleri Google, Yahoo! Ve Microsoft gibi
şirketler tarafından sağlansa da, bu hizmetler (henüz) tam donanımlı CBS platformları
değildir. Ayrıca, kaynak tarafından serbestçe dağıtılan ve sürdürülen GRASS
(http://grass.itc.it) topluluk gibi açık kaynaklı GIS seçenekleri de vardır.
Satıcıdan bağımsız olarak tüm CBS yazılımı, iki tür veriyi idare edebilen ve
bütünleştirebilen bir veri tabanı yönetim sisteminden oluşur: mekânsal veri ve öznitelik
verileri.
Mekânsal veriler, sokaklar, binalar, göller ve ülkeler ve bunların yerleri gibi gerçek
dünyadaki coğrafi nesnelere atıfta bulunur. Yerine ek olarak, bu nesnelerin her biri, belirli bir
ilgi alanına veya bir ad, öykü, derinlik veya nüfus sayısı gibi özelliklere de sahiptir. CBS
yazılımı hem uzamsal hem de öznitelik verilerini takip eder ve bilgi oluşturmak ve analizi
kolaylaştırmak için iki tür veriyi birbirine bağlamaya izin verir. Bir CBS'yi betimlemek ve
görselleştirmek için popüler bir yol, onu birçok katmana sahip bir pasta olarak resmetmek.
Pastanın her bir katmanı, su özellikleri, binalar ve yollar gibi farklı bir coğrafi temayı temsil
eder ve her katman bir diğerinin üzerine yığılır (bkz. Şekil1.8 "Katmanlı Pasta Olarak Bir
GIS").
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Şekil 1.51. Katmanlı Pasta Olarak CBS
Donanım olarak, bir CBS bir bilgisayar, bellek, depolama aygıtları, tarayıcılar,
yazıcılar, global konumlandırma sistemi (GPS) birimleri ve diğer fiziksel bileşenlerden
oluşur. Bilgisayar bir ağ üzerinde bulunuyorsa, ağ da GIS'in girdi olarak kullandığı veri ve
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bilgileri paylaşmamıza ve çıktı olarak oluşturmamıza olanak tanıdığı için CBS'nin ayrılmaz
bir bileşeni olarak düşünülebilir.
Bir araç olarak, bir CBS, zengin bilgi ve veriyi korumamıza, analiz etmemize ve
paylaşmamıza izin verir. Bir kasırganın yolunu bir şehirdeki en verimli çöp toplama yollarını
belirleme konusundaki daha karmaşık bir göreve koyma nispeten basit görevinden, kamu ve
özel sektörde bir CBS kullanılır.
Çevrimiçi ve mobil haritalama, navigasyon ve konum tabanlı hizmetler, kitlelere harita
ve haritalama getirerek CBS'leri kişiselleştiriyor ve demokratikleştiriyor.
Bunlar sadece bir CBS'nin birkaç tanımıdır. Daha önce tartışılan coğrafi kavramların
birçoğu gibi, bir CBS'nin tek veya evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. CBS
kullanan kişiler olduğu için muhtemelen CBS'lerin birçok tanımı vardır. Bu bağlamda,
CBS'leri öğrenen, uygulayan, geliştiren ve araştıran, onu birleştiren yeni ve çekici şekillerde
sizin gibi insanlar.
1.12.2.CBS'ye Üç Yaklaşım
Bir CBS'nin birçok tanımını tanımanın yanı sıra, CBS'leri anlamak için üç genel ve
örtüşen yaklaşımı tanımlamak da (uygulama yaklaşımı, geliştirici yaklaşımı ve bilim
yaklaşımı) yapıcıdır. Çoğu CBS kullanıcısı muhtemelen bir yaklaşımdan daha fazlasını
tanımlayacaktır.
Karşılıklı olarak münhasır değildirler. Dahası, CBS'ler ve daha genel olarak bilgi
teknolojisi ilerledikçe, aşağıdaki kategoriler buna göre dönüştürülecek ve yeniden
şekillendirilecektir.
CBS'lere uygulama yaklaşımı bir CBS'yi öncelikli olarak bir araç olarak görmektedir.
Bu belki de bir CBS'nin en yaygın görüşüdür. Bu bakış açısıyla, soruları cevaplamak, karar
vermeyi desteklemek, coğrafi veri ve bilginin envanterini korumak ve elbette haritaları
yapmak için bir CBS kullanılır. Bir araç olarak, bir CBS'nin kullanılması ve uygulanması için
kazanılması gereken ve gerekli olması gereken belirli beceriler vardır [27]. [28-35].
Bir CBS'ye uygulama yaklaşımı, problemleri çözmek için CBS'lerin CBS'den daha çok
kullanılması ve uygulanmasıyla ilgilidir.
Örneğin, yeni bir süpermarket için en iyi yeri belirlemek istediğimizi varsayalım. Bu
kararı verdikten sonra hangi faktörler önemlidir? Mahalle demografisi, mevcut
süpermarketler, tedarikçilerin yerleri, imar yönetmelikleri ve mevcut gayrimenkuller hakkında
bilgi bu karar için çok önemlidir. Bir CBS platformu, nüfus sayım bürosundan, emlakçılardan
elde edilen bilgileri entegre edebilir.
Daha sonra, çeşitli yerel coğrafi fırsatların (örneğin, demografik / tüketiciler) ve
kısıtlamaların (örneğin Tedarik zinciri, imar ve gayrimenkul) verilmesiyle süpermarket için
en iyi konumları gösterecek olan GIS ile uygunluk analizi yapılabilir).
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Kentsel ve Bölgesel Bilgi Sistemleri Derneği (http://urisa.org) ve Küresel Mekânsal
Veri Altyapı Derneği (http: //www.gsdi) gibi bir CBS'nin kullanımı ve uygulanması ile ilgili
birçok profesyonel topluluk ve kuruluş vardır. .org).
Bir CBS'nin belirli bir soruyu cevaplamak veya çözmek için uygulandığı önceki
örnekten farklı olarak, CBS'lere yönelik geliştirici yaklaşımı, CBS'nin bir yazılım veya
teknoloji platformu olarak geliştirilmesi ile ilgilidir. Bir CBS'nin nasıl kullanıldığına ve
uygulanmasına odaklanmak yerine, geliştirici yaklaşımı, aracı ve teknolojiyi geliştirmek,
iyileştirmek ve genişletmekle ilgilidir ve büyük ölçüde bilgisayar programcıları ve yazılım
geliştiricileri.
GIS'lerin devam eden entegrasyonu ve evrimi, haritalar, İnternet ve web tabanlı
haritalama, CBS'lere geliştirici yaklaşımının bir sonucu olarak düşünülebilir. Bu bağlamda,
İnternet üzerinden insanlara haritalar, navigasyon araçları ve kullanıcı dostu CBS'ler sunmak,
eldeki temel zorluktur. Nasıl elde edileceğiyle ilgili sorular sormamıza izin veren temel ve
büyük ölçüde gizli, mantık ve bilgisayar kodu.
Bir navigasyon web sitesindeki A noktasından B noktasına veya yeni bir restoranın
veya açık bir evin web tabanlı bir haritada nerede bulunduğunu görmek, çoğunlukla GIS
programcılarının ve geliştiricilerinin alanıdır. Açık Kaynak Mekânsal Vakfı
(http://www.osgeo.org), CBS topluluğunun bir başka örneğidir.
Açık kaynaklı CBS yazılımı oluşturmak ve dağıtmak için çalışan geliştiriciler.
GIS'lerin inovasyonu yönlendiren ve tanıtan, mevcut ihtiyaçlar ve uygulama
yaklaşımının gelecekteki talepleri hakkında bilgilendirilen ve yönlendirilen geliştirici
yaklaşımıdır. Böylelikle, gerçekten de son teknoloji ürünüdür, dinamiktir ve gelecekte önemli
büyüme için bir alanı temsil etmektedir.
CBS'lere bilim yaklaşımı sadece uygulamalar ve geliştirici yaklaşımları ile uyuşmakla
kalmaz, aynı zamanda daha geniş sorular ve coğrafya, kavrama, harita yorumlama ve
doğruluk ve hatalar gibi diğer coğrafi konumların CBS'lerle ve tersi ile ne kadar ilgili
olduğunu da daha fazla ilgilendirir [27]. [28-35] Bu özel yaklaşım genellikle coğrafi bilgi
bilimi (GIScience) olarak adlandırılır ve CBS teknolojisinin kullanımı ve yayılmasının sosyal
sonuçları ve sonuçlarıyla da ilgilenmektedir.
GIS'lerin ve ilgili teknolojinin gizliliğin nasıl yeniden tanımlandığını incelemek için
hatanın yayılmasını araştırmaya kadar, CBS aynı zamanda bir anlayış değişikliğinin yanı sıra
bir değişim aracıdır.
Hızlı teknolojik ve CBS yeniliği ışığında, CBS'lerin yaygın kullanımı ile bağlantılı
olarak, CBS teknolojisi ve kullanımı ile ilgili yeni sorular sürekli olarak ortaya çıkmaktadır.
En çok tartışılan konulardan biri mahremiyet ile ilgilidir ve özellikle de yerellik gizliliği
olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir deyişle, herhangi bir zamanda coğrafi konumunuzu
görüntüleme veya belirleme hakkı kimde olabilir? Ailen? Senin okulun? Senin çalışanın? Cep
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telefonu operatörün mü? Hükümet mi yoksa polis mi? Konumunuzu ne zaman
açıklayacaksınız? “Izgara dışında” olmayı veya konumlandırılmayı tercih ettiğiniz bir zaman
ya da yer var mı? Yerel mahremiyet ile ilgili bu tür sorular birkaç yıl önce nispeten az endişe
vardı.
Ancak, GPS'in ortaya çıkması ve otomobillere ve diğer mobil cihazlara entegrasyonu ile
birlikte, konumsal gizliliğe ilişkin sorular, tartışmalar, hatta davalar ve bu bilgilere sahip olan
kişiler hızla ortaya çıkmaktadır.
Adından da anlaşılacağı gibi, CBS'lere geliştirici yaklaşımı CBS'lerin gelişimi ile
ilgilidir. Bir CBS'nin nasıl kullanıldığına ve uygulanmasına odaklanmak yerine, geliştirici
yaklaşımı, aracın kendisini iyileştirme, rafine etme ve genişletme ile ilgilidir ve büyük ölçüde
bilgisayar programcıları ve yazılım geliştiricileri alanındadır. Örneğin, web tabanlı
haritalamanın ortaya çıkışı, CBS'lere geliştirici yaklaşımının bir sonucudur. Bu bağlamda,
CBS'leri İnternet üzerinden insanlara nasıl taşıyacakları ve insanların web tabanlı CBS'leri
nasıl kullanacakları gerektiği de zordu. GIS'lere yönelik geliştirici yaklaşımı, yeniliği tanıtıyor
ve uygulama yaklaşımının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriliyor. Bu nedenle, aslında
kesme kenarı, öyle Dinamik ve gelecekte önemli bir büyüme alanı temsil ediyor.

1.12.3.GIS’in Geleceği
Daha önce açıklanan CBS'lere ilişkin tanımlar ve yaklaşımlar, bu özel bilgi teknolojisi
türünün kapsamını ve genişliğini göstermektedir. Dahası, GIS'ler daha erişilebilir ve yaygın
bir şekilde dağıtıldıkça, her zaman cevaplanacak yeni sorular, geliştirilecek yeni uygulamalar
ve entegre edilecek yenilikçi teknolojiler olacaktır.
Göze çarpan bir gelişme, jeo-uzamsal ağ denen şeyin ortaya çıkmasıdır. Coğrafi web
veya geoweb, Internet'te mevcut olan çok miktarda içeriğin (ör. Metin, fotoğraf, video ve
müzik) konum gibi coğrafi bilgilerle entegrasyonunu ifade eder. Bu tür bir içeriğe coğrafi
bilgi eklemek coğrafi etiketleme olarak adlandırılır ve coğrafi kodlamaya benzer. Coğrafi
bilgilerin bu içerikle entegrasyonu, bilgiye erişmek, aramak, düzenlemek, paylaşmak ve
dağıtmak için yeni yollar açar.
Verileri ve bilgileri tek bir kaynaktan birleştiren ve çevrimiçi haritalama
uygulamalarıyla eşleştiren mashup'ları veya web tabanlı uygulamaları haritalamak,
işyerindeki geoweb'in bir örneğidir. Restoranlar ve müzik festivallerinden fotoğraflarınıza ve
favori yürüyüşlerinize bir konum atanabilecek neredeyse her şey için mashuplar var.
Http://googlemapsmania.blogspot.com gibi sitelerde bu tür haritalama mashup'larının çeşitli
örnekleri internette bulunabilir.
Geoweb mutlaka bir CBS olarak düşünülmese de, kesinlikle aynı coğrafya kavramlarını
ve fikirlerini çizer ve bir gün CBS'leri kapsayabilir. Belki daha da önemlisi, CBS'lerin
yayılımı ve coğrafi ağın ortaya çıkması, haritaların ve ilgili coğrafi verilerin ve bilgilerin
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görüntülenmesinin, kullanılmasının ve hatta oluşturulmasının önündeki engelleri azaltarak
coğrafi farkındalığı arttırmıştır. Olsa da CBS'lerin bu demokratikleşmesine ve daha genel
olarak bilgi ve teknolojiye birçok faydası da, sonuçların ve sonuçların da olduğu kabul
edilmelidir.
Diğer herhangi bir teknolojide olduğu gibi, CBS'lerin kullanımı ve uygulanmasına
büyük özen gösterilmelidir. Mesela, en son ne zaman bir harita üzerinde neyin ortaya çıktığını
sorguladınız? Daha iyi veya daha kötüsü için, haritalar en yetkili bilgi formları arasındadır ve
Bölüm 2 "Harita Anatomisi" nin konusudur. Yarınki gibi CBS uygulayıcıları, kararların nasıl
verildiğini ve başkalarının bir CBS ortamında oluşturduğunuz haritalarla dünyayla nasıl ilişki
kurup ilişki kurduğunu etkileme yeteneğine sahip olacaksınız. Ne ve nasıl haritalandırmayı
seçtiniz, bu nedenle alışılmamış bir alıştırmadır. Önyargılarımızdan, sınırlamalarımızdan ve
tercihler, coğrafi bilgi sistemlerinden tam olarak yararlanarak güvenle faydalanmamıza izin
verir.

1.13. Harita Nedir?
Haritacılık dünyanın en eski tarihine sahip bilimlerimden biridir. Eski çağlarda yaşayan
ve en önemli amacı hayatını devam ettirmek için beslenmek olan insanoğlu, avla haritalarını
bir ortak dil ile kayaların üzerine oyma işlemi ile aktarmışlardır. Bu işlem günümüz modern
kartografyasına ait işaretleme mantığına temel atmıştır. İnsanoğlunun bu işlem ile birbiriyle
iletişimi sözlü iletişiminden daha eskilere dayanmaktadır. Bugün belirlenen ve kabul edilen en
eski harita benzeri kalıntının M.Ö. 6200 yılında belirlenmiştir. Bu durumun aksine yazının
tarihi M.Ö. 3000 olarak kabul edilmesi yazı keşfedilmeden önce insanlar haritaları duvarlara
içerek ve işaretleyerek kullanmışlar ve günümüze aktarmışlardır.
Tarih yazının keşfi ile kayıt altına alındığı ve başladığı farz edilirse, haritacılık tarihi
daha eski bir geçmişe sahiptir. Yazının varlığının rastlanmadığı dönemlerde çizilen haritaların
bulunduğu bilinmektedir. Bu harita M.Ö. 6200 yıllarında çizildiği tahmin edilen ve kabul
edilen Çatalhöyük harita özelliklerini taşıyan ilk eser olarak kabul edilir.
Belli bir ölçeğe göre küçültülmüş ve belli bir projeksiyon sistemine getirilmiş yeryüzü
veya belli bir parçasının çeşitli özel işaretler ve metotlarla belirtilmesi şeklinde tanımlamıştır
Coğrafyacı LOUIS
Yeryüzünün veya belli bir parçasının küçültülmüş, genelleştirilmiş ve bütünlenmiş
olarak düz zemin üzerine iki boyutta gösterilme tekniği olduğunu savunmuş İsviçreli Prof.
E.IMHOF.
Ekonomik amaca uygun olarak, bir arazi parçasının detaylarını hassasiyetle belirtmek
ve bunun da baskısının çoğaltılmasını yine aynı düşünce tekniği içinde sağlamak olduğunu
Prof. Finster WALDER söylemiştir.
MİLLİ OKYANUS VE ATMOSFER İDARESİ (NOAA-ABD JEODEZİ) SÖZLÜĞÜ
aşağıda olduğu gibi haritayı tanımlamıştır;
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a. Dünya yüzeyinin tümünde veya bir bölgesinde yer alan fiziksel ayrıntıların (doğal
veya yapay) genel olarak düz bir yüzey üzerinde, belirli bir ölçekte ile aktarılmasıdır.
Detaylar işaret ve sembollerle gösterilerek haritanın okunması sağlanmaktadır.
b. Herhangi fiziksel bir detayın benzer gösterimidir. (Örneğin bir binanın kat gösterimi)
ABD Savunma Harita Dairesi Haritacılık ve Jeodezik Terimler Sözlüğü’nde haritanın
tanımı, genel olarak düz bir yüzey üzerinde ve belli bir ölçeğe sahip, Dünyanın tamamı veya
bir bölgesinin üzerinde bulunan doğal ve yapay detayların grafik gösterimi olarak
tanımlanmaktadır. Tüm bu tanımlar ışığında harita aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
İnsanoğlunun yaşadığı veya ilgilendiği alanın tamamında veya bir kısmında yer alan fiziksel
detayların, bu detaylarla ilgili bilgilerin veya bu alanda meydana gelen olgularla ilgili
bilgilerin, genellikle düz bir yüzey üzerinde, belli bir ölçekte gösterimi haritayı ifade
etmektedir (Şekil 1.9).

Şekil 1.52. Türkiye Fiziki Haritası
(Kaynak: http://www.hgk.msb.gov.tr)
Haritalar, bir konuma ait birçok veriyi sunan görsel iletişim elemanıdır. Haritalar,
konumsal ilişkiler, hiyerarşi, komşuluk, süreklilik, yapı, şekil, yoğunluk, büyüklük, yükseklik,
konum, yön, uzaklık gibi bilgiler ile gerçek dünyanın kağıt veya sayısal ortama
aktarılmasıdır.
1.13.1. Kullanım Amaçlarına Göre Harita Türleri
Haritanın en önemli özelliği haritası hazırlanacak alanın bir kağıt veya ona benzer bir
atlık üzerine belli bir ölçek kullanılarak çizilmesidir. Harita içerdiği bölge hakkına kullanıcıya
bilgiler verir. Bu nedenle harita kullanım amaçlarına, ölçeklerine ve oluşturulma yöntemlerine
göre sınıflandırırlar.
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Kullanım amaçlarına göre haritalar,
Genel haritalar, Özel haritalar olmak üzere iki gruba ayrılır.
Genel haritalar, haritası yapılacak olan bölgenin, yüzeysel şeklini genel hatları ile
gösteren haritalardır. Genel harita türleri aşağıda verilmiştir.
Topografik haritalar: Yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik (şekilsel) yapısının
belirli bir ölçek ile küçültülerek ve eş yükseklik eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerine
aktarılarak gösterilmesiyle elde edilen haritalara topografik haritalar denir.
Topoğrafik haritalar üzerinde, yeryüzünde bulunan tüm unsurlar kendilerine özgü
simgelerle işaretlenmişlerdir. Örneğin: yollar, yerleşim yerleri, çeşmeler, enerji nakil hatları,
... v.b. (Şekil 1.10).

Şekil 1.53: Topografik harita örneği
(Kaynak: http://www.hgk.msb.gov.tr)

Şekil 1.54: Eş yükseklik ile topoğrafya arasındaki ilişki
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Geniş bölge haritaları: Bir ülkeyi ya da bir kıtanın gösteren haritalardır ve bu haritalar o
bölgeyle ilgili genel bilgileri içerirler. (Şekil 1.12).

Şekil 1.55. Geniş bölge haritası örneği (Güney Amerika siyasi haritası)
(Kaynak: http://www.cografyaharita.com)
Dünya haritaları: dünyanın tümünü bir bütün olarak gösteren ve çizildiği ölçeğine bağlı
olarak gerekli bilgileri veren haritalardır. (Şekil 1.13).

Şekil 1.56. Dünya siyasi haritası
(Kaynak: http://www.cografyaharita.com)
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Özel haritalar, harita kullanıcısı kişi veya kuruluşların istediği bilgileri verebilecek
nitelikte ve kullanım amacına yönelik olarak hazırlanan haritalardır. Özel harita türleri
aşağıda verilmiştir.
Kadastro haritaları: Taşınmaz malların kadastral durumunu (sınırlarını) göstermeye
yönelik olarak hazırlanan haritalardır (Şekil 1.14).

Şekil 1.57. Kadastral harita (Merkez/Sivas)
Şehir haritaları: Bir şehrin yerleşme şeklini gösteren ve genellikle imar çalışmalarını
hedef alan haritalardır. (Şekil 1.15).

Şekil 1.58. Hâlihazır harita (Çay/Afyonkarahisar)
Ulaşım haritaları: Ulaşım için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi gösteren haritalardır.
Yol, deniz ulaşım ve hava ulaşım haritaları gibi (Şekil 1.16).
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Şekil 1.59. Karayolları haritası
(Kaynak: http://www.kgm.gov.tr)
Bilim haritaları: Çeşitli bilim dallarına ilişkin konuları göstermek amacıyla hazırlanan
haritalardır. Astronomi, jeoloji, jeofizik, madencilik, fay haritaları gibi (Şekil 1.18).

Şekil 1.60. Fay haritası
(Kaynak: http://www.mta.gov.tr)
Turizm haritaları: Bir kentin ya da ülkenin turistik değerlerini gösteren, turistler için
rehberlik görevini amaçlayan haritalardır. (Şekil 1.19).
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Şekil 1.61. Turizm haritası
(Kaynak: http://www.goturkey.com)
Tematik haritalar: Tematik haritalar, olayların ve durumların kavranması için
oluşturulan haritalardır. Coğrafi kavramların, (nüfus yoğunluk dağılımı, arazi kullanımı, iklim
vb.) iletilmesinde bir araçtır. (Şekil 1.20).

Şekil 1.62. İzmir merkez ilçe ve mahalle sınırları ile mevcut okulları gösteren tematik
harita
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Ölçeklerine göre haritalar ise,
• Büyük ölçekli haritalar, 1/100000 den daha büyük ölçekli haritalardır. Taktik,
teknik ve idari ihtiyaçlar için kullanılırlar.
• Orta ölçekli haritalar, 1/500000 – 1/100000 ölçekli haritalardır. Hareket ve
lojistik planlamalarında kullanılırlar.
• Küçük ölçekli haritalar, Büyük karargahlarda genel planlama maksatlı haritalar
olup, 1/1000000 ve daha küçük ölçekleri içerir.
Bu sınıflandırmada kullanılan, büyük, orta ve küçük kavramları, ölçek değeri ile değil,
ölçek değerinin tersi ile orantılı olacak şekildedir. Yani ölçek değeri büyüdükçe, ölçek
küçülmektedir.
Ölçek gruplarına göre haritaların sınıflandırılmasında, genellikle üretilen harita
takımlarında kullanılan ölçme yöntemlerine bakılır. Grupların sınır ölçek değerleri farklı
kaynaklara göre değişiklik gösterse de ülkemizde genel kabul gören sınıflandırma Şekil 1.10
de görülmektedir.

Şekil 1.63. Ölçeklerine göre harita sınıflandırması

Büyük ölçekli

İçerik

Zengin

harita

Doğruluk

Yüksek, gerçeğe yakın

Kapsadığı alan

Küçük

Küçük ölçekli

İçerik

Sınırlı

harita

Doğruluk

Düşük

Kapsadığı alan

Büyük

Tablo 1.1. Haritanın ölçeğe bağlı değişimi
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Yapım yöntemlerine göre haritalar,
• Temel haritalar,
• Türetme haritalar, olmak üzere iki grupta toplanır. Temel harita, arazide yapılan
ölçmelerden ya da fotogrametrik değerlendirme kullanılarak elde edilir. Türetme harita, daha
büyük ölçekli haritalardan ve bölgeye ait başka bilgi kaynaklarından yararlanılarak
oluşturulan haritadır. Türetme haritaya temel altlık oluşturan harita ise kaynak harita olarak
isimlendirilir. Kaynak haritalar olarak temel haritalar kullanılabileceği gibi, daha büyük
ölçekli başka kaynak haritalardan elde edilmiş türetme haritalar da kullanılabilir.

1.14. Plan ve Kroki
Genellikle 1:1000 ve daha büyük ölçekli haritalara plan adı verilir. Çünkü bu kapsama
giren haritalarda yeryüzü çok ayrıntılı bir şekilde gösterildiği için, harita üzerine her türlü
mühendislik projesinin çizimi kolaylıkla yapılabilir. Yerleşim planı, imar planları gibi (Şekil
1.21).

Şekil 1.64. İmar planı
Kroki, yeryüzüne ait bilgilerin kuşbakışı olarak ölçeksiz bir çizimidir. Krokilerde yön
bilgisini belirtmek amacıyla genellikle kuzey yönünü gösterir bir ok işareti vardır.
Haritacılıkta kroki kavramına daha çok kadastro çalışmalarında yapılan sınırlandırma
krokileri ve ölçü krokilerinde rastlanır (Şekil 1.22).
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Şekil 1.65. Ölçü krokisi
(Kaynak: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği)

1.15. Haritadan Beklenen Özellikler Nelerdir?
Haritalar farklı amaçlar doğrultusunda farklı konu ve uygulamalarda kullanılmaktadır.
Bu doğrultuda haritalar işlevlerini yerine getirebilmeleri için bazı özellikleri barındırmaları
gerekmektedir. Bu özellikleri dikkatlere sunduğumuzda haritanın doğruluğu, bütünlüğü,
açıklık ve anlaşıla bilirliği, okunabilirliği, estetikliği (güzellik) karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 1.1: Haritadan beklenen özellikler
Bütünlük

Küçük ölçekli haritalardaki detaylar
küçük göründüğü için her detay
gösterilemeyebilir. Harita ölçeği büyüdükçe
gösterilen detay da, bu orana bağlı olarak
artar..
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Açıklık ve Anlaşılabilirlik

Haritada, detayların gösterildiği özel
simgeler, işaretler ve renkler ile harita
oluşturulmaktadır.
Açıklık
ve
anlaşılabilirlik için özel işaretlerin mümkün
olduğu kadar gerçeğe uygun bir şekilde
belirtilmesi, renk uyumu göz önüne
alınarak uygun düşecek tonlardan seçilmesi
ve haritanın amacına uygun renk tonlarının
kullanılması temel prensiptir.

Okunabilirlik

Bir haritanın okunabilme niteliği özel
işaretlerinin uygun dağılımına, yazı ve
baskısının mükemmelliğine bağlıdır.

Estetiklik

Bir haritaya genel olarak bakıldığında
verdiği iyi tesir o haritanın güzellik
(estetiklik) ölçüsüdür. Bu iyi tesir ise harita
içindeki bütün elemanların birbirine
uyumlandırılması suretiyle sağlanır
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1.16. Ölçek
Ölçek , fiziksel yeryüzü ile onu ifade eden harita arasındaki matemetiksel bir orandır.
Ölçek harita tasarımının belirleyici ve en önemli faktörüdür. Ölçek ile fiziksel yeryüzünün
belli bir matematiksel oran ile kağıda aktarılmasıyla harita oluşur. Yani haritanın oluşumunda
birinci öncelik ölçektir. Fiziksel yeryüzüne ait detaylar ölçeğe bağlı olarak küçültülerek
kağıda aktarılır. Özellikle ölçek harita kullanıcıları için bir alanın gerçek uzunluğunu bulmada
yardımcı olur.
1.16.1. Oransal Ölçek
Oransal ölçek, harita üzerinde bulunan uzunluğun, arazi üzerinde bulunan uzunluğa
olan oranıdır. Harita üzerindeki uzunluk H, arazideki uzunluk L ve ölçek değeri Ö olmak
üzere,
H
L

1

=Ö

(1.1)

eşitliği yazılabilir. Bu eşitlik, H L ve Ö değerlerinden herhangi ikisinin bilinmesi
durumunda bilinmeyen diğer değerin bulunmasını sağlar.
Aynı şekilde, haritadaki alan A, arazideki alan F ve ölçek değeri Ö olmak üzere,
A
F

=

1
2

Ö

(1.2)

eşitliği yazılabilir. Şekil 1.13’de verilen örnekte, arazideki uzunluğu 200 m olan bir
uzunluk ve arazideki alanı 40000 m2 olan bir alanın, sırasıyla 1:5000, 1:10000 ve 1:50000
ölçeklerindeki haritalarda olması gereken uzunlukları ve alanları verilmiştir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, uzunlukların, ölçek değerine göre değişirken, alanların ölçek
değerinin karesi oranında değiştiğidir.

Şekil 1.66.Uzunluk ve alanların farklı ölçeklerde gösterimi
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1.16.2. Doğrusal Ölçek
Doğrusal ölçek, haritanın oransal ölçeğinde alınan bir uzunluktur. Bir doğru üzerinde
sıfır başlangıç noktasından sağa doğru tam sayı büyüklüğünde seçilen uzunluk birimleri
işaretlenir. Sıfır noktasının soluna doğru, doğru parçası uzatılır ve sağdaki bir birim uzaklığın
ondalık kısımları işaretlenir (Şekil 1.14).
Harita üzerinden alınan uzunluk değerlerinin, arazideki karşılıkları, doğrusal ölçek
üzerinden görsel olarak bulunur. Doğrusal ölçeğin en önemli faydası, haritaların küçültülmesi
ya da büyütülmesinden sonra da ölçek bilgilerini korumasıdır.

Şekil 1.67. Doğrusal ölçek örnekleri
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bolum sorularını ve uygulama sorularını çözünüz.

2)
Yaşadığınız yerlerin haritasını çizin. Haritanızdaki benzerlikleri, farklılıkları,
stilleri ve teknikleri tartışın ve bunları diğerleriyle karşılaştırın. Haritalar arasındaki
ortaklıklar nelerdir? Farklılıklar nedir? Bu benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
3)
Dünya haritasını çizin ve bir dünya haritasındaki bir atlasla karşılaştırın. Hangi
benzerlikler ve farklılıklar var? Haritanızla atlas arasındaki uyuşmazlıkları neler açıklar?
4)
Küresel ısınma, kentleşme, biyoçeşitlilik, ekonomik kalkınma ve savaş
hakkında coğrafi konum, dağıtım, birlik, etkileşim ve değişim ile ilgili iki soru sunun.
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Uygulama Soruları
1. Harita, plan, kroki, pafta kavramlarını karşılaştırınız.
2. Farklı ölçek türlerini inceleyip avantaj ve dezavantajlarını düşününüz.
3. Kişisel ilgi alanlarınıza uygun mashupları eşlemek için web sitesini keşfedin. Nasıl
geliştirilebilirler?
4. Ücretsiz haritalama hizmeti ile kendi haritalama mashup'ınızı yaratın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde CBS’nin insan yaşamındaki yerini kullanım alanlarını bize sunduğu
faydaları ve bizim amacımıza göre nasıl kullanabileceğimizi gördük. Ayrıca bu bölümde
haritayı tanımlayabilecek, harita çeşitlerini ve haritaların türlerine göre sınıflandırabilirsiniz.
Bunun yanında ölçek okumalarını yapabilir ve farklı ölçeklere sahip haritalar üzerinden
hesaplamalar yapabilirsiniz.
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Bölüm Soruları
1. Coğrafi İsimler Bilgi Sistemleri (GNIS) aracılığıyla bu isimleri takip eder. GNIS veri
tabanı ayrıca,…………….. (coğrafi koordinatların) yanı sıra, hangi konumun bulunduğu ve
hangi ilçenin yer aldığı hakkında bilgi sağlar.

2. Coğrafyayı diğer alanlardan ayıran bir kavram, bir CBS'nin merkezi olan …..
(konumdur)

3. Küresel konumlandırma sisteminin (GPS) gelişi ile yeryüzünün yüzeyindeki
neredeyse herhangi bir nesnenin yeri nispeten basit ve açık biridir.
Evet
Hayır

4.GPS teknolojisi, dünyanın etrafında dönen ve sürekli olarak zaman sinyallerini ileten
yirmi dört uydudan oluşan bir kümelenmeden oluşur
Evet
Hayır

5.Bir konumu belirlemek için, toprak tabanlı GPS üniteleri (örneğin, avuç içi cihazlar,
araç navigasyon sistemleri, cep telefonları) bu uyduların en az üçünden gelen sinyalleri alır ve
bu bilgiyi bir konumu ……….(üçgenlemek) için kullanır.

6.Tüm GPS üniteleri, konumu bildirmek için ne kullanır? coğrafi koordinat sistemini
(GCS

7. ……….(Manyetik kuzey (ve güney)), dünyanın manyetik alanlarının birleştiği
yeryüzünün yüzeyine işaret eder.
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8. Grid kuzeyi sadece kuzeye yöneldiği yön çizgilerinin enlem ve boylamı çizgilerini
çizdiği kuzeye yönelir.
Evet
Hayır
9. manyetik pusulaların işaret ettiği nokta neresidir? Manyetik kuzey (ve güney)

10. Konumlar arasındaki mesafeleri nominal olarak “büyük” veya “küçük” olarak
tanımlayabiliriz veya iki veya daha fazla konumu “yakın” veya “uzak” olarak
tanımlayabiliriz. Mutlak mesafe bir standart kullanılarak ölçülür veya hesaplanır. metrik.
Düzlemsel (yani düz) bir yüzey üzerinde iki nokta arasındaki mesafenin formülü şöyledir?
a. D= (x+y+z)+ (x2-x1)……………..
b. D=(x2-x1)2+(x+y+z)………………
c. D=(x2-x1)2+(y2-y1)2…………………..
d. D= (x2+x12)2+(y2+y1)2…………………..
e. D=(2x2-x1)4+(x+y+z)5………………

11. mesafe formülünden elde edilenler gibi mutlak uzaklık metriklerinin kullanımı,
birbirinden ne kadar uzakta veya yakın konumların ne kadar olduğunu ölçmek için standart
bir yöntem sunar
Evet
Hayır
12. …..(alan), genel ilgi alanı olan coğrafi alanı belirtmek için kullanılan, biraz belirsiz
ve genel bir terimdir

13. topolojik uzay, ilişkilerin doğası ve belirli bir alan içindeki konumların bağlanması
ile ilgilidir
Evet
Hayır
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14. Topolojik uzay içerisinde önemli olan nelerdir? , (1) konumların birbiriyle nasıl
ilişkili (veya birbiriyle ilişkili) olmadığı ve (2) bu coğrafi ilişkileri yöneten kurallardır

15. Aşağıdakilerden hangisi alan hakkında verilen bilgiler için doğru belirtilmiştir?
a. Ulaşım aksların belirlenmesinde alan bilgisi verilmelidir
b. Bir yerin meteorolojik verileri o kentin alan yapısını belirler
c. Metrolar gibi ulaşım haritaları, topolojik alanların en iyi örneklerini
sunmaktadır
d. alan bilgisi için yörenin kültürel verileri göz önünde bulundurulur
e. doğal verilerin yapısı alan tanımlamada önemlidir

16. Navigasyon; ulaşım haritaları, yaşadığımız, çalıştığımız ve oynadığımız ortamlarda
nasıl hareket ettiğimizi göstermektedir. Bu hareket ve özellikle de hedefe yönelik yolculuk
genellikle navigasyon olarak adlandırılır.
Evet
Hayır

17. Coğrafi bilgi edinimi yaşam boyu süren bir çabadır. Bu tür bilgilerin doğasını
etkileyen birkaç faktör olmasına rağmen, alan boyunca gezinirken üç tür coğrafi bilgiye
güvenme eğiliminizdekilerini açıklayınız ?
18. bir alanda kaybolduğumuzda aşağıdaki araçlardan hangisi tercih etmemizde
yardımcı olabilir?
a. Alanının kuzeyini bulmak
b. Çevrede tanıdık bir nesne aramak
c. Birine sormak
d. Kişisel navigasyon cihazlarının ve çevrimiçi haritalama hizmetlerini kullanmak
e. Alanda su aklisini izleyerek yönümüzü bulmak
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19. Yazılım bakış açısından, bir CBS ne demektir? coğrafi veri ve bilgileri haritalar
olarak depolayabilen, düzenleyebilen, işleyen ve sunan özel bir bilgisayar programı
türünden oluşur

20. tüm CBS yazılımı, iki tür veriyi idare edebilen ve bütünleştirebilen bir veri tabanı
yönetim sisteminden oluşur: bu veriler aşağıdakiler hangisidir
A Meteorolojik ve jeolojik veriler
B Toprak ve hidrolojik verileri
C Jeomorfolojik ve jeolojik verileri
D Kıyısal ve uzaysal veriler
e mekânsal veri ve öznitelik verileri.

21. ……………(Mekânsal veriler), sokaklar, binalar, göller ve ülkeler ve bunların
yerleri gibi gerçek dünyadaki coğrafi nesnelere atıfta bulunur. Yerine ek olarak, bu nesnelerin
her biri, belirli bir ilgi alanına veya bir ad, öykü, derinlik veya nüfus sayısı gibi özelliklere de
sahiptir

22. ………….(CBS yazılımı) hem uzamsal hem de öznitelik verilerini takip eder ve
bilgi oluşturmak ve analizi kolaylaştırmak için iki tür veriyi birbirine bağlamaya izin verir.

23. Donanım olarak, bir CBS ne demektir? bir CBS bir bilgisayar, bellek, depolama
aygıtları, tarayıcılar, yazıcılar, global konumlandırma sistemi (GPS) birimleri ve diğer
fiziksel bileşenlerden oluşur

24. Bir araç olarak, bir CBS, zengin bilgi ve veriyi korumamıza, analiz etmemize ve
paylaşmamıza izin verir. Bir kasırganın yolunu bir şehirdeki en verimli çöp toplama yollarını
belirleme konusundaki daha karmaşık bir göreve koyma nispeten basit görevinden, kamu ve
özel sektörde bir CBS kullanılır.
Evet
Hayır
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25. Bir CBS'nin birçok tanımını tanımanın yanı sıra, CBS'leri anlamak için üç genel ve
örtüşen yaklaşımı tanımlamak da ……………….(uygulama yaklaşımı, geliştirici yaklaşımı
ve bilim yaklaşımı) yapıcıdır.

26. Bir CBS'ye uygulama yaklaşımı, problemleri çözmek için CBS'lerin CBS'den daha
çok kullanılması ve uygulanmasıyla ilgilidir. ? örnek ile açıklayınız? Örneğin, yeni bir
süpermarket için en iyi yeri belirlemek istediğimizi varsayalım. Bu kararı verdikten
sonra hangi faktörler önemlidir? Mahalle demografisi, mevcut süpermarketler,
tedarikçilerin yerleri, imar yönetmelikleri ve mevcut gayrimenkuller hakkında bilgi bu
karar için çok önemlidir. Bir CBS platformu, nüfus sayım bürosundan, emlakçılardan
elde edilen bilgileri entegre edebilir.

27. CBS'lere bilim yaklaşımı sadece uygulamalar ve geliştirici yaklaşımları ile
uyuşmakla kalmaz, aynı zamanda ….. gibi diğer coğrafi konumların CBS'lerle ve tersi ile ne
kadar ilgili olduğunu da daha fazla ilgilendirir aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?
A. Daha geniş sorular ve coğrafya
B. Kavrama
C. Harita yorumlama
D. Doğruluk ve hatalar
E. Görselleştirmeme

28. Coğrafi web veya geoweb, Internet'te mevcut olan çok miktarda içeriğin (ör. Metin,
fotoğraf, video ve müzik) konum gibi coğrafi bilgilerle entegrasyonunu ifade eder. Bu tür bir
içeriğe coğrafi bilgi eklemek coğrafi etiketleme olarak adlandırılır ve coğrafi kodlamaya
benzer.
Evet
Hayır
29. …………….(Coğrafi bilgilerin) içerikle entegrasyonu, bilgiye erişmek, aramak,
düzenlemek, paylaşmak ve dağıtmak için yeni yollar açar.
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30. Bir CBS'nin tek veya evrensel bir tanımı yoktur; Birçok farklı şekilde tanımlanmış
ve kullanılmıştır
Evet
Hayır
31 Bir CBS'nin temel özelliklerinden biri, mekânsal verileri özellik verileriyle
bütünleştirmesidir.
Evet
Hayır

32. Haritanın en önemli özelliği, haritası yapılacak olan bölgenin, taşınabilir büyüklükte
bir çizim yüzeyi üzerine aktarılmasıdır. Dolayısıyla harita, haritası yapılacak olan bölge
hakkında, harita kullanıcısına bilgiler verir. Bu bilgilerin miktarı ve özellikleri, haritanın
kullanım amacı ve ölçeği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle haritalar …………………..(
çoğunlukla, kullanım amaçlarına, ölçeklerine ve yapım yöntemlerine) göre
sınıflandırılırlar?

33 Kullanım amaçlarına göre haritalar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Genel ve özel haritalar
Genel ve yapay haritalar
Yapay ve özel haritalar
Yapay ve resmi haritalar
Resmi ve sanal haritalar

34 Genel haritalar, haritası yapılacak olan bölgenin, yüzeysel yapısını genel hatları ile
gösteren haritalardır. Genel harita türleri aşağıda verilmiştir.
a)
b)

Evet
Hayır

35. ………………………(Topografik haritalar) Haritası yapılacak olan bölgenin
topografik yapısını gösteren ve harita ölçeğinin sağladığı oranda her türlü arazi bilgisini
vermeye yönelik olarak hazırlanan haritalardır
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36 Yerleşim birimlerine ait imar çalışmalarına altlık olacak şekilde hazırlanan
haritalardır. Hâlihazır harita (durum haritası) da denilir. Aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Şehir haritaları
Park Haritaları
Özel haritalar
Kıyı haritalar
Resmi haritalar

37 Kadastro haritaları: Taşınmaz malların kadastral durumunu (sınırlarını) göstermeye
yönelik olarak hazırlanan haritalardır
a)
b)

Evet
Hayır

38. Ulaşım haritaları nelerdir? (Ulaşım için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi
gösterecek haritalardır. Yol, deniz ulaşım ve hava ulaşım haritaları gibi)

39 Genellikle 1:1000 ve daha büyük ölçekli haritalara ……… adı verilir. Çünkü bu
kapsama giren haritalarda yeryüzü çok ayrıntılı bir şekilde gösterildiği için, harita üzerine her
türlü mühendislik projesinin çizimi kolaylıkla yapılabilir. Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Harita
Plan
Kroki
Ölçek
Resim

40 Yeryüzüne ait bilgilerin kuşbakışı olarak ölçeksiz bir çizimidir. Yön bilgisini
belirtmek amacıyla genellikle kuzey yönünü gösterir bir ok işareti vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu tanımı sağlamaktadır?
a)
b)
c)

Harita
Plan
Kroki
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d)
e)

Ölçek
Resim

41 Bir doğru üzerinde sıfır başlangıç noktasından sağa doğru tam sayı büyüklüğünde
seçilen uzunluk birimleri işaretlenir. Sıfır noktasının soluna doğru, doğru parçası uzatılır ve
sağdaki bir birim uzaklığın ondalık kısımları işaretlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımı
sağlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Harita
Plan
Doğrusal ölçek
Kesir ölçek
Kroki

42. Çeşitli bilim dallarına ilişkin konuları göstermek amacıyla hazırlanan haritalardır.
Astronomi, jeoloji, jeofizik, madencilik, fay haritaları gibi hangi haritalardır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sanayi haritaları
Şehir haritaları
Bilim haritaları
Kadastro haritaları
özel haritaları

43 Turizm haritaları nedir? (Turistik yerlere ait hazırlanan ve özellikle bölgeyi
gezecekler için bir rehber özelliği taşıyan haritalardır)

44 …..(Tematik haritalar), olayların ve durumların kavranması için oluşturulan
haritalardır

45. Ölçeklerine göre haritalar ise, Küçük ölçekli haritalar, Orta ölçekli haritalar, Büyük
ölçekli haritalar, olmak üzere üç grupta incelenir.
a)
b)

Evet
Hayır

46 Kroki, yeryüzüne ait bilgilerin kuşbakışı olarak ölçeksiz bir çizimidir. Krokilerde
yön bilgisini belirtmek amacıyla genellikle kuzey yönünü gösterir bir ok işareti vardır.
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Haritacılıkta kroki kavramına daha çok kadastro çalışmalarında yapılan sınırlandırma
krokileri ve ölçü krokilerinde rastlanır
a)
b)

Evet
Hayır

47 …………(Oransal ölçek), adından da anlaşılacağı gibi, harita üzerindeki bir
uzunluğun, arazideki uzunluğuna olan oranıdır.

119

Kaynaklar
[1]Abler, R. F. (1988). Awards, rewards, and excellence: Keeping geography alive and
well. The Professional Geographer, 40(2), 135-140.
[2]Golledge, R. G. (1992). Do people understand spatial concepts: The case of firstorder primitives. In Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic
space(pp. 1-21). Springer, Berlin, Heidelberg.
[3]URL 2018. GIS Analysis and Design. Spatial Thinking. Erişim 16 Aralık 2018.
https://www.e-education.psu.edu/geog468/l3_p3.html
[4]URL 2018. Introduction to Geospatial Technology Using GIS. Spatial Thinking.
Erişim 16 Aralık 2018.
https://learn.canvas.net/courses/464/pages/unit-1-dot-4-spatialthinking
[5]Tobler, Waldo R. "Experiments in migration mapping by computer." The American
Cartographer 14, no. 2 (1987): 155-163.
[6]Tobler, Waldo R. "Cellular geography." In Philosophy in geography, pp. 379-386.
Springer, Dordrecht, 1979.
[7]Tobler, Waldo R. "A computer movie simulating urban growth in the Detroit
region." Economic geography 46, no. sup1 (1970): 234-240.
[8]Tobler, W. (2004). On the first law of geography: A reply. Annals of the Association
of American Geographers, 94(2), 304-310.
[9]Miller, Harvey J. "Tobler's first law and spatial analysis." Annals of the Association
of American Geographers 94, no. 2 (2004): 284-289.
[10]Sui, Daniel Z. "Tobler's first law of geography: A big idea for a small world?."
Annals of the Association of American Geographers 94, no. 2 (2004): 269-277.
[11]https://learn.canvas.net/courses/464/pages/unit-1-dot-4-spatial-thinking
[12] Faste, R. (2001). "The Human Challenge in Engineering Design" (PDF).
International Journal of Engineering Education. 17 (4–5): 327–331.
[13]Dorst, K.; Cross, N. (2001). "Creativity in the design process: Co-evolution of
problem-solution". Design Studies (Submitted manuscript). 22 (2): 425–437.
doi:10.1016/0142-694X(94)00012-3.
[14]Cross, N., 2006. T211 Design and Designing: Block 2, p. 99. Milton Keynes: The
Open University

120

[15]Heskett, John (2002). Toothpicks and Logos: Design in Everyday Life. Oxford
University Press.
[16] Lidwell, William; Kritina Holden; Jill Butler (2010). Universal Principles of
Design (2nd ed.). Beverly, Massachusetts: Rockport Publishers. ISBN 978-1-59253-587-3.
[17]Charlotte Jirousek. Art, Design, and Visual Thinking. An online, interactive
textbook. Cornell.edu, 1995.
[18]Martin, Jon Henry. An evaluation of Maitland Graves' principle of aesthetic
order.Masters thesis, Concordia University, 1972.
[19]Graves, Maitland, E. The art of color and design. 2d ed. New York, N.Y.: McGrawHill, 1951.
[20] Cetin, M., Sevik H, Ismail TSY, Ismail MDB, Canturk U, Akbudak KY(2017).
“Chapter 5_Restoration process of Kastamonu-Tufekciler Village houses for potential ecotourism purposes”. OMICS, e-Books International, The Effects of Environmental Policies on
Sustainability: Theory and Methods. Eds: Nurcan Kilinc-Ata, pp 31-43, USA.
[21]https://byjus.com/maths/three-dimensional-shapes/
[22]https://vanseodesign.com/web-design/points-dots-lines/
[23]https://www.saylor.org/site/textbooks/Essentials%20of%20Geographic%20Informa
tion%20Systems.pdf
[26]https://www.colormatters.com/color-and-design/basic-colortheory?utm_source=CMblog&utm_medium=link&utm_campaign=10-basic-elements-ofdesign
[24] Kaya, L. G., Cetin, M., and Doygun, H. (2009). “A Holistic Approach in
Analyzing the Landscape Potential: Porsuk Dam Lake and Its Environs, Turkey.” Fresenius
Environmental Bulletin, Year 2009, Vol. 18, No.8, pp. 1525-1533, SCI-E Journal.
[25] Cetin M, Topay M, Kaya LG, Yılmaz B (2010). Efficiency of bioclimatic comfort
in landscape planning process: case of Kutahya, Turkish Journal of Forestry 1 (1), 83-95
[27] Nyerges, T. 1991. “Analytical Map Use.” Cartography and Geographic
Information Systems (formerly The American Cartographer) 18: 11–22.
[28] Cetin, M. (2013). “Chapter 27: Landscape Engineering, Protecting Soil, and
Runoff Storm Water”, InTech-Open Science-Open Minds, Online July 1st, 2013. Book:
Advances in Landscape Architecture-Environmental Sciences, ISBN 978-953-51-1167-2,
697-722 pp.

121

[29] Cetin, M. (2015)
Chapter 55: Using Recycling Materials for Sustainable
Landscape Planning, Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, ST.
Kliment Ohridski University Press, Sofia, 821 p. ISBN:978-954-07-3999-1, chapter page:
783-788
[30] Cetin, M. (2015). Using GIS analysis to assess urban green space in terms of
accessibility: case study in Kutahya. International Journal of Sustainable Development &
World
Ecology,
22(5),
420-424,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504509.2015.1061066?journalCode=tsdw20
[31] Cetin, M. (2015) Evaluation of the sustainable tourism potential of a protected area
for landscape planning: a case study of the ancient city of Pompeipolis in Kastamonu.
International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 22(6), 490-495,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504509.2015.1081651?src=recsys&journalCo
de=tsdw20
[32] Cetin, M. (2015). Consideration of permeable pavement in landscape architecture.
Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(1), 385-392
[33] Cetin, M. (2015) Determining the bioclimatic comfort in Kastamonu City.
Environmental Monitoring and Assessment, 187(10), 640
[34] Longley, P., M. Goodchild, D. Maguire, and D. Rhind. 2005. Geographic
Information Systems and Science. 2nd ed. West Sussex, England: John Wiley.
[35] Cetin, M. (2016) Determination of bioclimatic comfort areas in landscape
planning: A case study of Cide Coastline, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and
Technology, 4(9): 800-804, 2016,
[36] Cetin, M., and Sevik H. (2016) Chapter 5: Assessing Potential Areas of Ecotourism
through a Case Study in Ilgaz Mountain National Park, InTech, Eds:Leszek Butowski, 190,
ISBN:978-953-51-2281-4,
81
-110, http://www.intechopen.com/books/tourism-fromempirical-research-towards-practical-application/assessing-potential-areas-of-ecotourismthrough-a-case-study-in-ilgaz-mountain-national-park
[37] Cetin, M. (2016) “Sustainability of Urban Coastal Area Management: A Case
Study on Cide,” Journal of Sustainable Forestry, 2016, 35 (7), 527–
541, http://dx.doi.org/10.1080/10549811.2016.1228072
[38] Cetin, M., and Sevik H. (2016). Evaluating the recreation potential of Ilgaz
Mountain National Park in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment,
188(1):52http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-5064-7
[39] Cetin, M. (2016). A Change in the Amount of CO2 at the Center of the
Examination Halls: Case Study of Turkey. Studies on Ethno-Medicine, 10(2), 146-155,
122

[40] Cetin, M., Mossi MMM, Akbudak KY (2017). Chapter 35: Visual Examination of
Natural and Cultural Landscape Values in Kastamonu City Center for Sustainable Spatial
Development. Ecology, Planning and Design., St. Kliment Ohridski University Press, ISBN:
978-954-07-4270-0, pp. 465-477

123

İKİNCİ BÖLÜM

HARİTA ANATOMİSİ, HARİTA ÖLÇEĞİ, KOORDİNAT
SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARIVE ARCGIS
YAZILIMINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ArcGIS yazılımı temel ara yüzleri ve dosya yönetimi hakkında bilgiler
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
inceleyiniz.

Farklı yazılımları ArcGIS yazılım ile karşılaştırıp avantaj ve dezavantajlarını

2)
sorgulanır
3)

ArcMap Table of Contents’de yer alan bir

katmanın

metadatası

nasıl

ArcCatalog’da bir katmanın metadatası nasıl sorgulanır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ArcGIS yazılımı temel
ara yüzleri hakkında bilgi
sahibi olacak ve dosya
ArcGIS yazılımı temel yönetimini
ara yüzleri ve dosya gerçekleştirebileceksiniz.
yönetimi
CAD Dosyalarını Import
edebileceksiniz.

Harita Anatomisi

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Metinler, uygulamalı
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Metinler, uygulamalı
Haritalar
ve
alıştırmalar ve interaktif
haritalama, tüm coğrafi bilgi
materyaller ile konuların
sistemlerinin (CBS) temel
daha
kolay
anlaşılması
bileşenidir
sağlanacaktır
Bu

bölümün amacı,
harita ölçeği, koordinat
sistemleri
ve
harita
Harita
Ölçeği, projeksiyonları kavramlarını
Koordinat Sistemleri ve tanımlamak ve tartışmak ve
Harita Projeksiyonları
neden harita, haritalama ve
coğrafi bilgi sistemleri (GIS)
için merkezi olduklarını
açıklamaktır.

Metinler, uygulamalı
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır

Bu bölümün amacı,
haritaların arkasındaki karar
verme sürecini vurgulamak
ve coğrafi bilgi sistemlerini
(GIS)
haritalarken
ve
kullanırken açık ve tutarlı
olma
ihtiyacını
vurgulamaktır.

Metinler, uygulamalı
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır

Harita Soyutlama
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Anahtar Kavramlar
• Bir referans haritasının temel amacı, ilgi konusu coğrafi nesnelerin yerini
göstermektir.
• Tematik haritalar, bir veya daha fazla coğrafi yönün uzayda nasıl dağıldığını gösterme
ile ilgilidir.
• Dinamik haritalar, değiştirilebilir ve sıklıkla kullanıcı etkileşimi gerektiren haritalara
başvurur.
• Haritaların ve haritaların demokratikleştirilmesi, her türlü harita için erişim, kullanım
ve takdirin yanı sıra harita yeniliklerinin artırılmasıdır.
• Harita ölçeği, gerçek dünyanın bir haritaya sığması için azaltıldığı faktörü ifade eder.
• Bir CBS multidisiplinler arasıdır.
• Harita projeksiyonları üç boyutlu toprağı iki boyuta (ör., Kağıt haritalar, bilgisayar
monitörleri) dönüştürmek için kullanılan matematiksel formüllerdir.
• Harita projeksiyonları, mesafeleri, yönü ve alanı çarpıtmalara sokar.
• Harita soyutlaması, bir harita üzerinde gerçek dünya özelliklerini açık bir şekilde
tanımlama ve temsil etme sürecini ifade eder.
• Coğrafi özelliklerin üç temel geometrik şekli nokta, çizgi ve çokgen (veya alan)
şeklindedir.
• Harita genellemesi, sınırlı alan, çok fazla ayrıntı veya çok fazla bilgi nedeniyle bir
harita üzerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü anlamına gelir.
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Giriş
Bu bölümde ArcGIS yazılımı temelleri anlatılarak program hakkında genel bilgiler
verilecektir.
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2. Harita Anatomisi

Örneğin, haritalar bir CBS'nin hem girdi hem de çıktısını oluşturur. Dolayısıyla, bir
CBS, haritacılıktan, haritaların ve haritaların resmi olarak incelenmesinden birçok kavram ve
temadan yararlanmaktadır. Bu nedenle, CBS'lerle yetkin hale gelebilmemiz için haritacılık,
harita ve haritalama hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor.
Bu bölümün ilk kısmı bir haritanın ne olduğunu ve birkaç önemli harita türünü açıklar.
Ardından, harita ölçeği, koordinat sistemleri ve harita projeksiyonları üzerine özel vurgu ile
kartografik veya haritalama kuralları ele alınmıştır. Bu bölüm, harita soyutlama sürecinin
GIS'lerle ilgili olduğu bir tartışma ile sona ermektedir. Bu bölüm CBS'lerle çalışmanın,
bütünleştirmenin ve haritaların oluşturulmasının temellerini sunmaktadır.

2.1 Harita ve Harita Türleri
Haritalar, çeşitli nedenlerden dolayı en zorlayıcı bilgi formları arasındadır. Haritalar
sanatsal. Haritalar bilimseldir. Haritalar geçmişi korur. Haritalar netleşir. Haritalar görünmez
olduğunu ortaya koyuyor. Haritalar geleceği bilgilendirir.
Nedeni ne olursa olsun, haritalar dünyadaki insanların hayal gücünü yakalar. En
güvenilir bilgi formlarından biri olarak, harita yapımcıları ve coğrafi bilgi sistemi (CBS)
uygulayıcıları önemli miktarda güç ve etki sahibi olmaktadır (Wood 1992; Monmonier 1996).
[1], [2] [3-10]Bu nedenle, haritaları anlamak ve takdir etmek ve haritaların bilgiyi nasıl
aktardığı CBS'lerin önemli yönleridir.
Haritaların beğenilmesi, çeşitli harita türlerini keşfetmeye başlar.
Peki, tam olarak harita nedir? GIS'ler gibi, muhtemelen bunları kullanan ve yapan
insanlar olduğu gibi haritaların da birçok tanımı vardır (bkz. Muehrcke ve Muehrcke 1998).
[3] [4-10] Yeni başlayanlar için, haritayı sadece dünyanın bir temsili olarak tanımlayabiliriz.
Bu tür haritalar beynimizde saklanabilir (yani zihinsel haritalar), kağıda basılabilir veya
çevrimiçi görünebilir. Haritanın gerçek aracına bakılmaksızın (örn., Geçici düşüncelerimiz,
kağıtlarımız veya dijital gösterimlerimiz), haritalar dünyanın çeşitli yönlerini temsil eder ve
açıklar. Açıklık amacıyla, üç harita türü referans haritası, tematik harita ve dinamik haritadır.

2.1.1.Referans Haritalar
Bir referans haritasının temel amacı, harita bilgisini harita kullanıcısına teslim etmektir.
Bir referans haritasındaki coğrafi özellikler ve harita öğeleri, eşit olarak ele alınma ve temsil
etme eğilimindedir. Başka bir deyişle, referans haritasının herhangi bir yönü, başka herhangi
bir açıdan öncelikli değildir. Ayrıca, referans haritalar genellikle coğrafi gerçekliği doğru bir
şekilde temsil eder. Bazı yaygın referans haritalarının örnekleri Amerika Birleşik Devletleri
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Jeoloji Anketi (USGS; seehttp: //topomaps.usgs.gov) tarafından oluşturulan topoğrafik
haritalar ve çevrimiçi haritalama servisleri aracılığıyla kullanılabilen uydulardan veya
uçaklardan elde edilen görüntü haritaları içerir.

Şekil 2.1 Boulder, CO'nun USGS Topografik Haritası
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Şekil 2.2 Resim Haritası NASA dan gelen Palm Island, Dubai,

Verilen bir referans haritasının doğruluğu, birçok kullanıcı için gerçekten kritiktir.
Örneğin, yerel yönetimlerin arazi kullanımı, imar ve vergi amaçları için doğru referans
haritalarına ihtiyaçları vardır. Ulusal hükümetler politik, altyapı ve askeri amaçlar için doğru
referans haritalarına ihtiyaç duymaktadır. Küresel konumlandırma sistemi (GPS) birimleri
gibi navigasyon cihazlarına bağlı olan kişilerin de, istedikleri noktaya varmak için doğru ve
güncel referans haritalarına ihtiyaçları vardır.

2.1.2.Tematik Haritalar
Referans haritasının karşıt teması tematik haritalardır. Adından da anlaşılacağı gibi,
tematik haritalar belirli bir konu veya ilgi konusuyla ilgilidir. Referans haritalar, coğrafi
özelliklerin yerini vurgularken, tematik haritalar, nesnelerin mekanda nasıl dağıldığıyla daha
ilgili. Bu tür şeyler genellikle dünyadaki ortalama yaşam süresi, kişi başı gayri safi yurtiçi
hasıla (GSYİH) veya Hindistan'daki okuryazarlık oranları gibi soyut kavramlardır.
Haritalamanın ve özellikle tematik haritalamanın güçlü yönlerinden biri, bu soyut ve
görünmez kavramların bir harita üzerinde görünür ve karşılaştırılabilir olmasını
sağlayabilmesidir.
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Şekil 2.3 Dünya Hayat Beklentileri

Şekil 2.4 Avrupa GSYİH'si
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Şekil 2.5 Hint Okuryazarlık Oranları

Referans ve tematik haritaların birbirini dışlamadığını belirtmek önemlidir. Başka bir
deyişle, tematik haritalar genellikle coğrafi referans bilgilerini içerir ve birleştirir ve tersine,
referans haritalar tematik bilgi içerebilir. Dahası, birlikte kullanıldığında, tematik ve referans
haritalar genellikle birbirini tamamlar.
Örneğin, bir şehirdeki halk sağlığı yetkilileri, şehrin sakinlerine acil durum odalarına
eşit erişim sağlamakla ilgilenebilir. Bu konudaki iç görüler ve ilgili sorular, kentteki acil
servis odalarının nüfusun çeşitli kesimlerinin tematik haritalarına (örn., Yoksulluk altındaki
hane halkları, yüzde yaşlılar) işaret eden bir referans haritasının görsel karşılaştırmaları
yoluyla elde edilebilir. az temsil edilen gruplar).
Bir CBS bağlamında, acil durum haritalarının referans haritasını, mahalle türlerine göre
tek tip olup olmadığına bakmak için doğrudan nüfus haritalarının üzerine yerleştirebiliriz.
Açıkçası, acil servis erişimine bakarken göz önünde bulundurulması gereken başka faktörler
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de vardır (örneğin, ulaştırmaya erişim), ancak bu tür harita kaplamaları aracılığıyla, yetersiz
hizmet veren mahalleler tanımlanabilir.

Şekil 2.6 Harita Yerleşimi Süreci

Basılı formatta sunulduğunda, hem referans hem de tematik haritalar gerçekliğin statik
veya sabit temsilidir. Sayfadaki bu kalıcılık, coğrafyanın ve haritalandırdığımız şeylerin de
birçok şekilde sabit veya sabit olduğunu göstermektedir. Bu gerçeklerden uzak haritalar ve
haritalama, aynı zamanda coğrafya, CBS'lerin İnternet ve mobil telekomünikasyon gibi diğer
bilgi teknolojileri biçimleriyle entegrasyonu bu görüşünü hızla değiştiriyor.

2.1.3.Dinamik Haritalar
GIS'lerin yayılımı ve çevrimiçi haritalama araçlarının ve uygulamalarının popülerliği,
harita ve harita kullanımı hakkında düşünürken bu değişime işaret etmektedir. Bu bağlamda
dinamik haritaların yayılımını tartışmaya değer. Dinamik haritalar, dünyanın sadece
değiştirilebilir veya etkileşimli temsilidir. Dinamik haritalama, haritaların bugün nasıl
kullanıldığına ve harita kullanıcısına nasıl sunulduğuna haritanın içeriğinden daha çok (ör.,
Çevrimiçi, cep telefonu aracılığıyla) daha çok başvurur. Hem referans hem de tematik
haritalar doğada dinamik olabilir ve bu haritalar herhangi bir CBS için ayrılmaz bir bileşendir.
Dinamik haritalarla ilgili kilit nokta, yalnızca CBS uzmanları değil, daha fazla insanın bu
haritalara erişebilmeleridir.
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Kullanıcılar, özellikleri ve öğeleri değiştiremeyen veya değiştiremeyen bir basılı
haritadan farklı olarak, dinamik haritalar teşvik eder ve bazen kullanıcı etkileşimi gerektirir.
Bu tür bir etkileşim, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak suretiyle ölçeği veya görünür alanı
değiştirmek, bir haritayı (örneğin, yollar, görüntüler) dahil etmek veya kaldırmak, hatta bir
harita animasyonu başlatmak ve durdurmak için hangi özellikleri veya katmanları seçmeyi
içerebilir.

Şekil 2.7 iPhone'da Google Haritalar
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Şekil 2.8 Kutup Buz Kapağı

Animasyonu görmek için http://svs.gsfc.nasa.gov/goto?3464 adresine gidin.
Dinamik haritalar gelişmeye devam edeceğinden ve gelecekte daha fazla kullanıcı
etkileşimi gerektireceğinden, harita kullanıcıları daha etkileşimli harita özellikleri ve
kontrolleri talep edecektir. Haritaların ve haritalamanın demokratikleşmesi devam ettikçe,
harita kullanıcılarının coğrafi farkındalığı ve harita kazanımı da artacaktır. Bu nedenle, ileride
harita kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini desteklemek için
haritaların doğasını, şeklini ve içeriğini anlamak kritik öneme sahiptir.

2.2 Harita Ölçeği, Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları
Tüm harita kullanıcıları ve harita görüntüleyicileri, harita üzerinde bulunanlar hakkında
belirli beklentilere sahiptir. Bu tür beklentiler haritalarla çalışarak daha önceki deneyimlerden
oluşturulmuş ve öğrenilmiştir. Bu beklentilerin haritalara daha fazla maruz kalmayla birlikte
değiştiğini de not etmek önemlidir. Harita izleyicilerinin beklentilerini anlamak ve karşılamak
zor ama gerekli bir görevdir çünkü bu beklentiler herhangi bir haritanın oluşturulması için bir
başlangıç noktası sağlar.

Bir haritanın merkezi amacı, harita kullanıcısına alakalı ve yararlı bilgiler sağlamaktır.
Bir haritanın değeri olması için, bilgiyi etkili ve verimli bir şekilde iletmesi gerekir.
Haritalama kuralları, harita kullanıcılarının beklentilerini tanımak ve yönetmek suretiyle
bilgilerin iletilmesini kolaylaştırır. Genel olarak konuşmak gerekirse, haritalama ya da
kartografik düzenlemeler kabul edilen kuralları, normları ve haritaların oluşturulmasının
arkasındaki uygulamaları ifade eder. En tanınmış haritalama sözleşmelerinden biri, haritaların
çoğunda “kuzeyde” durmasıdır. Her zaman böyle olmasa da, birçok harita kullanıcısı kuzeyin
yönünün ortasına veya bir haritanın üst kenarı veya bilgisayar monitörü gibi bir görüntüleme
cihazına denk gelmesini bekliyor.

Birçoğu kabul edilen diğer resmi ve resmi olmayan haritalama kuralları ve özellikleri
tanımlanabilir. En önemli kartografik hususlar arasında harita ölçeği, koordinat sistemleri ve
harita projeksiyonları bulunmaktadır. Harita ölçeği, yönetilebilir oranlara yönelik coğrafi
özelliklerin azaltılmasıyla ilgilidir, koordinat sistemleri, Yeryüzünün yüzeyindeki özellikler
ve harita çıkıntıları, üç boyutlu dünyadan, düz bir haritanın veya ekranın iki boyutuna geçme
ile ilgilidir; bunların hepsi bu bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
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2.2.1.Harita ölçeği
Dünya büyük bir yer… gerçekten büyük. Dünyayı ve onun yerleşik özelliklerini,
kalıplarını ve süreçlerini haritalamanın ardındaki zorluklardan biri, onu yönetilebilir bir
boyuta indirgiyor. “Yönetilebilir” ile tam olarak kastedilen, tartışmaya açıktır ve büyük
ölçüde haritanın amacına ve gereksinimlerine bağlıdır.
Bununla birlikte, tüm haritalar dünyayı ve onun ilgi çekici coğrafi özelliklerini bir
miktar faktörle küçültür veya daraltır. Harita ölçeği, dünyanın küçültme faktörünü ifade eder,
böylece bir haritaya sığar.
Harita ölçeği, metin, grafik veya ikisinin bazı kombinasyonu ile gösterilebilir. Örneğin,
harita kullanıcılarına haritanın ölçeği hakkında bir fikir vermek için “bir inç bir kilometreyi
temsil eder” veya bir harita üzerinde benzer bir yazıyı görmek yaygındır. Harita ölçeği, ölçek
çubuğu olarak adlandırılan grafikle de gösterilebilir. Ölçek çubukları genellikle referans
haritalarında kullanılır ve harita kullanıcılarının mesafelere yaklaşmasına izin verir.
Haritanın ölçeği hakkında genel bir fikir edinmenin yanı sıra, haritadaki konumlar ve
özellikler arasında.

Şekil 2.9 Harita Ölçeği Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Anketi (USGS) Topografik
Haritasından
Temsili kısım (RF), ölçeği basit bir oran olarak tanımlar. Her zaman bir (yani 1) olarak
ayarlanan pay, harita mesafesini gösterir ve payda yer veya “gerçek dünya” mesafesini ifade
eder. Ölçeği tanımlamak için temsili bir kesir kullanmanın yararlarından biri, birim nötr
olmasıdır. Başka bir deyişle, harita ölçeğini yorumlamak için herhangi bir ölçü birimi
kullanılabilir. 1: 10,000 RF'ye sahip bir haritayı düşünün. Bu haritada bir birimin yere 10,000
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birim olduğunu gösterir. Bu birimler, inç, santimetre veya hatta kalem uzunlukları olabilir;
gerçekten önemli değil.

Harita ölçekleri “küçük” veya “büyük” olarak da tanımlanabilir. Bu tür açıklamalar
genellikle temsili kesirler ve bir harita üzerinde temsil edilen ayrıntı miktarı referans alınarak
yapılır. Örneğin, 1: 1.000 RF'si olan bir harita, 1: 1.000.000 RF'si olan bir haritayla
karşılaştırıldığında büyük ölçekli bir harita olarak kabul edilir. (yani, 1: 1,000> 1: 1,000,000).
Ayrıca, büyük ölçekli harita daha fazla ayrıntı ve daha az alan gösterirken, küçük ölçekli
harita daha fazla alan ancak daha az ayrıntı gösterir. Açıkçası, küçük veya büyük ölçekli
haritalar için eşiklerin belirlenmesi büyük ölçüde bir karardır.

Resmî olarak ifade edilmiş olsun ya da olmasın tüm haritaların bir ölçeği vardır.
Bazıları online haritaların ve CBS'lerin “ölçeksiz” olduğunu söylese de, iradesini
yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabiliriz, CBS'lerin ve ilgili haritalama teknolojisinin çok kültürlü
olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Harita ölçeğini ve dünyanın ve özelliklerinin nasıl
temsil edildiğinin genel etkisini anlamak, hem harita yapımı hem de CBS'lerin kritik bir
parçasıdır.

2.2.2.Koordinat sistemleri
Tüm haritaların bir harita ölçeği olduğu gibi, tüm haritaların da yerleri vardır. Koordinat
sistemleri, benzersiz konumları tanımlamak için kullanılan çerçevelerdir. Örneğin,
geometride, iki boyutlu bir düzlemdeki noktaları tanımlamak için x (yatay) ve y (dikey)
koordinatlarını kullanırız. En çok üç boyutlu dünyadaki konumları tanımlamak için kullanılan
koordinat sistemi, coğrafi koordinat sistemi (GCS) olarak adlandırılır ve bir küreye veya
sferoide dayanır. Bir kürecik (a.k.a elipsoid, basitçe, uzun olduğundan biraz daha geniş olan
ve yeryüzünün gerçek şekline daha yakın olan bir küre şeklindedir. Küreler, genellikle basitlik
için toprağın modelleri olarak kullanılır.

GCS'deki ölçü birimi derecedir ve GCS'deki ilgili yerler enlem ve boylamlarıyla
tanımlanır. Enlem, Kuzey Kutbu'nda doksan derece kuzeyde veya Güney Kutbu'nda doksan
derece güneyde maksima ile ekvatora göre sıfır derecelerde ölçülür. Boylam, en yüksek 180
derece batı veya 180 derece doğu olmak üzere, sıfır mertebede ana meridyene göre ölçülür.

Enlem ve boylamın derece dakika saniye cinsinden (DMS) veya ondalık basamaklarda
(DD) ifade edilebileceğini unutmayın. Ondalık dereceleri kullanırken, ekvatorun üstündeki
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enlemler ve ana meridyenin doğusundaki boylamlar pozitiftir ve ana meridyenin batısındaki
ekvatorun enlemleri ve boylamları negatiftir (örnekler için aşağıdaki tabloya bakınız).

DMS'den DD'ye dönüştürme nispeten basit bir uygulamadır. Örneğin, bir derece altmış
dakika olduğu için 118 ° 15 dakika 118.25 (118 + 15/60) dönüştürebiliriz. “Koordinat
dönüştürme” teriminin çevrimiçi olarak aranmasının birkaç koordinat dönüştürme aracı
döndüreceğini unutmayın.

Dağlar, nehirler, sokaklar ve binalar gibi şeyleri haritalamak istediğimizde, enlem ve
boylam hatlarının küre üzerinde nasıl konumlandırılacağını ve konumlandırılacağını
tanımlamalıyız. Bir veri bu amaca hizmet eder ve yeryüzü ya da sferoidin merkezine göre
enlem ve boylam çizgilerinin yönelimini ve kökenini tam olarak belirtir.
İhtiyaca, duruma ve yere bağlı olarak, seçim yapabileceğiniz birkaç nokta vardır.
Örneğin, yerel veriler, sferoidi dünyanın yüzeyine yakın bir yerde eşleştirmeye çalışır ve yerel
koordinatları doğru bir şekilde döndürür. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan ortak bir
yerel veri NAD83 (yani 1983 Kuzey Amerika Datum) olarak adlandırılır. Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada'daki yerler için NAD83 nispeten doğru bir şekilde döner
Kuzey Amerika dışında konumlar, ancak konumsal doğruluk bozulur.
Küresel WGS84 referans noktası (yani, 1984 Dünya Jeodezik Sistemi), dünyanın
merkezini GCS'nin kaynağı olarak kullanır ve dünya genelinde yerleri tanımlamak için
kullanılır. Veri noktası, dünyanın merkezini kendi kaynağı olarak kullandığı için, nerede
olduklarına bakılmaksızın, konumsal ölçümler daha tutarlı olma eğilimindedir.
Yeryüzünde elde edilenler, yerel veriler tarafından döndürülenlerden daha az doğru
olabilirler. Veriler arasındaki geçişin, ilgilenilen tüm yerler için koordinatları (yani, enlem ve
boylam) değiştireceğini unutmayın.
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2.2.3. Harita Projeksiyonları
Daha önce, dünyanın gerçekten büyük olduğunu kaydettik. Sadece büyük değil, aynı
zamanda küremsi denilen büyük yuvarlak küresel bir şekil. Bir küre üç boyutlu, küresel
sferoid topluluğunun çok yaygın ve çok iyi bir temsilidir. Bununla birlikte, kürelerdeki
sorunlardan biri, çok portatif olmadıkları (yani, bir küre katlayıp cebinize koyamayacağınız)
ve küçük ölçeklerinin sınırlı pratik kullanımlarıdır. (yani coğrafi detaylar feda edilir). Bu
sorunların üstesinden gelmek için, daha kullanışlı harita formları ve harita ölçekleri elde
etmek amacıyla, yerkürenin üç boyutlu şeklini düz bir kağıt parçası, bilgisayar ekranı veya
mobil cihaz ekranı gibi iki boyutlu bir yüzeye dönüştürmek gerekir. Harita projeksiyonunu
girin. Harita projeksiyonları, küresel üç boyutlu dünyayı iki boyutlu düzlemsel yüzeylere
dönüştürmek için kullanılan metot ve prosedürleri ifade eder. Spesifik olarak, harita
çıkıntıları, dünyanın yüzeyindeki enlem ve boylamı bir düzlemde x ve y koordinatlarına
çevirmek için kullanılan matematiksel formüllerdir. Bu çevirinin yapılabileceği sonsuz sayıda
yol olduğundan, sonsuz sayıda harita projeksiyonu vardır. Harita projeksiyonlarının
arkasındaki matematik, Bu genel bakış açısının kapsamı (bkz. Robinson ve ark. 1995;
Muehrcke ve Muehrcke 1998), [1][2-8]. ve basitlik için, aşağıdaki tartışma harita
çıkarımlarının türlerini, projeksiyonların doğasında ortaya çıkan çarpıklıkları ve uygun
olanları tanımlamaya odaklanmıştır. harita projeksiyonları.
Bir harita projeksiyonu kavramını göstermek için, yarı saydam bir dünyanın merkezine
bir ampul yerleştirdiğimizi hayal edin. Dünyada kıtaların ana hatları ve enlem ve boylam
çizgileri graticule denir. Ampulü açtığımız zaman, kıtaların ve gratürün ana hatları duvar,
tavan veya diğer yakın yüzeylerde gölgeler olarak “yansıtılır”. “Projeksiyon” haritasının
anlamı budur.

141

Harita ve haritalama alanı içinde, harita projeksiyonları için kullanılan üç yüzey vardır
(örn., Gratikülün gölgelerini yansıttığımız yüzeyler). Bu yüzeyler düzlem, silindir ve konidir.
Dünyadaki bir ampulün önceki örneğine tekrar atıfta bulunarak, projeksiyon işlemi sırasında
her yüzeyin herhangi bir yolla yerleştirilebileceğini unutmayın. Örneğin, yüzeyler ekvator
veya kutuplar boyunca dünyaya teğet olabilir, yüzeyden geçebilir veya kesişebilir ve herhangi
bir sayıda açıda yönlendirilebilirler.
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Şekil 2.10 Harita Kavramı “Projeksiyon”

Aslında, birçok harita projeksiyonu için adlandırma kuralları yüzey ve aynı zamanda
yönünü içerir. Örneğin, adından da anlaşılacağı gibi, “düzlemsel” projeksiyonlar düzlemi
kullanır, “silindirik” çıkıntılar silindirleri kullanır ve “konik” çıkıntılar koniyi kullanır.
Silindirik çıkıntılar için, “normal” veya “standart” özellik, silindirin ekvatora teğet olduğu
zaman (yani silindirin ekseni kuzey-güney yönünde) ifade eder.

Silindirin ekseni doğu-batıya doğru mükemmel bir şekilde yönlendirildiğinde, görünüm
“enine” olarak adlandırılır ve diğer tüm yönler “eğik” olarak adlandırılır. Bir projeksiyonun
temel aldığı yönelim veya yüzey, bir dizi çarpıklıktan bağımsız olarak. Harita projeksiyonu
seçimini etkileyecek olan tanıtım yapılacaktır.
Yeryüzünün üç boyutlu yüzeyinden iki boyutlu bir düzleme taşınırken, çarpıklıklar
sadece tanıtılmakta, aynı zamanda kaçınılmazdır. Genel olarak, harita projeksiyonları,
mesafeleri, açıları ve alanlardaki çarpıklıkları ortaya çıkarır. Haritanın amacına bağlı olarak,
bu tür çarpıtmalarla ilgili olarak bir dizi satış yapılması gerekecektir.
Mesafeleri doğru bir şekilde temsil eden harita projeksiyonları, eşit olmayan çıkıntılar
olarak adlandırılır. Mesafelerin sadece bir yönde, genellikle kuzey-güney yönünde doğru
olduğunu ve harita üzerinde her yerde doğru olmadığını unutmayın. Kıtalar gibi coğrafi
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özelliklerin şeklini korumak için iyi bir iş çıkardıkları için, geniş alanları kapsayan küçük
ölçekli haritalar için eşdeğer haritalar sıklıkla kullanılır.

Yataklar olarak da adlandırılan konumlar arasındaki açıları temsil eden haritalar,
uyumlu olarak adlandırılır.
Konformal harita projeksiyonları, büyük mesafeler sırasında bir yatağın veya başlığın
korunmasının öneminden dolayı seyir amaçları için kullanılır. Yatakların korunması maliyeti,
uygun harita projeksiyonlarında alanların oldukça bozuk olma eğilimindedir. Şekiller küçük
alanlar üzerinde az çok korunmuş olsa da, küçük ölçeklerde alanlar çılgınca bozulmaktadır.
Mercator projeksiyonu, bir konformal projeksiyon örneğidir ve Grönland'ı deforme etmekle
ünlüdür.

Adın gösterdiği gibi, eşit alan veya eşdeğer projeksiyonlar alanın kalitesini korur. Bu tür
projeksiyonlar, coğrafi dağılımların doğru ölçümleri veya karşılaştırmaları gerekli olduğunda
(ör., Ormansızlaştırma, sulak alanlar) özellikle kullanılır. Yeryüzünün yüzeyinde gerçek
orantıları sürdürmek için bir çaba olarak, kimi zaman projeksiyonun oryantasyonuna bağlı
olarak bazen sıkıştırılır veya gerilir.
Üstelik, bu tür projeksiyonlar açısal ilişkileri olduğu kadar mesafeleri de çarpıtmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, teorik olarak seçim yapmak için sonsuz sayıda harita
projeksiyonu vardır. Harita projeksiyonu seçiminin arkasındaki temel hususlardan biri de
bozulma miktarını azaltmaktır. Haritalanan coğrafi nesne ve haritanın oluşturulacağı ilgili
ölçek de düşünülmesi gereken önemli faktörlerdir. Örneğin Kuzey ve Güney Polonyalıların
haritaları genellikle düzlemsel veya Azimut projeksiyonları ve konik projeksiyonlar, dünyanın
orta enlem bölgeleri için en uygunudur.
Rusya'nın doğusu gibi doğu-batıya uzanan özellikler standart silindirik projeksiyonla iyi
temsil edilirken, kuzey-güney yönündeki ülkeler (ör. Şili, Norveç) enine bir projeksiyon
kullanılarak daha iyi temsil edilir.
Bir harita projeksiyonu bilinmiyorsa, bazen geriye doğru çalışarak ve gratikülün
doğasını ve yönünü (yani enlem ve boylam) ve aynı zamanda değişen derecelerde bozulmayı
yakından inceleyerek tanımlanabilir. Açıkçası, her harita üzerinde bozulma ile ilgili olarak
yapılan satışlar var.
Hangi çarpıklıkların diğerlerine göre daha fazla tercih edildiği konusunda katı kurallar
yoktur. Bu nedenle, harita projeksiyonu seçimi büyük ölçüde haritanın amacına bağlıdır.
CBS kapsamında, harita projeksiyonlarını bilmek ve anlamak çok önemlidir. Örneğin,
daha önce anlatılan gibi bir bindirme analizi yapmak için, tüm harita katmanlarının aynı
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projeksiyonda olması gerekir. Eğer değilse, coğrafi özellikler düzgün bir şekilde
hizalanmayacaktır ve yapılan analizler yanlış ve yanlış olacaktır. Çoğu CBS, haritanın
tanımlanmasına yardımcı olacak işlevleri içerir
mekânsal verileri senkronize etmek için projeksiyonlar ile projeksiyonlar arasında geçiş
yapmak. Teknolojinin yeteneklerine rağmen, harita projeksiyonlarını çevreleyen potansiyel ve
tuzaklara karşı bir farkındalık önemlidir.

2.3 Harita Soyutlama
Daha önce tartışıldığı gibi, haritalar dünyanın bir temsilidir. Bu temsilin merkezi,
yeryüzünün ve onun ilgi özelliklerinin yönetilebilir bir boyuta (yani harita ölçeğine)
indirgenmesi ve yararlı iki boyutlu bir forma (yani, harita izdüşümü) dönüştürülmesidir. Hem
harita ölçeğinin seçimi, hem de daha az ölçüde harita izdüşümü, haritanın içeriğini ve şeklini
etkileyecektir.
Harita ölçeği ve harita izdüşümü seçeneklerinin ardında yapılan objektif kararlara ek
olarak neyin dahil edileceği ve haritanın neyi atılacağı ile ilgili olanlardır. Bir haritanın amacı
kesinlikle bu kararların bazılarına rehberlik edecektir, ancak diğer seçenekler alan
kısıtlamaları, harita karmaşıklığı ve istenen doğruluk gibi faktörlere dayanabilir. Ayrıca,
özelliklerin nasıl sınıflandırılacağını, basitleştirileceğini veya abartılacağına ve ilgili
nesnelerin nasıl simgeleneceği ile ilgili kararlar aynı anda düşer sanat ve bilim alanlarına göre
(Slocum ve ark. 2004). [1] 1-30] “Gerçek dünyadan” haritalara geçiş süreci harita soyutlaması
olarak adlandırılır.
Bu süreç sadece özelliklerin nasıl temsil edileceğine dair seçimler yapmakla kalmayıp,
aynı zamanda coğrafi bilgi sistemleri (CBS) açısından daha önemli olmakla birlikte, ilgili
coğrafi özelliklerin tanımlanması ve tanımlanması açısından açık, tutarlı ve kesin olmamızı
gerektirir. Açık, tutarlı ve kesin olmama hatası yanlıştır; tutarsız; ve bu tür haritalar ve
CBS'lere dayanan hata eğilimli haritalar, analizler ve kararlar. Bu son bölüm, harita
soyutlamasını coğrafi özellikler ve bunların grafiksel gösterimleri açısından ele almaktadır.

2.3.1.Orman Nedir?
Dünyanın karşı karşıya olduğu en acil çevresel sorunlardan biri ormansızlaşmadır.
Genellikle, ormansızlaşma orman alanlarının azaltılmasını ifade eder. Bu önemli bir konudur
çünkü iklim değişikliği, küresel ısınma, biyoçeşitlilik ve yeryüzünün su dengesi gibi başka
şeylerin yanı sıra olası etkileri olabilir. İçinde son yüzyılda, ormansızlaşma endişe verici bir
oranda artmıştır ve çoğunlukla insan faaliyetlerine atfedilmektedir. Ormanları düzenli olarak
bir CBS ile eşleştirmek, ormansızlaşmayı izlemek ve orman koruma çabalarıyla ilgili
politikaları bilgilendirme potansiyeline sahip olmak için mantıklı bir yoldur. Yeterince kolay,
o yüzden başlayalım.
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Peki tam olarak orman nedir? Ormanın nerede başladığını ve nerede bittiğini nasıl
bilebiliriz? Doğal olarak orman yangınları, insanlar tarafından başlatılanlardan nasıl
farklılaşabilir? Bir bataklık veya sulak alanda orman var mıdır? Bu konuda, bataklık ve sulak
alan arasındaki fark nedir? Bu tür sorular haritalama ve CBS'lerde önemsiz değildir. Aslında,
ormanlar veya bataklıklar gibi özelliklerin tutarlı ve kesin tanımları, haritaların güvenilirliğini
ve verimliliğini, haritalamayı ve CBS'lerle yapılan analizi artırır.

Şekil 2.12 Amazon'daki Ormansızlaşma: 2001
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Şekil 2.13 Amazon'daki Ormansızlaşma: 2009

Haritalar, haritacılık ve GIS'ler alanında, dünya çeşitli özelliklerden veya varlıklardan
oluşur.
Bu tür varlıklar arasında yangın hidrantları, mağaralar, yollar, nehirler, göller, tepeler,
vadiler, okyanuslar ve ara sıra ahır bulunur. Dahası, bu gibi özellikler bir form ve daha kesin
olarak geometrik bir forma sahiptir. Örneğin, yangın hidrantları ve gayzerler noktaya benzer
özellikler olarak düşünülür; nehirler ve akarsular doğrusal özelliklerdir; ve göller, ülkeler ve
ormanlar alansal özelliklerdir.

Özellikler ayrı ya da sürekli olarak kategorize edilebilir. Ayrık özellikler iyi
tanımlanmıştır ve yerlerini bulmak, ölçmek ve saymak kolaydır ve kenarları veya sınırları
kolayca tanımlanır. Bir şehirde ayrık özelliklerin örnekleri binaları, yolları, trafik sinyallerini
ve parkları içerir. Öte yandan, sürekli özellikler daha az iyi tanımlanmış ve uzayda var.
Sürekli özelliklerin en çok bahsedilen örnekleri sıcaklık ve yüksekliktir. Hem sıcaklık hem de
yükseklikteki değişiklikler nispeten geniş alanlarda kademeli olarak artar.
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Coğrafi özelliklerin de ilgisini çekebilecek veya olmayabilecek bazı özellikleri,
özellikleri veya özellikleri vardır. Örneğin, ormansızlaşma örneğini sürdürmek için, bir
ormanın bir yağmur ormanı olup olmadığını veya bir ormanın korumalı bir parkta olup
olmadığını belirlemek önemli olabilir. Daha genel nitelikler, dönüm başına ağaç yoğunluğu,
metre cinsinden ortalama kanopi yüksekliği veya yüzde gibi oranlar gibi ölçümleri içerebilir.
ormandaki hektar başına palmiye ağaçları veya istilacı türler.
Harita veya GIS projesinin amacına uygun olarak, özellik tanımlarının net ve tutarlı
kalması kritik öneme sahiptir. Benzer şekilde, özelliklerin özelliklerinin de etkili bir şekilde
doğru ve etkili haritalar oluşturmak için tutarlı bir şekilde tanımlanması, ölçülmesi ve
raporlanması önemlidir. İlgi alanı ve özelliklerin tanımlanması genellikle tekrarlı bir deneme
ve hata sürecidir.
Bir özelliği belirli bir geometrik formla ilişkilendirebilmek ve özellik tipini belirlemek,
soyutlamayı haritalamak, haritalamayı kolaylaştırmak ve CBS'lerin uygulanması için merkezi
bir noktadır.

2.3.2.Harita İçeriği ve Genelleştirme
Haritaların şekli ve içeriği diğer faktörlerin yanı sıra amaç, ihtiyaç ve kaynaklara göre
değişir.
Çoğu harita için ve özellikle CBS içindekiler için ortak olan, gerçekliğin grafiksel
temsilleri olmasıdır. Başka bir deyişle, coğrafi özellikleri veya varlıkları temsil etmek için
çeşitli grafik sembolleri kullanılır. Ek açıklama veya metin ayrıca haritalarda yaygın olarak
kullanılır ve harita yorumlanmasını kolaylaştırır.
Harita içeriğinin ve harita genellemesinin öğrenilmesi önemlidir çünkü bir CBS
içerisinde kullanılan uzamsal veriler için yapı taşları olarak görev yaparlar.
Coğrafi özelliklerin geometrik formu hakkında daha önce yapılan tartışmaya dayanarak,
haritalar tipik olarak üç geometrik nesneye dayanır: nokta, çizgi ve çokgen veya alan. Bir
nokta x ve y koordinatları ile tanımlanır, bir satır iki nokta ile tanımlanır ve bir çokgen en az
üç nokta ile tanımlanır. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bir noktanın tanımının boylam
ve enlem ile tanımlanan bir konuma benzemesidir. Ayrıca, çizgiler ve poligonlar noktalardan
oluştuğu için, konum bilgisi (yani x ve y veya boylam ve enlem, koordinatlar) noktalara,
çizgilere ve çokgenlere özgüdür.
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Şekil 2.14 Nokta, Çizgiler ve Çokgenler Olarak Coğrafi Özellikler

Hem basit hem de karmaşık haritalar, bu üç nispeten basit geometrik nesneler
kullanılarak yapılabilir.
Ek olarak, her bir nesnenin grafik özelliklerini değiştirerek, sonsuz sayıda haritalama
olanağı ortaya çıkar. Bu tür değişiklikler, ilgili büyüklük, şekil, renk ve nokta, çizgi ve çokgen
örüntüleri için yapılabilir. Örneğin, popülasyondaki varyasyonları yansıtmak için farklı
büyüklükteki noktalar kullanılabilir boyut, çizgi rengi veya çizgi boyutu (yani, kalınlık)
hacimleri veya yerler arasındaki etkileşimin miktarını belirtmek için kullanılabilir ve farklı
renkler ve şekiller ilgilenilen farklı değerleri yansıtmak için kullanılabilir.
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Şekil 2.15 Noktaların, Çizgilerin ve Çokgenlerin Grafiksel Parametrelerindeki
Değişiklikler

Şekil 2.16 Önceden açıklanan grafiksel elemanların tamamlayıcısı, ek açıklama veya
metindir. Ek açıklama, şehirler, eyaletler, su kütleleri veya diğer ilgi çekici noktalar gibi
belirli coğrafi özellikleri tanımlamak için kullanılır.
Grafiksel elemanlar gibi, metin de boyut, yönelim veya renge göre değiştirilebilir.
Haritalara dahil edilmiş çok sayıda metin yazı tipi ve stili de vardır. Örneğin, su kütleleri
genellikle italik olarak etiketlenir.
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Belirtilmesi gereken ve hem grafikleri hem de metni birleştiren bir başka harita öğesi
harita efsanesi veya harita anahtarıdır. Harita efsanesi, kullanıcılara coğrafi bilginin grafiksel
olarak nasıl temsil edildiği hakkında bilgi sağlar. Efsaneler genellikle haritanın yanı sıra
çeşitli alanları tanımlayan bir başlıktan oluşur
Haritada kullanılan semboller, renkler ve desenler. Bu bilgiler genellikle bir haritanın
doğru yorumlanması için hayati önem taşır.
Belirli bir haritaya daha fazla özellik ve grafiksel eleman yerleştirildikçe, bu özellikleri
genelleştirme ihtiyacı doğar. Harita genellemesi, çok fazla detay, çok fazla özellik ya da
haritalanacak çok fazla bilgi ile ilişkili çatışmaların çözümlenmesi sürecini ifade eder.
Özellikle, genelleme çeşitli biçimlerde olabilir (Buttenfield ve McMaster 1991): [2] 1-10]

• Vurgu için özelliklerin basitleştirilmesi veya simgeleştirilmesi
• Netliği veya okunabilirliği arttırmak için ayrıntıların maskelenmesi veya yer
değiştirmesi
• Haritadan eklenmesi veya çıkarılması için detayların seçimi
• Vurgu için özelliklerin abartılması

Genelleştirmenin hangi yönlerini kullanacağının belirlenmesi büyük ölçüde kişisel
tercih, deneyim, harita amacı, deneme ve yanılma meselesidir. Harita genellemesi ile ilgili
genel kurallar olmasına rağmen, haritaların ve haritaların genelleştirilmesi ile ilgili evrensel
standartlar veya şartlar yoktur. Bu noktada, kartografik ve sanatsal lisans, önyargılar ve
önyargılar ile yaratıcılığın ve tasarım anlayışının ya da eksikliğinin haritayı şekillendirmesi
ortaya çıkmaktadır.
Bir harita oluşturmak ve daha genel olarak, haritalandırma süreci bir dizi karar ve seçim
içerir. Uygun harita ölçeği ve harita projeksiyonunun seçiminden, hangi özelliklerin
haritalandırılacağını ve atlanacağına karar vermek için, haritalama sanat ve bilimin karmaşık
bir karışımıdır. Aslında, birçok tarihi harita aslında sanat eserleri gibi görülüyor ve haklı
olarak. Haritaların ölçeği, şekli ve içeriği hakkında bilgi edinmek, haritalarımızı anlamamızı
artırmanın yanı sıra haritaların ve harita yapımımızın takdir edilmesini daha da
derinleştirmektedir. Sonuç olarak, bu artan coğrafi farkındalık ve haritaların takdir edilmesi,
bir CBS'nin sesini ve etkin kullanımını ve uygulamasını desteklemektedir.
2.3.3.Yol noktası: Sadece Bulutlar ve Hava Durumundan Daha Fazlası
Büyük ölçüde uydulardan türetilen görüntü haritaları her yerde bulunur. Bu tür haritalar
haberlerde, internette, arabanızda ve cep telefonunuzda bulunabilir. Dahası, bu görüntülerin
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canlı renkler ve çok yüksek çözünürlükte olması. Uzun zaman önce, uydulardan alınan bu tür
görüntü haritaları, meteoroloji uzmanlarının, yerel hava tahmincilerinin ve çeşitli devlet
kurumlarının tek etki alanıydı. Bu görüntülere herkese açık erişim akşam haberleriyle oldukça
sınırlıydı.
Görüntüleme teknolojisindeki teknolojik gelişmeler, uzay uçuşunun ticarileştirilmesiyle
bağlantılı olarak, uydu görüntülerini sağlamak için Geleye (http://www.geoeye.com) ve
DigitalGlobe (http://www.digitalglobe.com) gibi şirketlere kapı açtı ve yirmi birinci yüzyılın
başında kitlelere haritalar. Google Earth gibi bu tür resimlere ücretsiz ve kullanıcı dostu
erişim sağlayan çevrimiçi haritalama hizmetleri ile haritalarda ve haritalarda bir devrim
doğdu.
Görüntü haritaları artık dünyanın dört bir yanındaki gece haberleri için coğrafi bağlam
sağlıyor, yerel emlak aramalarına ve sürüş yönlerine zemin oluşturuyor ve ayrıca araştırma
amacıyla kullanılıyor. Bu görüntülerin popülerliği ve yaygın kullanımı sadece son teknolojik
gelişmelere ve yeniliklere değil, aynı zamanda belki de daha önemlisi coğrafyacıya hepimizle
konuşur.

Şekil 2.17 Uzaydan Barack Obama'nın Açılışı

2.4. ARCGIS Desktop Nedir?
ArcGIS Desktop, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi kullanıcılarının), coğrafi veriyi işledikleri,
kullandıklar, yönettikleri ve yayınladıkları bir ortamdır. Bu platformda kullanıcılar, veri
tabanı yönetimi, veri yayınlama, analiz, haritalama, ve coğrafi bilginin paylaşımı gibi bir çok
işlemi bir arada gerçekleştirebilmektedirler. ArcGIS Desktop farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını
karşılamak için ölçeklendirilebilir bir yapıya sahiptir. (ArcView, ArcEditor ve ArcInfo)
içerisinde birden çok bütünleşik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe ve
Model Builder ara yüzleri ile haritalama, coğrafi analizler, veri editleme, veri yönetimi ve
görüntüleme işlemlerini yapabileceğimiz tümleşik bir yazılımıdır.
152

ArcGIS Desktop birden fazla kullanıcı tiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
ölçeklenebilir:
ArcView çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine yoğunlaşır.
ArcEditor, ArcView yazılım özelliklerine ek olarak gelişmiş veri üretimi ve veri
güncelleme kabiliyetine sahiptir.
ArcInfo, çok kapsamlı CBS fonksiyonları ve çok zengin coğrafi işlemler yapabilen bir
yazılımdır.
ArcView, ArcEditor ve ArcInfo ürünleri aynı tiptedir. Bu nedenden dolayı bunlardan
herhangi bir tanesini kullanan kullanıcı çalışmalarını diğer kullanıcılar ile paylaşabilmektedir.
Haritalar, raporlar, veri semboloji, özel araçlar, harita katmanları, ve arayüzlerve diğerleri bu
üç ürün içerisinde etkileşimli olarak kullanılabilmektedir.

Şekil 2.18.Ekran görüntüsü
ArcGIS Desktop Extensions (Modüller) kullanılarak bütün yazılımlara yeni yetenekler
eklenebilir. Kullanıcılar ArcObjects (ArcGIS yazılım bileşenleri kütüphanesi) kullanarak
kendilerine özel modüller geliştirebilirler. Ayrıca,.NET, Java, Visual C++, Visual Basic gibi
standart Windows programlama ara yüzleri kullanılarak yeni modüller ve özel araçlar da
geliştirilebilir.
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Şekil 2.19. ArcGIS sistem mimarisi
2.4.1. ArcMap
ArcMap’de mevcut grafik ve sözel verilerin görüntülenmesi, veri günleme, sorgulama
ve analiz, grafikleme ve raporlama araçları ile yüksek kalitede kartografik üretim
fonksiyonları bulunmaktadır. ArcGIS Desktop yazılımlarının (ArcInfo, ArcEditor ve
ArcView) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap uygulaması, GIS verileri ile ilgili
başlıca şu fonksiyonları yerine getirir;
Haritalama, Editleme, Sorgulama Analiz Grafikleme, Raporlama
2.4.2. ArcCatalog
ArcCatalog, grafik ve sözel verileri tanıma, inceleme, yönlendirme, yönetme ve
organize etme gibi işlemlerini yapabilen üst düzey bir uygulamadır. ArcGIS Desktop
yazılımlarının (ArcInfo, ArcEditor ve ArcView) içerisinde bütünleşik olarak gelen
ArcCatalog uygulaması, CBS verileri kullanarak şu işlemleri yapabilir;
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ArcCatalog’da, ilişkisel veri tabanlarına direk bağlantı
Veri Tipleri, içerikleri ve ikon Görüntüleme (Contents)
Veri tabanında yer alacak olan alanların (Field)
özelliklerinin yönetimi

oluşturulması ve tüm

Drag, Drop Özelliği (ArcMap ve ArcToolBox için)
Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve yönetilmesi
Windows Explorer’a benzer işlevler
ArcGIS veri formatlarının oluşturulması (Shape File, Coverages ve Feature
Class)
Veri İçerik Tablolarının oluşturulması ve görüntülenmesi
oluşturulması)

(Metadata’larının

DataView ortamında Ön gösterimlerinin sağlanması
UML (Unified Modeling Language) ile oluşturulmuş nesne modellerinden
geodatabase oluşturma
Grafik ve Sözel veriler arasındaki işlevlerin tanımlanması (Subtypes, Domain,
RelationShips)
Veri yönetimi (Copy, Rename, Delete)
ArcGIS Server yönetimi
Lokal ağlar ve Web üzerinde CBS verileri arama ve bulma ve
ArcToolbox (Geoprossesing) fonksiyonlarını içerir.

155

Şekil 2.20.ArcGIS meta veri Ekran görüntüleri
2.4.3. ArcToolbox ve Model BuIlder ile Mekânsal Analizler
Geoprocessing, CBS verileri ile yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgilerin
düzenlenmesinde ve bütün coğrafi bilgi sistemleri içerisinde önemli bir işlemdir.
Geoprocessing birçok kritik CBS aktiviteleri ve bir CBS içerisindeki çoklu işlemlerin, aynı
zamanda yöntemlerin otomatik hâle getirilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, yüksek
kalitede veri oluşturmak, veri kalitesi üzerinde kontrolleri yapmak, modelleme ve analizler
gerçekleştirmek için geoprocessing işlemlerini kullanabilirler.
ArcGIS Desktop, geoprocessing modellerinin oluşturulmasına, bu modellerin
kullanılmasına, dokümante edilmesine ve paylaşılmasına yönelik bir yapı sağlar. ArcToolbox
ve ModelBuilder, geoprocessing yapısının iki ana bölümüdür. ArcToolbox geoprocessing
araçlarının organize bir koleksiyonu, ModelBuilder ise geoprocessing iş akışlarının
yapılandırılmasında görsel bir modelleme dilidir.
“Geoprocessing”, CBS alanında yüklü bir terimdir. Terim, CBS verilerini manipüle
etme girişimlerine yaygın olarak uygulanabilir (ve olmalıdır). Bununla birlikte, bu terim,
1990'ların ortalarında, ESRI’nın ArcView yazılım paketinin Geoprocessing Wizard’ında, tek
bir katman ve çok katmanlı analitik tekniklerin bir tür keyfi paketine uygulanmasından dolayı
ortak kullanıma girmiştir. Her şeye rağmen, geoprocessing araçları paketi bir CBS'de bulunan,
vektör özellik veri kümeleriyle ilişkili birçok yönetim ve işleme sürecini büyük ölçüde
genişletir ve basitleştirir. Bu araçların birincil kullanımı, tipik mekânsal analizlerin tekrar
eden ön işleme ihtiyaçlarını otomatikleştirmek ve sonraki analizler ve / veya sunumlara ve
nihai haritalama ürünlerine dahil edilmek üzere kesin grafiksel gösterimleri birleştirmektir.
Birlik, kesişir, Simetrik fark ve Bölüm 2.2.2 'de ele alınan kimlik kaplama yöntemleri,
genellikle bu çok-işlemli araçlarla bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki en yaygın
coğrafi işlem araçlarını temsil eder.
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Çözünme işlemi, bitişik poligon özelliklerini, tek bir önceden belirlenmiş öznitelik
temelinde tek bir özellik veri kümesinde birleştirir. Örneğin, Şekil 2.3 “Tek Katlı
Geoprocessing Fonksiyonlarının (a) bölümü (a), dört farklı aileye ait (1'den 4'e kadar
etiketlenmiş) yedi farklı parselin sınırlarını göstermektedir. Çözme aracı, tüm bitişik
özellikleri otomatik olarak aynı özellik değerleriyle birleştirir. Sonuç, orijinal ile aynı boyutta
bir çıktı katmanıdır;
Gereksiz, araya giren çizgi parçaları. Çözünmüş çıkış katmanının, haritanın çözünmüş
alana göre sınıflandırıldığında görsel olarak yorumlanması çok daha kolaydır.
Ekleme işlemi, iki veya daha fazla katmanın mekânsal uzantısını (Şekil 7.3 "Tek
Katmanlı Geoprocessing Fonksiyonlarının parçası (d) birleştirerek bir çıkış poligon tabakası
oluşturur. Nokta, çizgi ve çokgen veri kümeleriyle kullanmak için çıktı katmanı, giriş
katmanlarıyla aynı özellik tipi olacaktır (her biri aynı özellik tipi olmalıdır). Çözülme
aracından farklı olarak, ek, sınır çizgilerini kaldırmaz
Eklenen katmanlar arasında (çizgiler ve çokgenler durumunda). Bu nedenle, bu
potansiyel olarak gereksiz bölme çizgilerini çıkarmak için ek aracın kullanımından sonra bir
çözünmenin yapılması genellikle yararlıdır. Ekleme, analiz ve / veya görüntüleme için tek bir
harita oluşturmak üzere dijital US Geological Survey (USGS) 7.5 dakikalık topografik
haritalar gibi veri katmanlarını mozaiklemek için sıklıkla kullanılır.
Seçme işlemi, giriş katmanından belirli özellikleri (Şekil 7.3 "Tek Katmanlı
Geoprocessing Fonksiyonları" nın (f)) seçen kullanıcı tanımlı bir sorguya dayalı bir çıkış
katmanı oluşturur. Çıkış katmanı, yalnızca sorgu sırasında seçilen özellikleri içerir. Örneğin,
bir şehir plancısı, “konut” olarak adlandırılan tüm alanlarda bir seçim yapmayı seçebilir; bu
yüzden, şehirdeki hangi alanların önerilen bir konut gelişimi için uygun olduğunu hızlıca
değerlendirebilir.
Son olarak, birleştirme işlemi, bir nokta, çizgi veya çokgen katmanındaki özellikleri
aynı öznitelik bilgisine sahip tek bir özellik halinde birleştirir. Çoğu zaman, orijinal özellikler
belirli bir özellik için farklı değerlere sahip olur. Bu durumda, karşılaşılan ilk öznitelik
öznitelik tablosuna taşınır ve kalan öznitelikler kaybolur. Bu işlem özellikle poligonların
kasıtsız olarak örtüştüğü durumlarda yararlıdır. Birleştirme, bu özellikleri tek bir varlıkla
birleştirir.
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Şekil 2.21.Tek Katmanlı Geoprocessing Fonksiyonları

2.1.4. ArcToolbox
• Geoprocessing işlemleri kapsamlı bir birikimi olan ArcToolbox, içerdiği işlemler; Veri
dönüşümü ,Coverage işlemleri, Vektör analizler, Geocoding (Coğrafi kodlama), Veri
yönetimi
ArcToolbox; ArcView, ArcEditor ve ArcInfo içerisinde ulaşılabilir. Her seviye ek
geoprocessing araçları vardır. Basit veri yükleme ve dönüşüm araçları içerdiği gibi temel
analiz araçlarını da içeren çekirdek bir set bulunmaktadır. ArcEditor, ArcView yazılımının
sunduğu araçlara ek olarak geodatabase oluşturma ve yüklemeye olanak sağlar. ArcInfo ise,
veri dönüşümü, veri yükleme,vektör analizler ve coverage işlemleri için çok detaylı
geoprocessing işlem araçları sunar.
Geoprocessing ArcView ve ArcEditor içerisinden ulaşılabilir olmasına karşın, ArcInfo
Coğrafi Bilgi Sistemi organizasyonları içerisinde ana geoprocessing yazılımı olarak
bilinmelidir. Çünkü çok detaylı geoprocessing araçlarını kapsamaktadır.
Ek geoprocessing araç setleri, 200’e yakın raster modelleme araçları içeren ArcGIS
Spatial Analyst; arazi ve TIN analizleri için geoprocessing araçları ekleyen üç boyutlu analiz
gibi birçok ArcGIS modüllerini içermektedir.
2.4.5. ArcGlobe
ArcGIS Desktop 3D Analyst modülünün bir eki olan ArcGlobe, sürekli,multiresolution, global görüntüleme sağlar. ArcGlobe da ArcMap gibi CBS veri katmanlarıyla
çalışır. ArcGlobe katmanları, ortak bir global yapı içerisine bütünleşmiş olarak tek bir
görüntüleme ortamına yerleştirilir. Veri setlerini ve detayları uygun ölçeklerde görüntüleme
yapılır.
ArcGlobe’un coğrafi bilgi için interaktif görüntüleme ortamı, CBS kullanıcılarının
tamamen farklı veri setlerini entegre etme kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir.
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Editleme, mekânsal veri analizleri, haritalama ve görüntüleme gibi ortak CBS işlemleri için
ArcGlobe’un geniş bir uygulama platformu olması beklenmektedir.

2.5. Arccatalog Arayüzü Kullanımı
• Görev çubuğundaki başlat butonuna tıklatın
• Uygulamalar menüsünü görüntülemek için gelen ekranın sol alt
bölgesinde bulunan ok tıklatın
• ArcGIS’e tıklayın
• ArcCatalog’a tıklayın

BAŞLATA TIKLATIN

Şekil 2.22. Ekran görüntüsü
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Oka tıklatın ve uygulama ekranını açın

Şekil 2.23. Ekran görüntüsü

ArcCatalog ‘a tıklatın

Şekil 2.24. Ekran görüntüsü
Program başlar ve ArcCatalog penceresinde iki panel görürsünüz.

160

Catolog ağacı bilgilerinizi çeşitli
dallarda düzenlemenize yardımcı
olur
Şekil 2.25. Ekran görüntüsü
• ArcCatalog ağacının sol tarafında Catalog penceresi vardır. Burada seçilen öğelerin
içeriği sağ taraftaki pencerede görüntülenir.
• ArcCatalog ilk başladığında yerel sabit disklerin her biri için bir şube ve bağlantı
vardır.

2.5.1. ArcCatalog’da Dizinlerle Çalışma

Folder connections
bölümünden çalışma
dosyanızın seçebilir ve CBS
verinizi görüntüleyebilirsiniz

Şekil 2.26. Ekran görüntüsü
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Çalışma dosyamızı genişletiyoruz.

Şekil 2.27 Ekran görüntüsü

Şekil 2.28. Ekran görüntüsü
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Çalışma dosyamızın içindeki veriler bizim daha önceden hazırladığımız CBS
verilerimizdir ve bu verilerimiz faklı özelliklere sahiptir.
2.5.2. ArcCatalog ‘da CBS Verilerini Görüntülemek ve Araştırmak

Şekil 2.29. Ekran görüntüsü
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Bu butonlar içindekiler bölümünü
kontrol etmemize izin verir

Şekil 2.5.9.: Ekran görüntüsü

Bu buton dosyaları ayrıntılı
bir şekide gösterir

Şekil 2.30 Ekran görüntüsü
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• Ayrıntıları Catalog ağacının belirli düzeyinde küçük bir simge, bir isim ve her şeyin
kısa bir açıklamasını görebilirsiniz.

Şekil 2.31. Ekran görüntüsü

Çalışmak istediğiniz layerin üzerine
tıklayın
Şekil 2.32.Ekran görüntüsü
Sağ taraftaki pencerede coğrafi veri tabanının içeriği görüntülenir.
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Preview sekmesine
tıklayın

Şekil 2.33. Ekran görüntüsü

• Preview sekmesi CBS verilerini belirli bir özellik sınıfı içinde veya veri kümesi içinde
ön izleme yapmanızı sağlar.

166

Açılır pencereye tıklayın ve tablo
görünümüne geçin

Şekil 2.34.Ekran görüntüsü

Şekil 2.35. Ekran görüntüsü
ArcCatalog’da Metadata Görünümü
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Metedata’yı gösteren
sekmene tıklayın

‘
Şekil 2.36. Ekran görüntüsü
• GIS verilerinizi tanımlamanıza ve değerlendirmenize yardımcı olur.
• ArcCatalog Metadata’yı XML dokümanı içinde, bilgi tabanlı dosya için veya bir
coğrafi veri tabanı içindeki bir alanda XML olarak depolar.
• XML, HTML gibi bir işaretleme dilidir.
• XML etiketleri dokümanlardaki kaydedilen içeriği tanımlamak için kullanılır.

• Stylesheet; Metadata dokümanındaki bir veri tabanı sorgusuna benzer. Değerlerin nasıl
göründüğünü tanımlamak ve göstermek için Metadata elementlerini seçer.
• ArcCatalog’daki her stylesheet farklı kurallar dizisi ile Metadata’yı sunar.
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Metedata’yı düzenleme kaydetme ve
özelliklerini gösteren sekmen.

Şekil 2.37. Ekran görüntüsü
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2.5.3. ArcCatalog’da Dizinlere Bağlanma

Klosör bağlantıları catalogda veri iletişim
ağacınının en üst düzey dallarıdır.

Şekil 2.38. Ekran görüntüsü

Kısa yollar sayesinde veriye gitmek daha kolay ve daha
hızlı.

Şekil 2.39. Ekran görüntüsü
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Kısa yol bağlantısı oluşturmak
için tıklayın

Şekil 2.40.Ekran görüntüsü

Bilgisayarınızda kayıtlı çalışma
dosyanızın seçerek ‘tamam’
tıklayın

Şekil 2.41.Ekran görüntüsü
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Çalışma dosyasını seçip

‘’Tamam’’ tıklayın

Şekil 2.42.Ekran görüntüsü

Dosya her açıldığında catalog
ağacında olcağı için açmak ve
bulmak kolay olacaktır.

Şekil 2.43. Ekran görüntüsü
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Çalışma dosyasının içeriğinin
görünümüdür.

Şekil 2.44. Ekran görüntüsü

2.2.4. Verilerin İçeriklerini Görüntüleme

Dosya içerisindeki
layerları ayrıntılı bir
şekilde gösterir.

Şekil 2.45. Ekran görüntüsü
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Görüntülemek istediğiniz
katmana tıklayın.

Şekil 2.46.Ekran görüntüsü

Önizle butonuna
tıklayın.

Şekil 2.47. Ekran görüntüsü
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Araç cubukları aktif hale gelmiştir ve
gerekli yakınlaştırma işlemleri
yapılabir.

Şekil 2.48. Ekran görüntüsü

Şekil 2.49. Ekran görüntüsü
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2.6. Cad Tabanlı Dosyaları Import Etmek

Add data butonundan cad tabanlı
dosya çağırılır

Şekil 2.50. Ekran görüntüsü

Bulunduğu konumdan cad tabanlı
verimizi tek tıklayıp sağ alt
bölümde bulunan ‘’add’’ komutuna
tıklıyoruz

Şekil 2.51.Ekran görüntüsü
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Sol tarafta layers
bölümünde gelen herhangi
bir layere sağ tıklatıp
‘’ZOOM TO LAYER’’
butonuna tıklıyoruz.

Şekil 2.52.Ekran görüntüsü

Herhangi bir layera sağ tıklayıp
gelen ekranda ‘’CONVERT CAD
FEATURE LAYER’’ tıklıyoruz.

Şekil 2.53.Ekran görüntüsü
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Bu butono basarak verilerimizi
kaydetceğimiz dosyayının yolunu
tanımlamalıyız.

Şekil 2.54.Ekran görüntüsü

Açılır
pencerede
dosya
konumunuz yok ise, bu butona
basarak
dosyanızı
buradan
bulabilirsiniz.

Şekil 2.55.Ekran görüntüsü
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Bu butona basılarak yeni bir
‘’geodatabase ‘’ açılır.

Cift tıklanarak içerisine girilir

Şekil 2.56.Ekran görüntüsü

Şekil 2.57.Ekran görüntüsü
• Name kısmına isim girilir ve save tıklanır.
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‘’OK’’ tıklayın.

Şekil 2.58.Ekran görüntüsü
Bu işlemler her bir cad tabanlı veri katmanı(nokta, çizgi, poligon ) için tekrarlanır .

Editör açılır penceresinden ‘’SAVE
EDİTİNG’’ Butonuna basılarak kaydetme
işlemi yapılır.

Şekil 2.59.Ekran görüntüsü

• Save Edits; yapılan değişikliği kaydet
• Stop Editing; düzenlemeyi durdur anlamına gelir.
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Uygulamalar
1)
inceleyiniz.

http://video.esri.com/watch/60/whats-new-in-arcgis-desktop-10

videosunu

2)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/What_is_ArcGI
S_Desktop/00v200000005000000/ dokümanını inceleyiniz.
3)
Memleketinizin enlem ve boylamını bulun. Koordinatları DD'den DMS'ye
nasıl dönüştürebileceğinizi veya tam tersi nasıl açıklayabileceğinizi açıklayın.
4)
USGS'nin web sitesine gidin, USGS haritalarının geçmişini ve kullanımını
okuyun ve ikamet yerinize karşılık gelen topografik haritayı indirin.
5)
Hangi özellikler “dinamik” veya “interaktif” harita oluşturur? Dinamik
haritalar statik haritalardan daha bilgilendirici mi? Neden ya da neden olmasın?
6)
Yaşadığınız yerlerin çevrimiçi haritasını inceleyin. Harita oluşturmak için
hangi harita genelleme formları kullanıldı? Hangi üç genelleme unsurunu değiştireceksin?
Hangi üç element en etkilidir?
7)
Ormansızlaşma ile ilgili bir CBS projesi başlatırsanız, hangi terimlerin açıkça
tanımlanması gerekir ve bunları nasıl tanımlarsınız?
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Uygulama Soruları
ArcGIS online’daki haritaları kullanarak; 2010 yılı için Amerika Birleşik Devletleri
işsizlik oranlarını (the unemployment rates in the United States in 2010) ve Hane halkı
gerilini (USA median household income for the United States in 2010) sınıflandırıp (Natural
Jenks metoduyla 7 sınıf olarak) haritalayarak gönderiniz.
Veriler için kullanabileceğiniz url adresi:
1)

http://help.arcgis.com/en/arcgisonline/demographic-maps.html
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Harita İçeriği ve Genelleştirme, Harita Soyutlama, Harita Ölçeği, Koordinat Sistemleri
ve Harita Projeksiyonlarını arcgıs yazılımı kullanılarak veri elde etmeyi öğrendik
ArcGIS yazılımı kullanımı ve CAD dosyalarını bu yazılıma eklenmesi fonksiyonlarını
gerçekleştirebilme bilgi ve becerilerini öğrendik.
.
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Bölüm Soruları
1. üç harita türü nelerdir? referans haritası, tematik harita ve dinamik haritadır

2. Bir referans haritasının temel amacı, harita bilgisini harita kullanıcısına teslim
etmektir.
Evet
Hayır

3. Bir referans haritasındaki …………..(coğrafi özellikler ve harita öğeleri), eşit
olarak ele alınma ve temsil etme eğilimindedir.

4 Referans haritalar, coğrafi özelliklerin yerini vurgularken, ………….(tematik
haritalar), nesnelerin mekanda nasıl dağıldığıyla daha ilgili

5. Dinamik haritalar, dünyanın sadece değiştirilebilir veya etkileşimli temsilidir.
Dinamik haritalama, haritaların bugün nasıl kullanıldığına ve harita kullanıcısına nasıl
sunulduğuna haritanın içeriğinden daha çok (ör., Çevrimiçi, cep telefonu aracılığıyla) daha
çok başvurur

Evet
Hayır

6. Hem referans hem de tematik haritalar doğada …..(dinamik) olabilir ve bu haritalar
herhangi bir CBS için ayrılmaz bir bileşendir.

7. Dinamik haritalarla ilgili kilit nokta nedir? yalnızca CBS uzmanları değil, daha
fazla insanın bu haritalara erişebilmeleridir.
184

8. Dinamik haritalar ile verilen bilgi doğrudur?
a.Dinamik haritalar, değiştirilebilir ve sıklıkla kullanıcı etkileşimi gerektiren haritalara
başvurur.
b.Dinamik haritalar kullanıcılar etkilemez ve yer dönüşümlerini gösterir
dinamik haritalar değiştirilemez ve meteorolojik verileri küllenir
d.Dinamik haritalar doğal ve kültürel yapılardaki değişimleri içerir
e.Dinamik haritalar jeojoik yapıları içerir

9. Geoweb için Haritaların ve haritaların demokratikleştirilmesi, her türlü harita için
erişim, kullanım ve takdirin yanı sıra harita yeniliklerinin artırılması önemlidir
Evet
Hayır

10. harita kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini desteklemek
için haritaların doğasını, şeklini ve içeriğini anlamak kritik öneme sahiptir.
Evet
Hayır
11. tüm haritalar dünyayı ve onun ilgi çekici coğrafi özelliklerini bir miktar faktörle
küçültür veya daraltır. Harita ölçeği, dünyanın küçültme faktörünü ifade eder, böylece bir
haritaya sığar.
Evet
Hayır

12. …………..(Harita ölçeği), metin, grafik veya ikisinin bazı kombinasyonu ile
gösterilebilir
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13 Temsili kısım (RF), ölçeği basit bir oran olarak tanımlar. Her zaman bir olarak
ayarlanan pay, harita mesafesini gösterir ve payda yer veya “gerçek dünya” mesafesini ifade
eder?
Evet
Hayır

14. Harita ölçekleri 9…….. (“küçük”) veya ………..(“büyük” ) olarak da
tanımlanabilir. Bu tür açıklamalar genellikle temsili kesirler ve bir harita üzerinde temsil
edilen ayrıntı miktarı referans alınarak yapılır.

15. 1: 10,000 RF'ye sahip bir haritayı düşünün. Bu haritada bir birimin yere 10,000
birim olduğunu gösterir. Bu birimler, inç, santimetre veya hatta kalem uzunlukları olabilir;
gerçekten önemli değil.
Evet
Hayır

16. ölçek ile bilgilerden hangisi doğrudur
a büyük ölçekli harita daha az ayrıntı gösterirken, küçük ölçekli harita daha az alan
ancak daha az ayrıntı gösterir
b büyük ölçekli harita daha fazla ayrıntı ve daha az alan gösterirken, küçük ölçekli
harita daha fazla alan ancak daha az ayrıntı gösterir
c büyük ölçekli harita daha fazla ayrıntı gösterirken, küçük ölçekli harita daha az alan
ancak daha fazla ayrıntı gösterir
d büyük ölçekli harita ve küçük ölçekli harita daha fazla alan ancak daha az ayrıntı
gösterir
e. b büyük ölçekli harita daha fazla ayrıntı ve daha az alan gösterirken, küçük ölçekli
harita da gösterir

17. Ölçekle ilgi verilen bilgi doğrudur?
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resmî olarak ifade edilmiş olsun ya da olmasın tüm haritaların bir ölçeği yoktur
b.Resmî olarak ifade edilmiş olmasın tüm haritaların bir ölçeği vardır
c.Resmî olarak ifade edilmiş olsun ya da olmasın tüm haritaların bir ölçeği vardır
d.Resmî olarak ifade edilmiş tüm haritaların bir ölçeği vardır
e.Resmî olarak ifade edilmiş olsun ya da olmasın tüm haritaların bir ölçeği olmadığında
piksel sayısı ölçek verilebilir

18. . Harita ölçeğini ve dünyanın ve özelliklerinin nasıl temsil edildiğinin genel etkisini
anlamak, hem harita yapımı hem de CBS'lerin kritik bir parçasıdır.
Evet
Hayır

19. Tüm haritaların bir harita ölçeği olduğu gibi, tüm haritaların da …………(yerleri)
vardır
20. Koordinat sistemleri, benzersiz konumları tanımlamak için kullanılan çerçevelerdir.
Örneğin, geometride, iki boyutlu bir düzlemdeki noktaları tanımlamak için x (yatay) ve y
(dikey) koordinatlarını kullanırız. En çok üç boyutlu dünyadaki konumları tanımlamak için
kullanılan koordinat sistemi, coğrafi koordinat sistemi (GCS) olarak adlandırılır ve bir küreye
veya sferoide dayanır
Evet
Hayır

21. GCS'deki ölçü birimi nedir?
derece
metre
inch
kelvin
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kilometre

22. GCS'deki ilgili yerler, ne ile tanımlanır?
enlem ve boylam
boylam ve düzlem
enlem ve düzlem
enlem ve mesafe
boylam ve yatay

23. ………(Enlem), Kuzey Kutbu'nda doksan derece kuzeyde veya Güney Kutbu'nda
doksan derece güneyde maksima ile ekvatora göre sıfır derecelerde ölçülür.

24………..( Boylam), .en yüksek 180 derece batı veya 180 derece doğu olmak üzere,
sıfır mertebede ana meridyene göre ölçülür.

25. Enlem ve boylamın nelereler ifade edilebilir? derece dakika saniye cinsinden
(DMS) veya ondalık basamaklarda (DD)

26. Ondalık dereceleri kullanırken, ekvatorun üstündeki enlemler ve ana meridyenin
doğusundaki boylamlar pozitiftir ve ana meridyenin batısındaki ekvatorun enlemleri ve
boylamları negatiftir
Evet
Hayır

27. DMS'den DD'ye dönüştürme nispeten basit bir uygulamadır. Örneğin, bir derece
altmış dakika olduğu için 118 ° 15 dakika 118.25 (118 + 15/60) dönüştürebiliriz. “Koordinat
dönüştürme” teriminin çevrimiçi olarak aranmasının birkaç koordinat dönüştürme aracı
döndüreceğini
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Evet
Hayır

28. …………(Harita projeksiyonları,) küresel üç boyutlu dünyayı iki boyutlu
düzlemsel yüzeylere dönüştürmek için kullanılan metot ve prosedürleri ifade eder. Spesifik
olarak, harita çıkıntıları, dünyanın yüzeyindeki enlem ve boylamı bir düzlemde x ve y
koordinatlarına çevirmek için kullanılan matematiksel formüllerdir

29. Harita ve haritalama alanı içinde, harita projeksiyonları için kullanılan üç yüzey
vardır (örn., Gratikülün gölgelerini yansıttığımız yüzeyler). Bunlar nelerdir? Bu yüzeyler
düzlem, silindir ve konidir
Evet
Hayır

30. birçok harita projeksiyonu için adlandırma kuralları yüzey ve aynı zamanda yönünü
içerir. Örneğin, adından da anlaşılacağı gibi, “düzlemsel” projeksiyonlar düzlemi kullanır,
“silindirik” çıkıntılar silindirleri kullanır ve “konik” çıkıntılar koniyi kullanır. Silindirik
çıkıntılar için, “normal” veya “standart” özellik, silindirin ekvatora teğet olduğu zaman (yani
silindirin ekseni kuzey-güney yönünde) ifade eder.
Evet
Hayır

31. Harita projeksiyonu seçiminin arkasındaki temel hususlardan biri de …..(bozulma
miktarını) azaltmaktır.
32. Bir özelliği belirli bir geometrik formla ilişkilendirebilmek ve özellik tipini
belirlemek, soyutlamayı haritalamak, haritalamayı kolaylaştırmak ve CBS'lerin uygulanması
için merkezi bir noktadır.

33. Haritaların şekli ve içeriği neye göre değişir? amaç, ihtiyaç ve kaynaklara göre
değişir
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34. haritalar tipik olarak üç geometrik nesneye dayanır bunlar aşağıdakilerden
hangisidir?
a.Nokta, cizgi, dörtgen veya alan
nokta, çokgen, daire veya alan
c.Nokta çizgi, yamuk veya alan
d.Nokta, beşgen, elips veya alan
e.nokta, çizgi ve çokgen veya alan.

35. Bir nokta x ve y koordinatları ile tanımlanır, bir satır iki nokta ile tanımlanır ve bir
çokgen en az üç nokta ile tanımlanır.

36. bir noktanın tanımının boylam ve enlem ile tanımlanan bir konuma benzemesidir.
Ayrıca, çizgiler ve poligonlar noktalardan oluştuğu için, konum bilgisi (yani x ve y veya
boylam ve enlem, koordinatlar) noktalara, çizgilere ve çokgenlere özgüdür

37. aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a.Belirli bir haritaya daha fazla özellik ve grafiksel eleman yerleştirildikçe, bu
özellikleri genelleştirme ihtiyacı doğar.
b.Belirli bir haritaya az özellik ve grafiksel eleman yerleştirildikçe, bu özellikleri
azalma ihtiyacı doğar.
c.Belirli bir haritaya daha fazla özellik yerleştirildikçe, bu özellikleri görselleştirme
ihtiyacı doğar.
d.Belirli bir haritaya daha fazla grafiksel eleman yerleştirildikçe, bu özellikleri
ölçeklendirme ihtiyacı doğar.
e.Belirli bir haritaya grafiksel eleman yerleştirildikçe, bu özellikleri yer belirleme
ihtiyacı doğar.
38.Harita genellemesi, çok fazla detay, çok fazla özellik ya da haritalanacak çok fazla
bilgi ile ilişkili çatışmaların çözümlenmesi sürecini ifade eder. Özellikle, genelleme çeşitli
biçimlerde olabilir? Bunlar aşağıdakilerden hangi doğru değildir?
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a.Vurgu için özelliklerin basitleştirilmesi veya simgeleştirilmesi
b.Netliği veya okunabilirliği arttırmak için ayrıntıların maskelenmesi veya yer
değiştirmesi
c.Haritadan eklenmesi veya çıkarılması için detayların seçimi
d.Vurgu için özelliklerin abartılması
e.Vurgu ve netlik için daha çok renk ve simge girilmesi

39 ArcGIS Desktop, (ArcInfo, ArcView ve ArcEditor) ve alt uygulamaları olan ve
bütünleşik olarak gelen ArcGlobe, ArcMap, Model Builder , ArcToolbox, ve ArcCatalog ara
yüzleri ile haritalama, coğrafi analizler, veri editleme, veri yönetimi ve görüntüleme
işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bütünleşmiş bir CBS yazılımıdır.
a.
b.

Evet
Hayır

40 ArcGIS Desktop hangi amaç ile ölçeklenebilir?
a)
b)
getirebilmek
c)
d)
e)
getirebilmek

kullanıcı gereksinimlerini getirebilmek
kullanıcı tiplerinin CAD programlama

yönetmeleri

ile

yerine

çok çeşitli kullanıcı tiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmek
kullanıcı haritalama ve resimleme gereksinimlerini yerine getirebilmek
kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda ölçekli resimli haritalama yerine

41 ……..(ArcView) çok amaçlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine
yoğunlaşır.

42 ArcEditor, ArcView yazılım özelliklerinin yanında, gelişmiş veri üretimi ve coğrafi
editleme sağlar.
a.
b.

Evet
Hayır
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43 çok kapsamlı CBS fonksiyonları ve çok çeşitli coğrafi işlemlere sahip olan
profesyonel bir yazılımdır. Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcInfo
Photoshop
Paint
Microsoft office
Liminue

44 Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak bütün yazılımlara yeni yetenekler eklenebilir?
a.
b.
c.
d.
e.

ArcGIS Desktop Extensions
ArcGIS Zoom
ArcGIS Paint
ArcGIS Save
ArcGIS Desktop Presentations

45 Kullanıcılar ……… (ArcObjects (ArcGIS yazılım bileşenleri kütüphanesi))
kullanarak kendilerine özel modüller oluşturabilirler. Ayrıca,.NET, Java, Visual C++, Visual
Basic gibi standart Windows programlama ara yüzleri kullanılarak yeni modüller ve özel
araçlar da geliştirilebilir.

46 ArcMap’de hangi fonksiyonalar bulunmaktadır? mevcut grafik ve sözel verilerin
görüntülenmesi, veri günleme, sorgulama ve analiz, grafikleme ve raporlama araçları ile
yüksek kalitede kartografik üretim fonksiyonları bulunmaktadır

47 ArcGIS Desktop yazılımlarının (ArcInfo, ArcEditor ve ArcView) içerisinde
bütünleşik olarak gelen ArcMap uygulaması, GIS verileri ile ilgili başlıca aşağıdaki
fonksiyonları yerine getirmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Haritalama
Editleme
Sorgulama Analiz Grafikleme
Raporlama
Programlama
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48 grafik ve sözel verileri tanımlama, gözden geçirme, yönetme ve organize etme
işlemlerini üstlenmiş olan uygulamadır. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

ArcWindows
Arc Presentation
ArcProperties
ArcPaint
ArcCatalog

49 ArcGIS Desktop yazılımlarının (ArcInfo, ArcEditor ve ArcView) içerisinde
bütünleşik olarak gelen ArcCatalog uygulaması, CBS verileri ile ilgili başlıca aşağıdaki
fonksiyonları yerine getirmez?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcToolbox (Geoprossesing) fonksiyonlarını içerir
Lokal ağlar ve Web üzerinde CBS verileri arama ve bulma ve
DataView ortamında Ön gösterimlerinin sağlanması
ArcCatalog’da, ilişkisel veri tabanlarına direk bağlantı
Bilgisayar c programlamada format atma

50 Veri Tipleri, içerikleri ve ikon Görüntüleme (Contents) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirilir?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcWindows
Arc Presentation
ArcProperties
ArcPaint
ArcCatalog

51 UML (Unified Modeling Language) ile oluşturulmuş nesne modellerinden
geodatabase oluşturma fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiril?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcWindows
Arc Presentation
ArcCatalog
ArcProperties
ArcPaint
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52 ArcGIS veri formatlarının oluşturulması (Shape File, Coverages ve Feature Class)
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiril?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcWindows
ArcCatalog
Arc Presentation
ArcProperties
ArcPaint

53 CBS verileri üzerinde yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgilerin
yapılandırılmasıdır ve bütün coğrafi bilgi sistemleri içerisinde kritik bir fonksiyondur. birçok
kritik CBS aktiviteleri ve bir CBS içerisindeki çoklu işlemlerin, aynı zamanda metotların
otomatik hâle getirilmesi için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, yüksek kalitede veri oluşturmak,
veri kalitesi üzerinde kontrolleri yapmak, modelleme ve analizler gerçekleştirmek için
geoprocessing fonksiyonlarına başvururlar. Bu açıklama aşağıdakilerin hangisi olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Geoprocessing
Geopaint
Geoplan
Geoplan
Geozoom

54 ArcGIS Desktop, geoprocessing modellerinin oluşturulmasına, bu modellerin
kullanılmasına, dokümante edilmesine ve paylaşılmasına yönelik bir yapı sağlar. Bu yapı
geoprocessing yapısının iki ana bölümüdür. Aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcView ve ModelBuilder
ArcToolbox ve ModelBuilder
ArcPaint ve ZoomBuilder
ArcToolbox ve PaintBuilder
ArcView ve ZoomBuilder

55 Geoprocessing araçlarının organize bir koleksiyonu aşağıdakilerden kim yapar?
a)
b)

ArcToolbox
Microsoft office
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c)
d)
e)

Presentation
Zoom
Paint

56 geoprocessing iş akışlarının yapılandırılmasında görsel bir modelleme dili
aşağıdakilerden kim yapar?
a)
b)
c)
d)
e)

Microsoft office
Presentation
ModelBuilder
Zoom
Paint

57 Geoprocessing fonksiyonlarının kapsamlı bir koleksiyonu olan ArcToolbox,
aşağıdaki işlemler için aşağıdaki araçlar içerisinden hangisini yapmaz?

a)
b)
c)
d)
e)

Veri yönetimi ve Veri dönüşümü
Coverage işlemleri
Vektör analizler
Geocoding (Coğrafi kodlama)
Resimlerin piksel boyutlarını irdeleme

58. ArcGIS Desktop 3D Analyst modülünün bir parçası olan, sürekli, multi-resolution,
global görüntüleme sağlayan format hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

ArcGlobe
ArcZoom
ArcAdd
ArcFour
ArcClass

59 Arccatalog Arayüzü Kullanımı aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)
b)
c)
d)

Görev çubuğundaki başlat butonuna tıklatın
ArcPaintden veri alin
Programlar menüsünü görüntülemek için Programlara tıklatın
ArcGIS’e tıklayın
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e)

ArcCatalog’a tıklayın

60 Aşağıdakilerden hangisi, ArcCatalog uygulamalarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Windows explorer’a benzer işlevler
Veri tipleri, içerikleri ve ikon görüntüleme
Drag, drop Özelliği
Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve yönetilmesi
Raporlama

61 CBS verilerini tanımlamaya
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

ve

değerlendirmeye

yardımcı

olan

özellik

Meta data
Öz nitelik
Koordinat
Nitelik
Nicelik

62 ArcCatalog’da Metada sekmesinde yer alan NAME alanı kaç karakterlik bir dizi
alanda bilgileri depolar?
a)
b)
c)
d)
e)

24
12
8
16
20

63 LoadObjects fonksiyonun işlevi nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dosya yüklemek
CAD dosyası eklemek
CAD dosyası export etmek
Dosya silmek
Silmek

64 Load animation File hangi komut klasörünün içinde yer alır?
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a)
b)
c)
d)
e)

Data Converters
Data intergraph
Macros
Menus
Save

65 ArcMap Table of Contents’de yer alan bir katmanın metadatası nasıl sorgulanır?
a)
Katman üzerinde farenin sağ tuşu ile
b)
Table of Contents’de sorgulanamaz
c)
Katman üzerinde farenin sağ tuşu>data fonksiyonu ile
d)
Katman üzerinde farenin sağ tuşu>data> View item description
fonksiyonu ile
e)
Save ile

66 ArcCatalog’da bir katmanın metadatası nasıl sorgulanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Katman üzerinde farenin sağ tuşu ile
ArcCatalog’da sorgulanamaz
Katman üzerinde farenin sağ tuşu>data fonksiyonu ile
Katman üzerinde farenin sağ tuşu> item description fonksiyonu ile
Ctrl F ile

67 ArcMap Tools menüsünde yer alan yandaki
a)
b)
c)
d)
e)

Kaydırma
Tüm veriyi bir arada gösterme
Mesafe ölçme
Kopyalama
Silme

68 ArcMap Tools menüsünde yer alan yandaki
a)
b)
c)
d)
e)

fonksiyonun işlevi nedir?

fonksiyonun işlevi nedir?

Kaydırma
Tüm veriyi bir arada gösterme
Mesafe ölçme
Kopyalama
Silme

69 ArcMap Tools menüsünde yer alan yandaki

fonksiyonun işlevi nedir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Obje bilgi sorgusu
Tüm veriyi bir arada gösterme
Mesafe ölçme
Zoom
Toplama
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERİ, BİLGİ VE BUNLARI BULMA, ARCMAP ARAYÜZÜNDE
VERİ GÖRÜNTÜLEME SORGULANMASI VE SINIFLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, veri ekleme, veri tabakaları ile çalışma, sınıflandırma, veri ve bilgiyi
tanımlamak. ArcMap navigasyon araçları (Zoom, Pan, Full Extent, vb.), koordinat sistemini
öğrenme / görüntüleme, proje oluşturma / kaydetme, ArcGIS Map Document (mxd)
özellikleri ve sorgulama gibi ArcGIS yazılımı temel fonksiyonları hakkında bilgiler
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

ArcMap’e veri katmanı nasıl eklenir?

2)
ArcMap’de çalışılan proje, yapılan tüm ayarların ver sembolojilerin saklanması
ve üzerinde daha sonra çalışmak için kaydedilebilir mi?
3)
Açılan mevcut bir shapefile dosyasının ya da bir projenin koordinat sistemi
hakkında nasıl bilgi alabilirim?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Veri ve bilgi

Verilerle
Veriler

Verileri Bulmak

Kazanım

Bu bölümün amacı, bir
bilgi işlem ve coğrafi bilgi
sistemi (CBS) ortamında
kullanılmak üzere veri ve
bilgileri tanımlamak ve
tanımlamaktır.

Bu bölümün amacı,
birincil ve ikincil veri
İlgili kaynakları arasındaki farkı
vurgulamak ve meta veri ve
veri standartlarının önemini
anlamaktır

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Metinler, uygulamalı
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Metinler, uygulamalı
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Metinler, uygulamalı
Bu bölümün amacı,
alıştırmalar ve interaktif
veri ararken temel hususları
materyaller ile konuların
tanımlamak
ve
daha
kolay
anlaşılması
değerlendirmektir
sağlanacaktır.

Metinler, uygulamalı
ArcGIS yazılımı ana
ArcGIS
yazılımında alıştırmalar ve interaktif
paketi
ArcMap’da
veri
temel işlevleri öğrenecek ve materyaller ile konuların
ekleme,
navigasyon,
kullanabileceksiniz.
daha
kolay
anlaşılması
sorgulama
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
§ ArcMap haritalama, coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve görüntüleme
işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz
• Katman, her bir veri için oluşturulan ve verilerin bulunduğu(yol ,dere..)
• Sorgulama öznitelik tablosundan belirli kriterlere göre yapılan sorgulama işlemi
o
Birincil veriler doğrudan gözlem veya ölçüm yoluyla elde edilen verilere işaret
eder ve ikincil veriler farklı bir tarafça toplanan verilere atıfta bulunur.
o
Veri toplama, herhangi bir GIS projesinin en çok zaman alan yönleri
arasındadır.
o
Meta veriler, verilerle ilgili verilerdir ve veri alışverişini, yayılmasını ve
entegrasyonunu destekler.
o
Veri aramadan önce kendinize şu soruları sorun: Verilere neden ihtiyacım var?
Verilere hangi zaman diliminde ihtiyacım var? Verileri hangi coğrafi ölçekte istiyorum?
Hangi veriler zaten var? Verilere hangi formatta ihtiyacım var?
o
Veriler, belirli nesnelerin, ilgi alanlarının ve nesnelerin özelliklerine,
ölçümlerine veya özelliklerine atıfta bulunur.
o
Bilgi, verilerin analizinden elde edilen değer bilgisini ifade eder.

205

Giriş
Bu bölümde ArcGIS yazılımı temel işlevleri anlatılarak program hakkında genel bilgiler
verilecektir.
.
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3.Veri, Bilgi ve Bunları Bulma

Haritalar, tarihte başka zamanların aksine paylaşılmakta, kullanılabilir ve
dağıtılmaktadır. Dahası, haritalama sürecinin de merkezi olmayan ve demokratikleştirildiği,
böylece daha fazla insanın yalnızca haritalara erişimi olmadığı, aynı zamanda kendi
haritalarını oluşturması için yetkilendirildiği ve yetkilendirildiği de budur. Haritaların ve
haritaların bu şekilde demokratikleştirilmesi, büyük ölçüde, dijital harita üretimine ve
tüketimine doğru bir kayma ile ilişkilendirilebilir. Kağıda yazdırıldıktan sonra statik veya
sabit olan analog veya basılı haritaların aksine, dijital haritalar oldukça değiştirilebilir,
değiştirilebilir ve Bölüm 2'de belirtildiği gibi.
"Harita Anatomisi", ölçek, biçim ve içerik açısından dinamik.
Dijital haritaları ve haritalamayı anlamak için bunları bilgi işlem ve bilgi teknolojisi
bağlamına koymak gerekir. İlk olarak, bu bölüm, dijital haritaların ve coğrafi bilgi
sistemlerinin (GIS'ler) yapı taşlarına bir giriş sağlar, özellikle veri ve bilgilerin bir
bilgisayarda dosya olarak nasıl saklandığına vurgu yapılır. İkincisi, veri edinimi ve veri
standartları ile ilgili önemli konular ve düşünceler sunulmaktadır. Bu bölüm, bir CBS ile
kullanım için verilerin nerede bulunabileceğiyle ilgili bir tartışma ile sona ermektedir. Bu
bölüm arasındaki köprü görevi görür.
Bölüm 1 “Giriş” ve Bölüm 2'de “Harita Anatomisi” ve kavramsallaştırılmış materyaller
ve bir CBS'nin kullanımı ve uygulanması hakkında daha resmi tartışmalar içeren takip eden
bölümler.

3.1 Veri ve Bilgi
Analogdan dijital haritalara nasıl geçtiğimizi anlamak için, coğrafi bilgi sisteminin
(GIS) yapı taşları ve temelleri ile başlayalım: veri ve bilgi. GIS, birçok durumda daha önce de
belirtildiği gibi, verileri ve bilgileri saklar, düzenler, işler ve sunar. Ama tam olarak veri
nedir? Ve tam olarak bilgi nedir? Birçoğu için, “veri” ve “bilgi” terimlerini ifade eder. aynı
şey için. Bizim amacımız için, ikisi arasında bir ayrım yapmak yararlıdır.
Genel olarak, veriler ilgilenilen bir nesnenin gerçeklerine, ölçümlerine, özelliklerine
veya özelliklerine atıfta bulunur. Oradaki dilbilgisi çubukları için, “veri” nin “veri” nin çoğul
biçimi olduğuna dikkat edin. Örneğin, Colorado'daki bir akarsuda gökkuşağı alabalığı
uzunluğu gibi her türlü şeyle ilgili her türlü veriyi toplayabiliriz. Alaska'da vejetaryenler,
Brezilya yağmur ormanlarında maun ağacının gövdelerinin çapı, son GIS ara sınavındaki
öğrenci puanları, Nepal'deki dağ zirvelerinin yüksekliği, Avusturya Alplerinde kar derinliği
veya Londra'da çalışmak için toplu taşıma kullanan kişilerin sayısı.
Veriler içeriğe dönüştürüldükten sonra, sorulara cevap vermek için, analitik çerçeveler
içinde yer aldıklarında veya içgörü elde etmek için kullanıldığında, bilgi haline gelirler. Bizim
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amacımız için, bilgi, verilerin toplanması, yorumlanması ve / veya analizi yoluyla elde edilen
değer bilgisini ifade eder.
Bilginin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, görselleştirilmesi veya görselleştirilmesi
için bir bilgisayara gerek duyulmamasına veya bilgi işlemine gerek duyulmamasına rağmen,
bilgi teknolojisi çok yardımcı olabilir. Örneğin, bilgisayarlar tekrarlayan görevleri otomatik
hale getirebilir, verileri alan ve maliyet açısından verimli bir şekilde depolayabilir ve
elektronik tablolardan GIS'lere veri analizi yapmak için bir dizi araç sağlayabilir. Dahası, her
gün, her gün toplanan inanılmaz miktarda verinin, uydular, market ürün tarayıcıları, Trafik
sensörleri, sıcaklık göstergeleri ve cep telefonu taşıyıcınız, sadece birkaçını ifade edecek
şekilde, bilgi teknolojisinin yardımı ve yeniliği olmadan mümkün olmaz.
Bu, CBS'lerle ilgili bir metin olduğundan, coğrafi verileri de tanımlamak yararlıdır.
Genel veriler gibi, coğrafi ya da mekânsal veriler de, yerkürenin yüzeyindeki yerini
tanımlamamıza izin veren bir nesnenin coğrafi gerçeklerine, ölçümlerine ya da özelliklerine
işaret eder. Bu tür veriler bunlarla ilgi, sokak adresleri, posta kodları, siyasi sınırları ve ilgi
yerlerin isimlerini bile noktalarının enlem ve boylam koordinatları ile sınırlı değildir. Bölüm 2
“Harita Anatomisi” nde tartışılan coğrafi veriler ve öznitelik verileri arasındaki farkı not
etmek ve yeniden vurgulamak da önemlidir. Coğrafi verilerin, ilgilenilen bir nesnenin yerini
tanımlamakla ilgili olduğu durumlarda, özellik verileri, nongeografik özellikleri ve özellikleri
ile ilgilidir.
Coğrafi ve özellik verileri arasındaki ayrımı göstermek için, büyüdüğünüz veya
bulunduğunuz yerde yaşadığınız evi düşünün. Bu tartışma bağlamında, hem coğrafi hem de
özellik verilerini ona ilişkilendirebiliriz. Örneğin, böyle bir sokak adresi ile olduğu gibi birçok
yolu, en yakın kesişme sokak isimleri, posta kodu, ev bulunduğu evinizin konumunu
tanımlayabilir, ya da biz bir küresel konumlandırma sistemi destekli cihazları kullanabilirsiniz
Enlem ve boylam koordinatlarını elde eder. Önemli olan coğrafi verilerin, bir nesnenin (yani,
evinizin) yerkürenin yüzeyindeki yerini tanımlamamıza izin vermesidir.
Evinizin konumunu tanımlayan coğrafi verilere ek olarak, evinizin çeşitli özelliklerini
tanımlayan özellik verileridir. Bu tür veriler içerir ancak ev merkezi ısı, ev inşa edildi yıl,
sakinlerinin numarası vardır ve olsun veya olmasın, bir yüzme havuzu bulunmaktadır olsun
veya olmasın, evinizdeki yatak odası ve banyo sayısıyla sınırlı değildir. Bu özellik verileri
bize eviniz hakkında çok şey anlatıyor ama nerede olduğu hakkında nispeten az.
Coğrafi ve özellik verilerinin birbirinden nasıl farklı olduğunu ve birbirini
tamamladığını tanımak ve anlamak yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda CBS'leri
öğrenirken ve kullanırken de merkezi bir öneme sahiptir.
Bir CBS, bu iki farklı veri türünü gerektirdiğinden ve entegre ettiğinden, coğrafi ve
öznitelik verileri birbirinden ayırt edebilmek CBS'nizi organize etmenin ilk adımıdır. Dahası,
ihtiyacınız olan veri türlerini nihayetinde uygulamanıza ve CBS kullanımına yardımcı
olacaktır. Daha sık ve bilgi teknolojisinin çağında ve bağlamında, şu ana kadar tartışılan
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veriler ve bilgiler, bir sonraki bölümün odak noktası olan bilgisayar dosyalarının
malzemesidir [8-11].
Dosya ve Formatların…
Eviniz, yağmur ormanları veya herhangi bir şey hakkında veri topladığımız zaman,
genellikle onları bir yere koymamız gerekir. Sayıları ve önlemleri bir zarfın arkasına çizebilir
ya da bir kâğıdın üzerine yazabilirsek de, bunları gelecekte güncellemek, paylaşmak, analiz
etmek veya haritalamak istiyorsak, bunları dijital formda kaydetmek genellikle yararlıdır.
Böylece bir bilgisayar onları okuyabilir. Yine de kendimizi rahatsız etmeyeceğiz.
bilişim ve bilişim baytları, bir CBS ile öğrenirken ve çalışırken hem ilgili hem de
gerekli olan bazı temel hesaplama öğelerini tartışmak gerekir.
Bilgisayarlarla çalışmanın ve bilgisayarla çalışmanın en yaygın unsurlarından biri
dosyadır. Bir bilgisayardaki dosyalar, karmaşık bir talimat setinden (ör., Bir bilgisayar
programı) sayılar ve harfler listesindeki (ör. Adres defteri) herhangi bir sayıdaki şeyi
içerebilir. Ayrıca, bilgisayar dosyaları tüm farklı boyut ve tiplerde gelir. Bir dosyayı
diğerinden ayırt etmek için kullanabileceğimiz ipuçlarından biri dosya uzantısıdır. Dosya
uzantısı, dosyanın adından sonra dönemi (“.”) İzleyen harfleri ifade eder. Tablo 3.1, en yaygın
dosya uzantılarından ve ilişkili oldukları dosya türlerinden bazılarını içerir.

Tablo 3.1.Dosya uzantısı ve acıklaması

Bazı bilgisayar programları sadece belirli dosya türlerini okuyabilir veya bunlarla
çalışabilir, diğerleri ise birden çok dosya formatını okuma konusunda daha usta olabilir. Bilgi
teknolojisi ve özellikle CBS'lerle daha fazla çalışmaya başladığınızda neler fark edeceğiniz,
farklı dosya türlerine aşina olmanın önemli olduğudur. Bir dosya türünün diğerine nasıl
dönüştürüleceğini veya verileceğini öğrenmek de, elde edilmesi çok faydalı ve değerli bir
beceridir. Bu bağlamda, farklı ve alışılmamış dosya türlerini nasıl tanımlayacağınız ve
tanıyacağınız kuşkusuz bilgisayar ve CBS'lerle yeterliliğinizi artıracaktır.
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Var olan çok sayıdaki dosya türünden en yaygın ve yaygın olarak erişilen dosyalardan
biri basit metin, düz metin veya sadece metin dosyasıdır. Basit metin dosyaları, kelime işlem
programları, elektronik tablo ve veri tabanı programları ve web tarayıcıları tarafından geniş
ölçüde okunabilir. Genellikle ".txt" uzantısıyla (yani, filename.txt) biten metin dosyaları özel
bir biçimlendirme (ör., Kalın, italik, altı çizili) içermez ve yalnızca alfasayısal karakterler
içerir. Başka bir deyişle, resimler veya karmaşık grafikler metin dosyaları için uygun değildir.
Bununla birlikte, metin dosyaları, çoğu bilgisayar ve işletim sistemi metin editörleri
olarak adlandırılan programlarla basit metin dosyalarını tanıyabilir ve okuyabildiğinden,
verileri kaydetmek, paylaşmak ve değiştirmek için idealdir.
Bir metin dosyası bir şekilde düzenlenmiş veya yapılandırılmış veri içerdiğinde, bazen
düz dosya olarak adlandırılır (ancak dosya uzantısı aynı kalır, yani .txt). Genel olarak, düz
dosyalar tablo biçiminde veya satır satır şeklinde düzenlenir. Diğer bir deyişle, dosyanın her
satırı veya satırı bir ve sadece bir kayıt içerir. Yani üç kişi, Tim, Jake ve Harry'de yükseklik
ölçümleri toplarsak, dosya bir şeye benzeyebilir bunun gibi:

Her sıra, bir ve tek kayıt, gözlem veya vakaya karşılık gelir. Bu dosya hakkında
bilmeniz gereken iki önemli öğe var. İlk olarak, ilk satırın herhangi bir veri içermediğine
dikkat edin; bunun yerine, her bir sütunda bulunan verilerin bir açıklamasını sağlar. Bir
dosyanın ilk satırı, bu tür tanımlayıcıları içerdiğinde, bir başlık satırı veya sadece bir başlık
olarak adlandırılır. Düz bir dosyadaki sütunlar ayrıca alanlar, değişkenler veya öznitelikler
olarak adlandırılır. “Height”, ilgilendiğimiz nitelik, alan veya değişkendir.
veri setimizdeki gözlemler veya durumlar “Tim”, “Jake” ve “Harry” dir. Kısacası,
satırlar kayıtlar içindir; sütunlar alanlar içindir.
Dosyaya ikinci görünmeyen ancak kritik öğe, her sütun veya alan arasındaki
boşluklardır. Örnekte, bir boşluk “isim” sütununu “yükseklik” sütunundan ayırıyormuş gibi
görünür. Ancak daha yakından incelendiğinde, “yükseklik” sütununun ilk değerlerinin nasıl
hizalandığına dikkat edin. Her sütunu ayırmak için tek bir boşluk kullanılıyorsa, yükseklik
sütunu hizalanmayacaktır. Bu durumda bir sekme
Her satırın sütunlarını ayırmak için kullanılır. Düz dosya içindeki sütunları ayırmak için
kullanılan karaktere ayırıcı veya ayırıcı denir. Herhangi bir karakter sınırlayıcı olarak
kullanılabilir olsa da, en yaygın sınırlayıcılar sekme, virgül ve tek bir boşluktur. Aşağıdakiler
her birinin örnekleridir [8-11].
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Düz bir dosyaya sınırlayıcıyı bilmek önemlidir çünkü sütunları verimli ve hatasız olarak
ayırıp ayırmamızı sağlar. Bazen bu tür dosyalar, "virgülle ayrılmış değerler" dosyası veya
"sekmeyle ayrılmış" bir dosya gibi kendi sınırlayıcılarıyla belirtilir.
Coğrafi verileri kaydederken ve çalışırken, aynı genel format uygulanır. Satırlar kayıt
için ayrılmıştır veya coğrafi veriler söz konusu olduğunda, her konumla ilişkilendirilen
öznitelikler veya değişkenler için konumlar ve sütunlar veya alanlar kullanılır. Örneğin,
aşağıdaki sekmeyle ayrılmış düz dosya için veri içerir
başlık tarafından belirtildiği üzere üç yer (yani, ülkeler) ve her ülkenin üç niteliği veya
özelliği (yani, nüfus, dil, kıta).

Burada sunulanlar gibi çeşitli tablolar, grafikler, raporlar, grafikler ve her gün online,
baskıda ve televizyonda gördüğümüz diğer görselleştirmelerin yapı taşlarıdır. Bunlar aynı
zamanda CBS'lerin oluşturduğu haritalar ve coğrafi temsiller için kilit unsurlardır. Nadiren,
ancak, bir, bir dosya veya dosya türü ile çalışır. Daha sıklıkla ve özellikle CBS ile çalışırken
Birden fazla dosya ile çalışacaksınız. Böyle bir çoklu dosya gruplandırmasına veri
tabanı denir. Veritabanındaki dosyalar farklı boyutlar, şekiller ve hatta biçimler
olabileceğinden,
veritabanındaki
çeşitli
verileri
çalışmamıza,
güncellememize,
düzenlememize, paylaşmamıza ve görüntülememize olanak tanıyan bir sistem türü
geliştirmemiz gerekir.
Böyle bir sistem genellikle bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) olarak adlandırılır.
Veritabanları ve DBMS'ler, daha sonraki bir bölümün kendilerine tahsis edildiği CBS'ler için
çok önemlidir. Şimdilik, dosya türlerinin dondurma gibi olduğunu hatırlamak için yeterlidir her çeşit tatta gelirler. Bu çeşitliliğin ışığında, Bölüm 3.2 "Verilerle İlgili Veriler", CBS'lere
ilişkin veri ve bilgileri edinirken dikkate alınması gereken bazı önemli konuları açıklar.
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3.2 Verilerle İlgili Veriler
Aşağıdaki virgülle ayrılmış dosyayı düşünün:
şehir, güneş, temp, precip
Los Angeles, 300, 70, 10
Londra, 50, 55, 40
Singapur, 330, 80, 60

Dosyanın içeriğine bakarak, Los Angeles, Londra ve Singapur şehirleri hakkında veri
içerdiğini görebiliriz. Belirtildiği gibi, her alan veya öznitelik bir virgülle ayrılır ve dosya da
her sütunda bulunan veriler hakkında bize bilgi veren bir üstbilgi satırı içerir. Yoksa öyle mi?
“Güneş” sütunu ne anlama geliyor? Bu yıl, geçen yıl, yıllık olarak veya ne zaman güneşli
günlerin sayısı?
Peki ya "temp"? Bu, ortalama gündüz, akşam veya yıllık sıcaklığa karşılık geliyor mu?
Bu konuda sıcaklık nasıl ölçülür? Celsius'ta mı? Fahrenheit? Kelvin? “Precip” sütunu
muhtemelen çökelmeye işaret eder, ancak yine de bu tür önlemler ve veriler için birim veya
zaman çerçevesi nedir? Son olarak, bu veriler nereden geldi? Onları kim topladı, ne zaman
toplandılar ve ne amaçla?
Böyle küçük bir metin dosyasının çok fazla soruna yol açabileceğini düşünmek
şaşırtıcıdır. Şimdi örneği on değişkende yüz kayıt bulunan bir dosyaya, yüz değişkene bin
kayıt veya daha iyi, bin değişkenin on bin kaydını içeren bir dosyaya genişletelim. Bu oldukça
basit bir örnekle, verilerle ilgili bir dizi genel fakat merkezi konu ortaya çıkıyor. Bu tür
konular, münferit kayıtları (yani satırları) tanımlamak ve bir alanı (yani, sütun) diğerinden
ayırmak için kullanılan nispeten sıralı adlandırma kurallarından, belirli bir dosyada hangi
verilerin yer aldığına dair belge sağlamaya kadar uzanır; veriler toplandığında; hangi amaçla
kullanılacak verilerdir; onları kim topladı; ve tabii ki, veriler nereden geldi?
Önceki basit metin dosyası, verilip verilemediğini ve vermememizi göstermektedir.
Ayrıca, veri kaynağı ve veri dosyalarının içeriğine ilişkin iki önemli kavramı
vurgulamaktadır. Veri kaynakları açısından, veriler iki farklı kategoriden birine
yerleştirilebilir.
İlk kategoriye birincil veriler denir. Birincil veriler, doğrudan veya ilk elden toplanan
verilere işaret eder. Örneğin, Mayıs ayındaki yerel sıcaklıkların değişkenliğini incelemek ve
her gün mayıs ayında öğlen sıcaklığını kaydetmek istiyorsanız, birincil veri kümesi
oluşturuyor olursunuz. Tersine, ikincil veriler başkası veya başka bir tarafça toplanan verilere
başvurur. Örneğin, devlet tarafından toplanan ve dağıtılan nüfus sayımı veya ekonomik
verilerle çalıştığımızda, ikincil veri kullanıyoruz.
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İkincil veri kümelerine karşı birincil veri kümelerinin inşası ve kullanımının ardındaki
karar çeşitli faktörleri etkilemektedir. En önemli faktörler arasında, para, kullanılabilirlik ve
zaman açısından veri edinimi ile ilgili maliyetler bulunmaktadır. Aslında, çoğu coğrafi bilgi
sistemi (GIS) projelerinin veri edinimi ve entegrasyon aşaması genellikle en çok zaman alan
bir süreçtir. Başka bir deyişle, bir CBS projesi için kullanılacak olan verilerin toplanması, elde
edilmesi ve bir araya getirilmesi.
Verileri kendiniz veya ikincil verileri kullanın, gerçekten zamanınızın çoğunu alabilir.
Tabii ki, amaca, mevcudiyete ve ihtiyaca bağlı olarak, tamamen yeni bir veri seti (yani,
birincil veri seti) oluşturmak gerekli olmayabilir. Örneğin, Internet üzerinden kamuya açık
olan çok miktarda veri ve bilginin ışığında, ikincil verilerin kullanılmasının maliyet ve
zamandan tasarruf edilmesi, birincil veri toplama ile ilişkilendirilen faydaları genellikle
dengelemektedir [8-11].
Artık, birincil ve ikincil veriler arasındaki farkın ve her birinin ardındaki mantığın temel
bir anlayışına sahip olduğumuza, ihtiyacımız olan verileri ve bilgileri bulmaya nasıl başlarız?
Daha önce de belirtildiği gibi, inanılmaz derecede geniş ve artan miktarda veri ve bilgi
mevcut olup, “ormansızlaşma verileri” için bir çevrimiçi arama yapmak, yüzlerce (sonuçta
binlerce olmasa bile) sonuç verecektir. Bu veri ve bilgi yüklemesinin üstesinden gelmek
için… daha da fazla veriye dönmeliyiz. Özellikle, meta veriler denilen özel bir veri türü
arıyoruz. Basitçe tanımlanmış, meta veriler, verilerle ilgili verilerdir. Bir bölümde, önceki
bölümde ele alınanlar gibi basit bir metin dosyasında bir başlık satırı meta verilere benzer.
Başlık satırı, sonraki veri sıraları hakkında veri (ör., İsimler ve etiketler) sağlar.
Ancak başlık satırları daha önce gösterildiği gibi ek açıklama gerektirebilir.
Ayrıca, çeşitli veri kümeleriyle çalışırken veya arama yaparken, içeriğini ve
kullanılabilirliğini belirlemek için her dosyayı açmak en kötüsü, en iyi ihtimalle ya da
imkansız olabilir. Meta veri girin. Bugün birçok dosya ve özellikle ikincil veri kümeleri, bir
meta veri dosyasıyla birlikte gelir. Bu meta veri dosyaları, dosyanın içeriğiyle ilgili genel
açıklamalar, kayıtları (satırlar) ve alanları (alanları) tanımlamak için kullanılan çeşitli terimler
için tanımlar, aralık
Alanlar için değerlerin, verilerin ve ölçümlerin kalitesi veya güvenilirliği, verilerin nasıl
toplandığı, verilerin toplandığı ve verileri topladığı. Tüm verilere meta veriler eşlik etmese de,
ileride paylaşılabilecek birincil verilerin yanı sıra ikincil veri ararken meta verilerin neden
önemli ve değerli olduğunu anlamak ve anlamak kolaydır.
Basit şekiller tüm şekillerde, boyutlarda ve biçimlerde olduğu gibi, meta veriler de
yapar. Veri ve bilgilerin miktarı ve kullanılabilirliği her geçen gün arttıkça, meta veriler her
şeyi anlamlandırmada kritik bir rol oynamaktadır. Bir CBS ile çalışırken en çok ilgilendiğimiz
meta veri sınıfı, adıgeospatiyal meta veri olarak adlandırılır. Adından da anlaşılacağı gibi,
coğrafi uzaysal veriler coğrafi ve mekânsal verilerle ilgili verilerdir. Birleşik Devletler'deki
Federal Coğrafi Veri Komitesi'ne (FGDC) göre (bkz. Http://www.fgdc.gov), “Coğrafi veri
metaları, CBS dosyaları, coğrafi veri tabanları ve yer imgeleri gibi coğrafi dijital kaynakları
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belgelemek için kullanılmaktadır. Coğrafi bir meta veri kaydı, Başlık, Özet ve Yayın Verileri
gibi temel kütüphane katalog öğelerini içerir; Coğrafi Kapsam ve Projeksiyon Bilgileri gibi
coğrafi unsurlar; Öznitelik Etiketi Tanımları ve Öznitelik Değerleri gibi veritabanı elemanları.
”Coğrafi veri metalarının tanımı, veriye gelince şeffaflığın artırılması ve standartların
yükseltilmesi ile ilgilidir.
FGDC'ye uygun bir geospatial meta veri dosyasının içeriğini araştırmak ve incelemek
için birkaç dakikanızı ayırın.
Genel olarak, standartlar yaygın olarak desteklenen, kabul edilen ve izlenen kural ve
uygulamalara atıfta bulunur. Veri ve veri kaynaklarının aralığı ve değişkenliği göz önüne
alındığında, herhangi bir dosyanın içeriğini bulmak ve anlamak için ortak bir iş parçacığı
belirlemek zor olabilir. Dilbilgisi ve matematiğin kuralları, iletişim ve sayısal hesaplamalar
için temelleri sağladıkça, meta veriler, çeşitli kaynaklardan veri ve bilgi ile çalışmak ve
paylaşmak için benzer çerçeveler sağlar.
Meta verilerin arkasındaki ana nokta, veri ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmasıdır.
Hükümetler, veriler ve bilgi paylaşımı gibi büyük organizasyonlar kapsamında işten
çıkarmalar ortadan kaldırılabilir ve verimlilik artırılabilir. Ayrıca, verilere ve bilgilere erişim,
analizleri iyileştirebilecek, kararları bilgilendirebilecek ve politikaları şekillendirebilecek
farklı verilerin entegrasyonunu teşvik etmektedir. Meta verilerin - ve özellikle de geospatial
meta verilerinin - CBS dünyasında oynadığı rol kritiktir ve Maliyet ve zaman tasarrufu
açısından muazzam faydalar. CBS'lerde ve daha geniş coğrafi bilgi teknolojisi topluluğundaki
en ilginç ve zorlayıcı yeniliklerden bazılarını harekete geçiren meta veriler tarafından
sağlanan çeşitli coğrafi ve nükleer verilerin ve bilgilerin paylaşımı, yaygın dağıtımı ve
entegrasyonu tam da budur. Daha önemli, yaygın erişim, dağıtım ve coğrafi veri ve bilgilerin
paylaşımı önemli sosyal maliyetlere ve faydalara sahiptir ve daha iyi analizler ve daha bilinçli
kararlar verir.

3.3 Verileri Bulmak
Artık veri ve bilgi ile ilgili temel bir anlayışa sahip olduğumuza göre, bu tür verileri ve
bilgileri nerede bulabiliriz? Her ne kadar bir internet araması, sayısız kaynak ve veri türü ile
kesinlikle ortaya çıksa da, ilgili ve faydalı veriler için avlanma genellikle zorlu ve yinelenen
bir süreçtir. Bu nedenle, internette gezinmeden ve bir web aramasından ortaya çıkan ilk şeyi
indirmeden önce, aşağıdaki arama soruları ve düşüncelerimizle veri aramamızı çerçevelemek
yararlıdır:

1. Verilerin amacı tam olarak nedir? Dünyanın büyük miktarda veriyle yüzdüğü göz
önüne alındığında, neden ihtiyaç duyduğumuzu (ya da neden ihtiyaç duymadığımızı) açıkça
belirten bir veri seti, yararlı ve alakalı veriler için aramayı kolaylaştıracaktır. Bu amaçla,
ihtiyaç duyulan verilerin amacı hakkında daha spesifik olabileceğimiz için, daha verimli
arama verileri olacaktır. Örneğin, ekonomik büyümeyi anlamak ve incelemekle ilgilenirsek,
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hem zamansal hem de coğrafi ölçekleri belirlemek yararlıdır. Başka bir deyişle, hangi zaman
dilimlerinde (örneğin 1850-1900) ve aralıklarda (ör. üç ayda bir, yıllık olarak) hangi analiz
seviyesinde (örneğin ulusal, bölgesel, devlet) ilgileniyoruz? Çoğu zaman, veri
kullanılabilirliği veya daha spesifik olarak, ilgili verilerin eksikliği, orijinal sorularımızın
amacını veya kapsamını değiştirmemizi zorlar. Net bir amaç, veriler için daha verimli bir
arama yapacaktır ve karşılaşabileceğimiz çeşitli veri kümelerini hızlı bir şekilde kabul
etmemizi veya atmamızı sağlar.

2. Kendimize sormamız gereken ikinci soru, hali hazırda hangi verinin mevcut olduğu
ve hangi verilere erişebildiğimizdir? Yeni veri aramadan önce, sahip olduğumuz verilerin
envanterini almak her zaman iyi bir fikirdir. Bu tür veriler önceki projelerden veya
analizlerden veya meslektaşlardan ve sınıf arkadaşlarından olabilir, ancak buradaki kilit
nokta, sahip olduğumuz verileri kullanarak çok fazla zaman ve çaba harcayabilmemizdir.
Dahası, sahip olduğumuz şeyi tanımlayarak, neye ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Örneğin, halihazırda nüfus sayımı verilerine (yani, özellik verileri) sahip olmamıza rağmen,
ABD eyaletlerinin veya eyaletlerinin sınırlarını içeren güncellenmiş coğrafi verilere ihtiyaç
duyabiliriz.

3. Ardından, veri edinimi ile ilgili maliyetleri değerlendirip değerlendirmemiz
gerekiyor. Veri edinme maliyetleri finansal maliyetlerin ötesine geçer. Verilere olan mali
maliyetler kadar önemli olan zamanınızı da ilgilendirir. Sonuçta, zaman paradır. Verileri
toplamak, bulmak, temizlemek ve biçimlendirmek için harcadığınız zaman ve enerji, veri
analizinden alınacak zaman ve enerjidir. Son tarihlere, zaman kısıtlamalarına ve çıktılara bağlı
olarak, veri ararken zamanınızı nasıl yöneteceğinizi öğrenmek çok önemlidir.

4. Son olarak, ihtiyaç duyulan verilerin formatı kritik öneme sahiptir. Birçok program
birçok veri formatını okuyabilse de, yalnızca bazı programlar ve belirli veri formatlarını
gerektiren bazı programlar tarafından okunabilen bazı veri türleri vardır. Hangi veri
biçimlerini kullanabileceğinizi ve kullanamayacağınız verileri aramanıza yardımcı olacaktır.
Örneğin, coğrafi bilgi sistemi (GIS) verilerinin en yaygın biçimlerinden biri şekil dosyası
olarak adlandırılır. Tüm CBS programları şekil dosyalarını okuyamaz veya kullanamaz, ancak
bir şekil dosyasına veya başka bir biçime dönüştürülmesi gerekebilir. Bu nedenle, daha önce
de belirtildiği gibi, tanıdık olduğumuz daha fazla veri formatı, veri arayışımızda daha iyi
olacaktır çünkü sadece neyi kullanabileceğimizi değil, aynı zamanda hangi format
dönüşümlerinin yapılması gerektiğini anlayacağız. Eğer gerekliyse [12-16].
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Tüm bu sorular eşit derecede önemlidir ve onlara cevap verebilmek, veri için daha
verimli ve etkili bir araştırma yapılmasına yardımcı olacaktır. Açıkçası, veri arayışının ve
özellikle CBS verilerinin ardında birkaç başka husus daha vardır, fakat burada listelenenler,
başarılı bir veri araştırması için bir başlangıç yolu sağlar.
Bilgi teknolojisi geliştikçe ve daha fazla veri toplandıkça ve dağıtıldığında, bir GIS ile
kullanılabilen çeşitli veri formları artar. Genel olarak ve daha önce tartışıldığı gibi, bir CBS
iki tür veri kullanır ve birleştirir: coğrafi veri ve özellik verileri. Bazen hem coğrafi hem de
nitelik verilerinin kaynağı aynıdır. Örneğin, ABD Sayım Bürosu (http://www.census.gov)
coğrafi sınır dosyalarını (ör. Nüfus sayımı, ilçe seviyesi, eyalet seviyesi) ve ilgili öznitelik
verilerini (örneğin, nüfus, ırk / etnik köken, gelir). Dahası, bu tür veriler ücretsiz olarak
kullanılabilir. Birçok açıdan, ABD nüfus sayımı verileri olağanüstü: bunlar özgür ve
kapsamlı. Sadece tüm veriler özgür ve kapsamlı olsaydı!

Açıkçası, her veri araştırması amaca göre değişecektir, ancak hükümetlerin verileri iyi
bir kapsama sahip olma eğilimindedir ve diğer verilerin eklendiği, karşılaştırıldığı ve
değerlendirildiği bir referans noktası sağlar. Birleşik Devletler Jeolojisi'nden Ulusal Havacılık
ve Uzay İdaresi (http://www.nasa.gov) veya arazi kullanım verilerinden uydu görüntü verisine
ihtiyacınız olsun Anket (http://www.usgs.gov) gibi devlet kaynakları güvenilir, saygın ve
tutarlı olma eğilimindedir. Çoğu hükümet verisinin bir diğer kilit unsuru, halka açık bir
şekilde erişilebilir olmalarıdır. Başka bir deyişle, verileri kullanmak veya almak için herhangi
bir ücret alınmamaktadır. Kullanıma açık olan veriler genellikle genel veri olarak adlandırılır.
Halka açık verilerden farklı olarak, çok sayıda özel veya özel veri kaynağı vardır. Kamu
ve özel veriler arasındaki temel fark, ilkinin özgür olma eğiliminde olması ve ikincisinin bir
maliyetle elde edilmesidir. Dahası, özel veri setlerinin yeniden dağıtımı ve dağıtımı
konusunda genellikle kısıtlamalar vardır (yani satın alınan verilerin paylaşılmasına izin
verilmemektedir). Yine, konuya bağlı olarak, tescilli veriler tek seçenek olabilir. Özel verileri
kullanmanın bir başka nedeni ise:
Verilerin ihtiyaçlarınıza göre biçimlendirilip temizlenebileceği. Finansal maliyet ile
kaydedilen zaman arasındaki fark, son teslim tarihleri ile çalışırken ciddi olarak göz önünde
bulundurulması ve değerlendirilmesi gereken bir süreçtir.
Verilerin ve özellikle de ihtiyacınız olan verilerin aranması, GIS ile ilgili projelerin
çoğu zaman en çok tüketilen yönüdür. Bu nedenle, veri gereksinimlerinizi ve ihtiyaçlarınızı verilerin zamansal ve coğrafi ölçeklerinden istenen formatlara kadar - mümkün olduğunca
açık ve mümkün olduğunca açık bir şekilde tanımlayıp açıklığa kavuşturmak önemlidir.
Böylesi bir tanım ve netlik, doğru verilerin araştırılmasında temettü ödeyecek ve bu da daha
iyi analizler ve iyi bilgilendirilmiş kararlar verecektir.

216

3.4. Arcmap Arayüzünde Veri Görüntüleme

Arcmap programına tıklandığında üst üste iki tane sayfa açılır. En üstte acılan sayfada
yeni bir çalışma veya bilgisayarın içerisindeki kayıtlı çalışmayı çağırabileceğimiz komutlar
vardır. Eğer var olan bir çalışma üzerinden çalışmaya devam etmek istiyorsak exiting maps
bölümüne tıklayarak kayıtlı dosyayı çağırarak çalışmaya devam edilebilir. Var olan dosyayı
çağırma işlemleri şekillerde anlatılmıştır.

Şekil 3.1: Ekran görüntüsü

Var olan haritayı tıklayın

Şekil 3.2: Ekran görüntüsü
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Açılan sayfadan çalışma
dosyanıza gidin.

Şekil 3.3: Ekran görüntüsü

Mxd . uzantılı dosyayı
tıklayın.

Şekil 3.4: Ekran görüntüsü
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Aç tıklayın.

Şekil 3.6: Ekran görüntüsü

Şekil 3.7: Ekran görüntüsü
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3.5. Tabakaların Görünür/Gizli Yapılması
Açılan pencerenin sağ kenarında bulunan ‘’TABLE OF CONTENTS’’ bölümünde yer
alan katmanların sol kenarındaki kutucukların işaretlenerek veya işareti kaldırılarak
katmanların haritada yer alıp veya almaması belirlenebilir. Şekillerde gösterilmiştir.

Şekil 3.8: Ekran görüntüsü

Şekil 3.9.: Ekran görüntüsü
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3.6. Büyültme / Yakınlaştırma İşlemleri
Zoom komutu kullanılarak harita yaklaştırılabir veya uzaklaştırılabir. Böylece haritanın
daha ayrıntılı görülmesi için zoom yapılabilir veya harita bir bütün olarak görülmesi için
zoom out komutu kullanılabilir. Mauseun tekerleği kullanılarak aynı şekilde zoom yapılabilir.
Ekranda görünmeyen çalışmayı ‘’FULL EXTENT’’ komutu ile ekrana getirebilir.

Şekil 3.10: Ekran görüntüsü
Harita üzerinde herhangi bir alanı detaylı görmek istersek bu alanı ‘‘ZOOM’’ sekmesini
kullanarak görebiliriz.

3.7. Harita Üzerindeki Bir Objenin Özelliklerinin Sorgulanması
Çalışma alanı üzerindeki bir objenin özelliklerini öğrenmek için araçlar sekmesinden
‘‘idendi’’ ikonu ile obje özellikleri sorgulanabilir. Bu komut ile harita üzerindeki bir
poligonun, çizginin, noktanın, harita üzerindeki özelliklerini görmemize yardımcı olur.
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Identify komutu

Şekil 3.11: Ekran görüntüsü

Şekil 3.12.: Ekran görüntüsü
‘‘Ödentiye’’ ikonu tıklanınca karşımıza çıkan pencereden objelere ait istediğimiz
özellikleri görebileceğimiz gibi daha önceden tespit edilen özellikler de sorgulanabilir.
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3.8. Find Komutu

Çalışma alanındaki herhangi bir poligonu, çizgiye veya noktayı sözel olarak sorgulama
yaparak da bulabiliriz. Bu işlem için araçlar çubuğundaki ‘‘Find’’ ikonu seçilir. Aramalar
layerlerin öznitelik tablosunda girilmiş olan değerlerine göre arama yapılır.. Şekillerde komut
kullanımı gösterilmiştir.

Bulma komutu

Şekil 3.13: Ekran görüntüsü

Aranacak özellik

Aramanın yapılacağı
katman seçilir

Şekil 3.14: Ekran görüntüsü
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3.9. Daha Önceden
(Bookmark Fonksiyonu)

Tanımlanmış

Olan

Bölgenin

Saklanması

Belirlenen bir alanın veya bölgenin belli bir ölçekte ve belli bir alana uygulanarak o
alanın tekrar kolay bir şekilde açılmasını veya o alanın bulunmasına yardımcı olur.

Şekil 3.15: Ekran görüntüsü

3.10. Sınıflandırma
Arc map’ in içerisine ‘’ADD DATE’’ ile çağrılan verinin ‘’TABLE OF CONTENTS’’
bölümünde yer alan layerin sağ tıklanıp daha sonra en alt bölümde bulunan properties butonu
tıklanarak elde edilen ekranda ‘’SYMBOLOGY’’ bölümünden gerekli gruplandırma ve
sınıflandırma yapılmaktadır.

Şekil 3.16: Ekran görüntüsü
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Şekil 3.17.: Ekran görüntüsü
Şekil 3.17. görüldüğü gibi proporties tıklanır.

Şekil 3.18: Ekran görüntüsü
Katmanlar bize ölçeklendirilmiş renklerle birlikte çizilmiş yüzde eğimleri
göstermektedir. Buradan classify komutuna tıklanarak gerekli sınıflandırma yapılabilir.
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Uygulamalar
1)
inceleyiniz.

http://video.esri.com/watch/60/whats-new-in-arcgis-desktop-10

videosunu

2)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/What_is_ArcGI
S_Desktop/00v200000005000000/ dokümanını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
Farklı objeleri find fonksiyonu ile bulup sorgulayınız.
2)
Veri ve bilgi arasındaki fark nedir?
3)
Mekânsal ve öznitelik verileri arasındaki farklar nelerdir?
4)
Tablo 3.1'deki dosyaların her birine uzantılarına göre tanımlayınız.
5)
Üç farklı basit metni veya düz dosyayı arayın ve indirin. Bir kelime işlemci ve
elektronik tablo programında açın. Sınırlayıcıları (ör. Virgüllerden sekmelere veya tam tersi)
değiştirmek için arama ve değiştirme işlevini kullanın.
6)
ABD Sayım Bürosu Bürosu, coğrafi verileri TIGER dosyaları olarak dağıtır.
Onlar neler?
7)
İnternet üzerinde, dosya uzantılarını anlamlandırmanıza yardımcı olabilecek
kaynakları ve web sitelerini tanımlayın.
8)
İkincil veriler yerine birincil verileri kullanmanın maliyetleri ve faydaları
nelerdir?
9)
Federal Coğrafi Veri Komitesi web sitesine (http://www.fgdc.gov) başvurun ve
bir meta veri dosyasına hangi bilgilerin dahil edilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak açıklayın.
Meta veriler ve standartlar neden önemlidir?
10)
Afrika ülkeleri için gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile ilgili veriler için beş
olası kaynağı belirleyin.
11)
Afrika için coğrafi veri (sınır dosyaları) için iki kaynağı tanımlayın.
12)
Birleşmiş Milletler ne tür coğrafi veriler sağlıyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde veri ve bilgi bulmayı, sınıflandırmayı , arcmapin anasayfasında yer alan
standart araç çubuğunda bulunan temel fonksiyonlarını gerçekleştirebilme bilgi ve
becerilerine sahip olacaksınız.
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Bölüm Soruları
1. bir CBS iki tür veri kullanır ve birleştirir: coğrafi veri ve özellik verileri.
Evet
Hayır

2. Veri aramadan önce kendinize şu soruları sorun: Verilere neden ihtiyacım var?
Verilere hangi zaman diliminde ihtiyacım var? Verileri hangi coğrafi ölçekte istiyorum?
Hangi veriler zaten var? Verilere hangi formatta ihtiyacım var?
Evet
Hayır

3. Dünyanın büyük miktarda veriyle yüzdüğü göz önüne alındığında, neden ihtiyaç
duyduğumuzu (ya da neden ihtiyaç duymadığımızı) açıkça belirten bir veri seti, yararlı ve
alakalı veriler için aramayı kolaylaştıracaktır. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan verilerin amacı
hakkında daha spesifik olabileceğimiz için, daha verimli ….(arama verileri) olacaktır.
4. Tüm CBS programları şekil dosyalarını okuyamaz veya kullanamaz, ancak bir şekil
dosyasına veya başka bir …..(biçime) dönüştürülmesi gerekebilir.

5. veri gereksinimlerinizi ve ihtiyaçlarınızı tanımı neden önemlidir?
- verilerin zamansal ve coğrafi ölçeklerinden istenen formatlara kadar - mümkün
olduğunca açık ve mümkün olduğunca açık bir şekilde tanımlayıp açıklığa kavuşturmak
önemlidir
6. tanım ve netlik, doğru verilerin araştırılmasında temettü ödeyecek ve bu da daha iyi
analizler ve iyi bilgilendirilmiş kararlar verecektir.
Evet
Hayır
Dosyanın içeriğine bakarak, Los Angeles, Londra ve Singapur şehirleri hakkında veri
içerdiğini görebiliriz?
Evet
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Hayır

7. Aşağıdaki virgülle ayrılmış dosyayı düşünün:
şehir, güneş, temp, precip
Los Angeles, 300, 70, 10
Belirtildiği gibi, her alan veya öznitelik bir virgülle ayrılır ve dosya da her sütunda
bulunan veriler hakkında bize bilgi veren bir üstbilgi satırı içerir.
Evet
Hayır

8. Veri kaynakları açısından, veriler …..(iki farklı) kategoriden birine yerleştirilebilir

9. bir CBS projesi için kullanılacak olan verilerin toplanması, elde edilmesi ve bir araya
getirilmesi gerekir.
Evet
Hayır
10. …….(Veriler), belirli nesnelerin, ilgi alanlarının ve nesnelerin özelliklerine,
ölçümlerine veya özelliklerine atıfta bulunur.

11. Bilgi, verilerin analizinden elde edilen ……….(değer bilgisini) ifade eder.

12. Genel veriler gibi, coğrafi ya da mekânsal veriler de, yerkürenin yüzeyindeki yerini
tanımlamamıza izin veren bir nesnenin coğrafi gerçeklerine, ölçümlerine ya da özelliklerine
işaret eder. Bu tür veriler bunlarla ilgi, sokak adresleri, posta kodları, siyasi sınırları ve ilgi
yerlerin isimlerini bile noktalarının enlem ve boylam koordinatları ile sınırlı değildir
Evet
Hayır
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13. coğrafi verilerin, bir nesnenin (yani, evinizin) yerkürenin yüzeyindeki yerini
tanımlamamıza izin vermesidir
Evet
Hayır

14. Coğrafi verileri kaydederken ve çalışırken, genel format uygulanır. Satırlar kayıt
için ayrılmıştır veya coğrafi veriler söz konusu olduğunda, her konumla ilişkilendirilen
öznitelikler veya değişkenler için konumlar ve sütunlar veya alanlar kullanılır.
Evet
Hayır

15. CBS ile çalışırken Birden fazla dosya ile çalışacaksınız. Böyle birçoklu dosya
gruplandırmasına ne denir? veri tabanı

16. Layerlerin içine acılan bir dosya aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Her katman nokta, çizgi ve çokgenleri gösterir

17. Aktif haldeki bir katmanı kapatmak için kutunun içindeki tik işaretini kaldırmak
yeterlidir.
a)
b)

Evet
Hayır

18 Harita üzerinde herhangi bir alanı detaylı görmek istersek bu alanı ……(ZOOM)
sekmesini kullanarak görebiliriz.

19 Zoom tool’sun içinde yer al el işareti pan haritayı gerekli yerlere kaydırmaya sağlar.
a)
b)

Evet
Hayır
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20 Çalışma alanı üzerindeki bir objenin özelliklerini öğrenmek için araçlar sekmesinden
……(idendi) ikonu ile obje özellikleri sorgulanabilir

21 Layerlarda acılan katmanları aktiv hale getirmek için hangi işlem yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Katmandaki kutuya onay vererek
Katmandaki kutuyu taşıyarak
Katmandaki kutuyu kopyalayarak
Katmandaki kutuyu keserek
Katmandaki kutuyu silerek

22 Layersa acılan sembolleri gizlemek için katman içinde bir veriyi nasıl gizleyebiliriz?
a)
b)
c)
d)
e)

Katman içinde eksi işaretini tıklayarak
Katman içinde artı işaretini tıklayarak
Katman içinde veri işaretini tıklayarak
Katman içinde veri sorgulama tıklayarak
Katman içinde arama işaretini tıklayarak

23 Çalışma alanı üzerindeki bir objenin özelliklerini öğrenmek için araçlar sekmesinden
hangi komut kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Find
Ödentiye
Zoom
Bookmark
Properties

24 Çalışma alanındaki herhangi bir objeyi sözel olarak sorgulama yaparak da
bulabilmek için hangi komut kullanılır?
a)
b)

Find
Ödentiye
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c)
d)
e)

Zoom
Bookmark
Paint

25 İstenilen bir alanı istenilen ölçekte saklayıp görüntülemeye yarayan fonksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

26

sembolü hangi fonksiyona aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

27

Find
Ödentiye
Zoom
Bookmark
Paint

Find
Ödentiye
Zoom
Bookmark
Paint

sembolü hangi fonksiyona aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Find
Ödentiye
Zoom
Bookmark
Map

28 Aşağıdakilerden hangisi Selection menüsü içerisindeki fonksiyonlardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Select by attribute
Select by rectangle
Select by location
Select by Graphics
Select by Paint
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29 Aşağıdakilerden hangisi Geoprocessing menüsü içerisindeki fonksiyonlardan
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Find
Buffer
Merge
Union
Cut

30 Aşağıdakilerden hangisi Windows menüsü içerisindeki fonksiyonlardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Overview
Magnifier
Viewer
Buffer
Move

31 Aşağıdakilerden hangisi Insert menüsü içerisindeki fonksiyonlardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

32

Legend
North arrow
Scale bar
Scale number
Title page

sembolü hangi fonksiyona aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Find
Select Features
Select Element
Bookmark
Indentiy

33 Çalışma alanındaki herhangi bir objeyi sözel olarak sorgulama yaparak da
bulabiliriz. Bu işlem için araçlar çubuğundaki ….. (Find) ikonu seçilir
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34 Zoom To ne ise yarar? Arama sonucu bulunan obje üzerinde sağ tıklayıp
‘‘tıklanınca aranan yer ekranda karşımıza gelir
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CBS İÇİN VERİ MODELLERİ(VEKTÖR VERİ MODELLERİ,
RASTER VERİ MODELLERİ), COĞRAFİ GÖRÜNTÜLEME
VE
ARCGIS’DE SEMBOLOJİ.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde cbs görüntüleme için hazırlanmış verilerin hangi şekilde oluşturulduğunu
analiz edildiğini, sorgulandığını ve bu oluşturulan verilerin semboloji ile nasıl kullanıldığı
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
CBS’de hazırlanan haritalarda neden farklı renkler, renk geçişleri ve
gösterimler kullanılmaktadır?
2)
Bir ArcGIS
yapılandırılmaktadır?

projesinde

veriler/veri

setleri

neden

katmanlar

olarak
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Raster
Modelleri

Bu bölümün amacı,
Metinler, alıştırmalar
Veri raster veri modellerinin GIS ve interaktif materyaller ile
uygulamalarında
nasıl konuların
daha
kolay
uygulandığını anlamaktır.
anlaşılması sağlanacaktır.

Vektör
Modelleri

Bu bölümün amacı,
Metinler, alıştırmalar
Veri GIS uygulamalarında vektör ve interaktif materyaller ile
veri
modellerinin
nasıl konuların
daha
kolay
uygulandığını anlamaktır.
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu bölümün amacı,
uydu görüntülerinin ve hava
Metinler, alıştırmalar
fotoğrafçılığının
GIS
Uydu Görüntüleri ve
ve interaktif materyaller ile
uygulamalarında
nasıl
Hava Fotoğrafçılığı
konuların
daha
kolay
uygulandığını anlamaktır.
anlaşılması sağlanacaktır.

CBS’de
ve semboloji

Konumsal
veriden
CBS’nin
nihai
çıktısı
haritaya geçişte en önemli
Metinler, alıştırmalar
görüntüleme aşamalardan biri doğru / ve interaktif materyaller ile
uygun
bir
gösterim konuların
daha
kolay
hazırlamak olup bu derste anlaşılması sağlanacaktır.
gösterim
/
semboloji
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Semboloji verilerin şeklini, rengi gibi özelliklerini değiştirmeye düzenlemeyi sağlar
• Katman açılma amacına göre verilerin çizildiği dosya
• Nokta, Çizgi ve Poligon açıklanması

• Raster verileri, belirli öznitelik bilgilerini içeren grid tabanlı bir bitişik hücreler
sisteminden türetilir.
• Raster veri kümesinin uzamsal çözünürlüğü, görüntülenen bilgilerin doğruluğu veya
detayının bir ölçüsünü temsil eder.
• Raster veri modeli, dijital kameralar / resimler ve LCD monitörler gibi GIS dışındaki
teknolojiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
• Raster veya vektör veri modelinin verileriniz ve / veya analitik ihtiyaçlarınız için en
uygun olup olmadığını belirlemek için dikkatli olunmalıdır.
• Vektör verileri, bir haritadaki uzamsal özellikleri temsil etmek için noktaları, çizgileri
ve çokgenleri kullanır.
Topoloji, birbiriyle ilişkili noktaların, çizgilerin ve poligonun bağlanabilirliğini, alan
tanımını ve kontrastını tanımlayan bilgilendirici bir coğrafi özelliktir.
• Vektör verileri dosyanın veri yapısına bağlı olarak topolojik olarak açık olabilir veya
olmayabilir.
• Raster veya vektör veri modelinin verileriniz ve / veya analitik ihtiyaçlarınız için en
uygun olup olmadığını belirlemek için dikkatli olunmalıdır.
• Uydu görüntüleri, GIS haritalama uygulamaları için yaygın bir araçtır; çünkü bu
veriler, devam eden teknolojik gelişmeler nedeniyle giderek daha fazla kullanılabilir hale
gelmektedir.
• Uydu görüntüleri pasif veya aktif olabilir.
• Uydu görüntüleri ile ilişkili dört tip çözünürlük, mekânsal, spektral, temporal ve
radyometrikdür.
• Dikey ve eğik hava fotoğrafları, CBS uygulamaları için değerli temel bilgi sağlar.
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4.CBS için Veri Modelleri

Doğal fenomenleri görselleştirmek için, öncelikle coğrafi alanı en iyi nasıl temsil
edeceğinin belirlenmesi gerekir. Veri modelleri, bir bilgisayarda gerçek dünyanın yönlerini
tanımlamak ve temsil etmek için kullanılan bir dizi kural ve / veya yapıdır. Bu görevi
tamamlamak için iki ana veri modeli mevcuttur: raster veri modelleri ve vektör veri modelleri

4.1 Raster Veri Modelleri
Raster veri modeli, coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) çok ötesine uzanan uygulamalarda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Büyük olasılıkla, dijital fotoğraflarla ilgili herhangi bir
deneyiminiz varsa, bu veri modeline çok aşina oldunuz. Her yerde bulunan JPEG, BMP ve
TIFF dosya formatları (diğerleri arasında) raster veri modeline dayanmaktadır (bakınız Bölüm
5 “Mekânsal Veri Yönetimi”, Kısım 5.3 “Dosya Formatları”). En sevdiğiniz dijital görüntüyü
görmek için bir dakikanızı ayırın. Resmi derinlemesine yakınlaştırırsanız, küçük kare
piksellerden (veya resim öğelerinden) oluşan bir dizi olduğunu fark edeceksiniz. Bir bütün
olarak bakıldığında, bu benzersiz renkli piksellerin her biri, tutarlı bir görüntü oluşturmak için
birleşir (Şekil4.1 "Raster Resmin Pikselleştirilmesi ile Yakınlaştırılmış İçte Dijital Resim").

Şekil 4.1 Raster Resminin Pikselleştirilmesini Gösteren Yakınlaştırılmış Dahili
Görüntülü Dijital Resim

Ayrıca, tüm sıvı kristal ekran (LCD) bilgisayar monitörleri, belirli sayıda satır ve piksel
sütundan oluştuğu için tarama teknolojisine dayanır. Özellikle, bu teknolojinin temeli
bilgisayarları ve dijital kameraları yaklaşık bir asırdır. Neoimpressionist sanatçı Georges
Seurat, 1880'lerde “noktalama” olarak adlandırılan bir resim tekniği geliştirdi ve benzer
şekilde daha büyük bir form oluşturmak için birleşmiş olan mürekkebin küçük, tek renkli
görüntü (Şekil 4.2 "Pointillist Yapıt") “noktalarını” birleştirmeye dayanıyordu.
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Yazar olarak cömert davranıyorsanız, raster veri kümelerinizi gerçekten üstün sanat
eserleri olarak düşünebilirsiniz.

Şekil 4.2 Pointillist Yapıt

Raster veri modeli, düzlemsel bir yüzey oluşturmak için birbirine bağlı eşit boyutlu
piksellerden oluşan satır ve sütunlardan oluşur. Bu pikseller, noktalar, çizgiler, alanlar, ağlar
ve yüzeyler oluşturmak için yapı taşları olarak kullanılır (Bölüm 2 "Harita Anatomisi", Şekil
2.6 "Harita Yerleşimi Süreci", bir arazi parselinin bir raster gösterimine nasıl
dönüştürülebileceğini gösterir). Pikseller üçgenler, altıgenler veya hatta sekizgenler olsa da,
kare pikseller çalışmak için en basit geometrik formu temsil eder. Buna göre, mevcut raster
GIS verilerinin büyük çoğunluğu kare piksel üzerine kurulmuştur (Şekil 4.3 "GIS
Uygulamalarında Kullanılan Ortak Raster Grafikler: Hava Fotoğrafı (sol) ve USGS DEM
(sağ)"). Eğer veri modeli bir projeksiyondan diğerine (ör., Devlet Düzlemi koordinatlarından
UTM [Universal Transverse Mercator] koordinatlarına) dönüştürüldüğünde, bu kareler tipik
olarak çeşitli boyutlardaki dikdörtgenlere dönüştürülür.
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Şekil 4.3 GIS Uygulamalarında Kullanılan Genel Raster Grafikler: Hava Fotoğrafı
(solda) ve USGS DEM (sağda) Kaynak: ABD Jeolojik Araştırma, Dünya Kaynakları Gözlem
ve Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.

Tekdüze bir kare piksel dizisine güvenme nedeniyle, raster veri modeli, grid tabanlı bir
sistem olarak adlandırılır. Genellikle, her grid yerel ayarına tek bir veri değeri atanacaktır.
Rasterdeki her hücre, uzaysal fenomenin karakteristiğini, satır ve sütununla gösterilen bir
konumda temsil eden tek bir değer taşır. Bu hücre değeri için veri türü, tamsayı veya kayan
nokta olabilir (Bölüm 5, "Geospatial Data Management", Bölüm 5.1 "Coğrafi Veri
Toplama"). Alternatif olarak, raster grafik, açık uçlu öznitelik tablolarının her bir piksele
çoklu veri değerlerini ilişkilendirmek için kullanılabileceği bir veritabanı yönetim sistemine
başvurabilir. Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi, büyük veri kümelerinin artık daha önce
olduğu gibi bilgisayar depolama sorunları tarafından kısıtlanmadığı için bu ikinci
metodolojiyi gittikçe daha uygulanabilir hale getirmiştir.
Raster model, tek bir değer elde etmek için belirli bir piksel içindeki tüm değerleri
ortalayacaktır. Bu nedenle, piksel başına daha fazla alan, ilişkili veri değerleri ne kadar az
doğru olursa olsun. Her bir piksel tarafından kapsanan alan, türetildiği raster modelinin üç
boyutlu çözünürlüğünü belirler. Spesifik olarak çözünürlük, kare pikselin bir tarafının
ölçülmesiyle belirlenir. Gerçek dünyada 10 m'ye 10 m (veya 100 metrekare) temsil eden
pikselli bir raster modelin, 10 m uzamsal bir çözünürlüğe sahip olduğu söylenebilir; 1 km'ye 1
km (1 kilometre kare) değerinde pikseller içeren bir raster model gerçek dünyanın 1 km
uzamsal bir çözünürlüğe sahip olduğu söylenebilir; ve benzeri Raster çözünürlüğünü
belirlerken dikkatli olunmalıdır çünkü aşırı derecede kaba piksel çözünürlük kullanımı bilgi
kaybına neden olurken, aşırı ince piksel çözünürlüğünün kullanılması, görüntü ve / veya
analiz sırasında dosya boyutu ve bilgisayar işleme gereksinimlerinde önemli artışlara neden
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olacaktır. Etkili bir piksel çözünürlüğü, hem harita ölçeğini hem de diğer GIS verilerinin
minimum haritalama birimini dikkate alacaktır. Raster grafikleri kalın mekânsal çözünürlüğe
sahip olduğunda, belirli konumlarla ilişkili veri değerleri, raster veri modelinde mutlaka açık
değildir.
Örneğin, telefon kutuplarının yeri, kaba raster grafiğinde eşlenmişse, tüm hücrenin
kutup tarafından doldurulmayacağı açıktır. Aksine, direk bu hücrede (genellikle merkezde) bir
yerdedir.
Raster veri modelini kullanan görüntüler çeşitli özellikler göstermelidir. İlk olarak, her
bir piksel, bu veri değeri sıfır olsa bile en az bir değer tutmalıdır. Ayrıca, belirli bir piksel için
herhangi bir veri yoksa, bu ızgara hücresine bir veri değeri yer tutucusu atanmalıdır.
Genellikle, herhangi bir veri değerinin olmadığı piksellere, keyfi, kolayca tanımlanabilir bir
değer (örneğin, 999999) atanır. İkincisi, bir hücre bir özelliği temsil eden herhangi bir
alfasayısal indeksi tutabilir. Nicel veri kümeleri durumunda, öznitelik atama oldukça basittir.
Örneğin, bir raster görüntüsü yüksekliğe işaret ediyorsa, her piksel için veri değerleri,
genellikle ayak veya metre cinsinden bir yükseklik göstergesidir. Kalitatif veri kümeleri söz
konusu olduğunda, veri değerleri, önceden belirlenmiş bazı çeviri kurallarına işaret eden
endekslerdir. Bir arazi kullanımı / arazi örtüsü raster grafiği durumunda, aşağıdaki kural
uygulanabilir: 1 = otlak, 2 = tarımsal, 3 = bozulmuş ve benzeri (Şekil 4.4 "Arazi Kullanımı /
LandCover Raster Görüntüsü") . Raster veri modelinin üçüncü özelliği, noktaların ve
çizgilerin, hücrenin merkezine “hareket” etmesidir. Tahmin edilebileceği gibi, 1 km
çözünürlükte bir raster görüntü bir nehir veya akış içeriyorsa, gerçek su yolunun “nehir”
pikseli içindeki yeri belirsizdir. Bu nedenle, tüm sıfır boyutlu (nokta) ve tek boyutlu (çizgi)
özelliklerin, hücrenin merkezine doğru yerleştirileceği genel bir varsayım vardır. Bir sonuç
olarak, herhangi bir çizgi özelliği için minimum genişlik, özelliğin gerçek genişliğine
bakılmaksızın mutlaka bir hücre olmalıdır. Değilse, özellik görüntüde temsil edilmeyecek ve
dolayısıyla mevcut olmadığı kabul edilecektir.

246

Şekil 4.4 Arazi Kullanımı / Arazi Kapağı Raster Görüntüsü Kaynak: ABD Jeolojik
Araştırma, Dünya Kaynakları Gözlem ve Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.

Raster verisini sıfırdan kodlamak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu modellerden üçü
şu şekildedir:
1. Hücre-hücre raster kodlaması. Bu minimal yoğun yöntem, satır ve sütuna göre her
hücre değeri için kayıtlar oluşturarak bir raster kodlar (Şekil 4.5 "Raster Verilerin HücreHücre Kodlaması").
Bu yöntem, elektronik tablonun her hücresinin, raster görüntüsündeki bir pikseli temsil
ettiği büyük bir elektronik tablo olarak düşünülebilir. Bu yönteme ayrıca “kapsamlı
numaralandırma” denir.
2. Run-length raster kodlaması. Bu yöntem benzer değerde piksellerin çalışmasında
hücre değerlerini kodlar ve yüksek oranda sıkıştırılmış bir görüntü dosyasıyla sonuçlanabilir
(Şekil 4.6 "Raster Verilerinin Çalışma Uzunluğu Kodlaması"). Çalışma boyu kodlama
yöntemi, komşu piksellerin büyük gruplarının benzer değerlere sahip olduğu durumlarda
(örneğin arazi kullanımı / arazi örtüsü veya habitat uygunluğu gibi farklı veri kümeleri) ve
komşu piksel değerlerinin geniş çapta değiştiği durumlarda daha az kullanışlı olduğunda
(örneğin, sürekli veri kümeleri) faydalıdır. yükseklik veya deniz yüzeyi sıcaklıkları gibi).
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3. Dört ağaçlı raster kodlaması. Bu yöntem, rasterleri benzer değerli piksellere göre alt
bölümlere ayrılan bir çeyrek hiyerarşisine böler (Şekil 4.7 "Raster Verilerin Dörtgen Ağacı
Kodlaması").
Bir kadran tamamen aynı değerdeki hücrelerden yapıldığı zaman raster bölünmesi
durur. Alt bölümlere ayrılamayan bir çeyreğe “yaprak düğümü” denir.

Şekil 4.5 Raster Verilerinin Hücre-Hücre Kodlaması

Şekil 4.6 Raster Verilerinin Çalışma Uzunluğu Kodlaması
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Şekil 4.7 Raster Verilerinin Quad-Tree Kodlaması

Raster Modelinin Avantajları / Dezavantajları
Raster veri modelinin kullanımı birçok avantaj sağlar. İlk olarak, raster grafikler
oluşturmak için gereken teknoloji ucuz ve her yerde bulunur. Neredeyse herkesin bir çeşit
raster görüntü üreteci, yani bir dijital fotoğraf makinesi var ve bugün bu tür işlevleri
içermeyen az sayıda cep telefonu satılıyor. Benzer şekilde, çok sayıda uydu, sürekli en yeni
raster grafikleri ışınlıyor
Dünya genelinde bilimsel tesislere (Bölüm 5 "Mekânsal Veri Yönetimi", Bölüm 5.3
"Dosya Biçimleri"). Bu grafikler, genellikle kullanıcı için hiçbir ücret ödemeden, özel ve /
veya kamu kullanımı için çevrimiçi olarak yayınlanır.
Raster grafiklerin ek avantajları, temel veri yapısının göreli basitliğidir. Raster
görüntüsünde temsil edilen her ızgara konumu, tek bir değerle (veya özellik tabloları
içeriyorsa değer dizileriyle) ilişkilidir. Bu basit veri yapısı ayrıca, raster verileri üzerindeki
katlamalı analizleri gerçekleştirmenin nispeten kolay olduğunu açıklamaya da yardımcı
olabilir (bindirme analizleri için daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 5 "Mekânsal Analiz I:
Vektör İşlemleri", Kısım 6.1 "Tek Katman Analizi"). Bu sadelik aynı zamanda, grafikleri,
vektör karşılıklarına göre kolay yorumlama ve bakım yapmaya da sunuyor.
Avantajlara rağmen, raster veri modelini kullanmanın birkaç dezavantajı vardır. İlk
dezavantaj, raster dosyalarının genellikle çok büyük olmasıdır. Özellikle hücre-hücre kodlama
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metodolojisinden oluşturulan raster görüntüler söz konusu olduğunda, belirli bir veri kümesi
için saklanan değerlerin çokluğu ile sonuçlanır.
potansiyel olarak çok büyük dosyalar. Büyük bir alanı kaplayan ve biraz ince bir şekilde
çözülmüş piksellere sahip olan tüm tarama dosyaları, yüzlerce megabayt boyutuna veya daha
fazlasına hızlıca ulaşır. Bu büyük dosyalar, raster veri kümelerinin miktarı ve kalitesi,
bilgisayar kaynaklarının ve raster veri toplayıcılarının (ör., Dijital kameralar, uydular) niceliği
ve kalitesine ayak uydurmaya devam ettikçe, sadece büyüyor.
Raster modelinin ikinci bir dezavantajı, çıktı görüntülerinin vektör muadillerinden daha
az "güzel" olmasıdır. Bu, raster görüntüleri büyütüldüğünde veya büyütüldüğünde özellikle
dikkat çeker (bkz. Şekil 4.1 "Raster Resmin Pikselleştirilmesi ile Yakınlaştırılmış İçte Dijital
Resim"). Raster görüntüye ne kadar uzaklaştıklarına bağlı olarak, o görüntünün detayları ve
tutarlılığı, rastlantısal olarak rastgele renklendirilmiş ızgara hücrelerinin piksellenmiş bir
denizinde hızla kaybolacaktır.
Harita reprojeksiyon çabaları sırasında ortaya çıkan geometrik dönüşümler, raster
grafikler için sorunlara neden olabilir ve raster veri modelini kullanmanın üçüncü bir
dezavantajını temsil edebilir. Bölüm 2 "Harita Anatomisi", Bölüm 2.2 "Harita Ölçeği,
Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları" bölümünde açıklandığı gibi, harita
projeksiyonlarının değiştirilmesi, orijinal giriş katmanının boyut ve şeklini değiştirecek ve
sıklıkla piksellerin kaybı veya eklenmesiyle sonuçlanacaktır. 2006). [1] Bu değişiklikler, bazı
alternatif rhomboidal boyutlar alarak giriş katmanının mükemmel kare pikselleri ile
sonuçlanacaktır. Bununla birlikte, problem kare pikselin basit bir düzeltmesinden daha
büyüktür. Aslında, raster görüntü veri kümesinin bir projeksiyondan diğerine yeniden
yansıtılması, çıktı bilgisini (Seong 2003) önemli ölçüde değiştirebilen piksel değerlerine
dönüşür. [2] [3-8]
Raster veri modelinin kullanılmasının son dezavantajı, bazı mekânsal analizler için
uygun olmamasıdır. Örneğin, farklı ölçeklerde ve piksel çözünürlüklerinde üretilen çoklu
tarama grafiklerini üst üste koyup analiz etmeye çalışırken zorluklar ortaya çıkar. Raster
görüntüden 10 km uzamsal çözünürlükle 1 km uzamsal çözünürlüğe sahip raster görüntüyle
bilgi birleştirmek büyük ihtimalle anlamsızlık yaratacaktır.
Çıktı bilgisi, analiz ölçekleri olarak anlamlı ve / veya yorumlanabilir sonuçlara varmak
için çok farklıdır. Ek olarak, bazı ağ ve mekânsal analizler (yani, yönelimi veya coğrafi
kodlamayı belirleme), raster veriler üzerinde gerçekleştirilmesi için sorunlu olabilir.
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4.2 Vektör Veri Modelleri

Raster veri modelinin tersi vektör veri modelidir. Bu modelde, alan raster modeli gibi
ayrı ızgara hücrelerine nicelenmez. Vektör veri modelleri, bir harita üzerinde elle çizilmişler
gibi, mekânsal özelliklerin köşe noktalarını temsil etmek için noktaları ve ilişkili X, Y
koordinat çiftlerini kullanırlar (Aronoff 1989). [1] Bu özelliklerin veri özellikleri daha sonra
ayrı bir veritabanı yönetim sisteminde saklanır. Bu modellerin mekânsal bilgileri ve öznitelik
bilgileri, bir haritadaki her özelliğe verilen basit bir kimlik numarasıyla bağlanır.
Coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) üç temel vektör türü bulunmaktadır: noktalar, çizgiler
ve çokgenler (Şekil 4.8 "Noktalar, Çizgiler ve Poligonlar"). Noktalar, sadece tek bir koordinat
çifti içeren sıfır boyutlu nesnelerdir. Noktalar tipik olarak binalar, kuyular, güç kutupları,
örnek konumları ve benzerleri gibi tekil, ayrık özellikleri modellemek için kullanılır. Puanlar
yalnızca konum bilgisine sahiptir. Diğer nokta özellikleri, düğümü ve köşe noktasını içerir.
Özel olarak, bir nokta bağımsız bir özelliktir, bir düğüm ise kesişen çizgiler ve / veya
çokgenler arasında ortak bir X, Y koordinat çiftini temsil eden bir topolojik bağlantıdır.
Noktalar, her bir çizgi boyunca, çizgiler veya çokgenlerin kesişme noktası olmayan bir çizgi
veya çokgen özelliği boyunca tanımlanır.

Şekil 4.8 Noktalar, Çizgiler ve Poligonlar

Noktalar daha karmaşık özellikler oluşturmak için mekânsal olarak bağlanabilir.
Çizgiler, birden fazla, açıkça bağlı olan noktalardan oluşan tek boyutlu özelliklerdir. Hatlar
yollar, akarsular, hatalar, sınırlar ve benzeri gibi doğrusal özellikleri temsil etmek için
kullanılır. Çizgiler uzunluğa sahiptir. İki düğümü doğrudan birbirine bağlayan çizgiler bazen
zincirler, kenarlar, kesitler veya yaylar olarak adlandırılır.
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Çokgenler, “kapalı” bir özellik oluşturmak için geri dönen birden çok satır tarafından
oluşturulan iki boyutlu özelliklerdir. Çokgenler söz konusu olduğunda, ilk satır segmentindeki
ilk koordinat çifti (nokta) son satır segmentindeki son koordinat çifti ile aynıdır. Poligonlar,
şehir sınırları, jeolojik oluşumlar, göller, toprak dernekleri, bitki örtüsü toplulukları ve
benzerleri gibi özellikleri temsil etmek için kullanılır.
Poligonlar, alan ve çevre özelliklerine sahiptir. Çokgenler de bölgeler olarak
adlandırılır.

4.2.1.Vektör Veri Modelleri Yapıları
Vektör veri modelleri birçok farklı şekilde yapılandırılabilir. Burada daha yaygın veri
yapılarından ikisini inceleyeceğiz. En basit vektör veri yapısı, spagetti veri modeli olarak
adlandırılır (Dangermond 1982). [2] spagetti modeli, her bir nokta, çizgi ve / veya çokgen
özelliği de, X bir dizi olarak temsil edilir, Y koordinat çiftleri (ya da tek bir X gibi, Y bir tek
nokta ile bir vektör görüntü durumunda çift koordinat ) ile doğal yapı yoktur (Şekil 4.9
"Spagetti Veri Modeli"). Bu modeldeki her bir çizgi, daha fazla ve daha fazla spagetti
ipliğinin eklenmesiyle kompleks şekiller halinde oluşturulmuş tek bir spagetti salkımı olarak
düşünülebilir. Bu modelde, birbirine bitişik olan çokgenlerin kendi çizgilerinden veya spagetti
stantlarından oluşması gerekir. Başka bir deyişle, her bir poligon benzersiz bir şekilde
tanımlanmalıdır [3-10].
bitişik çokgenler aynı sınır bilgileri paylaşsa bile, kendi X, Y koordinat çiftleri kümesi
tarafından. Bu, veri modelinde bazı fazlalıklar yaratır ve bu nedenle verimliliği azaltır.

Şekil 4.9 Spagetti Veri Modeli
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Her bir çizgiyle ya da spagetti ipliği ile ilişkili lokasyonlara rağmen, mekânsal ilişkiler
spagetti modelinde açıkça kodlanmamıştır; daha doğrusu, bulundukları yere göre ima
edilirler. Bu, kullanıcının ölçüm veya analiz yapmaya teşebbüs etmesi durumunda sorun teşkil
eden topolojik bilginin eksikliğiyle sonuçlanır. Dolayısıyla, bu şekilde yapılandırılmış vektör
dosyaları üzerinde herhangi bir gelişmiş analitik teknik kullanıldığında, hesaplama
gereksinimleri çok diktir. Bununla birlikte, spagetti veri modelinin basit yapısı, harita ve
grafiklerin verimli bir şekilde çoğaltılmasına olanak sağlar, çünkü bu topolojik bilgi çizim ve
baskı için gereksizdir.
Spagetti veri modelinin aksine, topolojik veri modeli isminden de anlaşılacağı gibi
topolojik bilgilerin veri kümesine dahil edilmesiyle karakterizedir. Topoloji, komşu noktalar,
çizgiler ve çokgenler arasındaki ilişkileri modelleyen ve geometriyi nasıl paylaştıklarını
belirleyen bir kurallar bütünüdür.
Örneğin, iki bitişik çokgen düşünün. Makarna modelinde, iki komşu poligonun
paylaşılan sınırı, iki ayrı, özdeş çizgi olarak tanımlanır. Topolojinin veri modeline dahil
edilmesi, tek bir satırın, bu paylaşılan sınırı, çizginin hangi tarafının hangi çokgene ait
olduğunu belirtmek için açık bir referans ile temsil edilmesine izin verir. Topoloji ayrıca
mekânsal özelliklerin korunması ile ilgilidir
formlar büküldüğünde, gerildiğinde veya benzer geometrik dönüşümler altına
yerleştirildiğinde, harita dosyalarının daha verimli bir şekilde yansıtılması ve yeniden
yansıtılması sağlanır.
Topolojik veri modelini anlamak için gerekli olan üç temel topolojik kılavuz burada
açıklanmıştır. İlk olarak, bağlantı özellik veri kümesi için ark düğüm topolojisini açıklar.
Daha önce tartışıldığı gibi, düğümler basit noktalardan daha fazladır. Topolojik veri
modelinde, düğümler iki veya daha fazla yayın buluştuğu kesişim noktalarıdır. Ark-düğüm
topolojisi durumunda, yaylar, arkın nerede başladığını ve arkın bittiğini belirten bir düğümü
(yani, bitiş düğümünü) belirten hem bir düğümden (yani, başlangıç düğümüne) sahiptir (Şekil
4.10 "Ark-Düğümü). Topoloji "). Ek olarak, her düğüm çifti arasında, kendi kimlik
numarasına sahip olan ve hem kendi hem de düğümden düğümlere referans veren, bazen bir
bağlantı olarak adlandırılan bir çizgi parçası bulunmaktadır. Şekil 4.10 "Arc-Node Topology"
de, 1, 2 ve 3 numaralı yaylar, node 11'i paylaştıkları için kesişirler.
bilgisayar, yay 1 boyunca hareket etmenin ve ark 3'e dönmenin mümkün olduğunu
belirlerken, ortak bir düğümü paylaşmadıkları için ark 1'den ark 5'e geçmek mümkün değildir
[3-10].
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Şekil 4.10 Arc-Node Topolojisi

İkinci temel topolojik precept alan tanımıdır. Alan tanımı, bir alanı çevreleyen bir yayın,
poligon-ark topolojisi olarak da adlandırılan bir çokgeni tanımladığını belirtir. Poligon-ark
topolojisi durumunda, yaylar çokgenler oluşturmak için kullanılır ve her bir ark yalnızca bir
kez saklanır (Şekil 4.11 "Poligon-Ark Topolojisi"). Bu, depolanan veri miktarında bir
azalmaya neden olur ve bitişik poligon sınırlarının üst üste gelmemesini sağlar. Şekil 4.11
"Poligon-Ark Topolojisi" nde, poligon-ark topolojisi poligon F'nin 8, 9 ve 10 yaylarından
oluştuğunu açıkça ortaya koymaktadır.
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Şekil 4.11 Poligon Arkı Topolojisi

Üçüncül topolojik ön şart olan bitişiklik, bir sınırı paylaşan çokgenlerin bitişik olduğu
düşüncesine dayanmaktadır. Özellikle, çokgen topolojisi, bir çokgendeki tüm yayların, bitişik
bilginin belirlenmesini sağlayan bir doğrultuya (bir düğümden ve bir düğüme) sahip olmasını
gerektirir (Şekil 4.12 "Poligon Topolojisi"). Bir yayı paylaşan çokgenler bitişik veya bitişik
olarak kabul edilir ve bu nedenle “sol” ve Her yayın “sağ” tarafı tanımlanabilir. Bu sol ve sağ
çokgen bilgisi, topolojik veri modelinin özellik bilgisi içinde açıkça saklanır. “Evren çokgen”,
çalışma alanının dışında bulunan dış alanı temsil eden çokgen topolojisinin temel bir
bileşenidir. Şekil 4.12 "Poligon Topolojisi", ark 6'nın çokgen B tarafından sağa ve çokgen C
ile sağa bağlı olduğunu gösterir.
Çokgen A, evren çokgeni, 1, 2 ve 3 numaralı yayların solundadır.
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Şekil 4.12 Poligon Topolojisi

Topoloji, bilgisayarın tüm dahil edilen özelliklerin uzamsal ilişkilerini hızla belirleyip
analiz etmesine olanak tanır. Ek olarak, topolojik bilgi önemlidir çünkü bir vektör veri kümesi
içinde etkin hata tespiti yapılmasına izin verir. Çokgen özellikleri durumunda, açık veya
kapalı olmayan çokgenler, ark tamamen kendi başına geri dönmez ve bir alan herhangi bir
nitelik bilgisi içermediğinde ortaya çıkan etiketsiz çokgenler, çokgen topoloji kurallarını ihlal
eder. Çokgen özellikleri ile bulunan başka bir topolojik hata şerittir. İki çokgenin ortak sınırı
tam olarak karşılanmadığında şeritler oluşur (Şekil 4.13 "Ortak Topolojik Hatalar").
Çizgi özellikleri durumunda, iki çizgi bir düğümde mükemmel şekilde uyuşmadığı
zaman topolojik hatalar meydana gelir. Bu hata, çizgiler birbiriyle uyuşmayacak kadar
uzamadığı ve hattın bağlanması gereken özelliklerin ötesine uzandığı zaman bir “aşma”
olarak adlandırıldığı zaman “alt nokta” olarak adlandırılır (Şekil 4.13 “Ortak Topolojik
Hatalar”). Aşırı yerin ve alt noktaların sonucu, hattın sonunda “sarkan bir düğümdür”.
Sarkan düğümler her zaman bir hata değildir, ancak bir yol haritasındaki çıkmaz
sokaklarda olduğu gibi.
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Şekil 4.13 Ortak Topolojik Hatalar

Birçok mekânsal analiz türü, topolojik olarak açık veri modelleri tarafından sunulan
organizasyonun derecesini gerektirir. Özellikle, ağ analizi (örn., Bir konumdan diğerine en iyi
rotayı bulma) ve ölçüm (örneğin, bir nehir kesiminin uzunluğunu bulma), büyük ölçüde to- ve
onnodlar kavramına dayanır ve bu bilgiyi öznitelik bilgisi ile birlikte kullanır. mesafeleri
hesaplamak, en kısa rotaları, En hızlı yollar, vb. Topoloji ayrıca, bitişikliği, kümelenmeyi, en
yakın komşuları ve benzerlerini belirleme gibi karmaşık komşuluk analizlerine de olanak
tanır.
Topoloji kavramlarının temelleri ana hatlarıyla çizildiğinden, topolojik veri modelini
daha iyi anlamaya başlayabiliriz. Bu modelde, düğüm bir çizgi veya çokgen boyunca basit bir
noktadan daha fazlası olarak hareket eder. Düğüm, iki veya daha fazla yay için kesişme
noktasını temsil eder. Kemerler çokgenler halinde olabilir veya olmayabilir. Bununla birlikte,
tüm düğümler, yaylar ve çokgenler ayrı ayrı numaralandırılmıştır. Bu numaralandırma, veri
modeli içinde hızlı ve kolay referans sağlar.
4.2.1.Vektör Modelin Avantajları / Dezavantajları
Raster veri modeline kıyasla, vektör veri modelleri, raster modelin düzenli aralıklı
ızgara hücreleri üzerinde noktaların, çizgilerin ve poligonların doğruluğu ve kesinliğinden
dolayı gerçekliğin daha iyi temsilleri olma eğilimindedir. Bu, raster verilerden daha estetik
olma eğiliminde olan vektör verisi ile sonuçlanır.
Vektör verileri ayrıca gözlem ve analiz ölçeğini değiştirmek için artan bir yetenek
sağlar. Bir nokta, çizgi ve çokgen ile ilişkili her bir koordinat çifti sonsuz sayıda kesin bir
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konumu temsil ettiğinden (önemli rakamların ve / veya veri toplama metodolojilerinin sayısı
ile sınırlı olsa da), bir vektör görüntüsünün derinlemesine yakınlaştırılması, bir vektör
grafiğinin görünümünü değiştirmez. Raster grafikte olduğu gibi (bkz. Şekil 4.1 "Raster
Resminin Pikselleştirilmesi ile Yakınlaştırılmış İçte Dijital Resim").
Vektör verileri veri yapısında daha kompakt olma eğilimindedir, bu nedenle dosya
boyutları genellikle raster muadillerinden daha küçüktür. Modern bilgisayarların yeteneği,
küçük dosya boyutlarının korunmasının önemini azaltmış olsa da, vektör verileri, raster
verilere kıyasla bilgisayar depolama alanının bir kısmını gerektirir.
Vektör verilerinin nihai avantajı, topolojinin vektör modelinde içkin olmasıdır. Bu
topolojik bilgi, bir vektör modeli kullanıldığında basitleştirilmiş uzamsal analize (örneğin,
hata tespiti, ağ analizi, yakınlık analizi ve uzaysal dönüşüm) yol açar.
Alternatif olarak, vektör veri modelinin iki temel dezavantajı vardır. İlk olarak, veri
yapısı basit raster veri modelinden çok daha karmaşık olma eğilimindedir. Her köşe
noktasının konumu, modelde açıkça saklanması gerektiğinden, raster modeller (örneğin,
uzunluk ve dört ağaç kodlama metodolojileri) için olduğu gibi verileri depolamak için kısayol
yoktur.
İkincisi, mekânsal analizin uygulanması da girdi veri kümeleri arasındaki doğruluk ve
kesinlikteki küçük farklılıklardan dolayı nispeten karmaşık olabilir. Benzer şekilde, vektör
verilerini manipüle etmek ve analiz etmek için kullanılan algoritmalar karmaşıktır ve özellikle
büyük veri setleriyle uğraşırken yoğun işlem gereksinimlerine yol açabilir.

4.3 Uydu Görüntüleri ve Hava Fotoğrafçılığı
Coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) çok çeşitli uydu görüntüleri ve hava fotoğrafçılığı
mevcuttur. Bu ürünler temel olarak raster grafikler olsa da, bir CBS içinde kullanımlarında
esas olarak farklıdırlar. Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafçılığı bir CBS için önemli bir
bağlamsal bilgi sağlar ve genellikle görüntüden özelliklerin veri kümeleri vektöre
dönüştürüldüğü, yukarı doğru sayısallaştırmayı gerçekleştirmek için kullanılır.

4.3.1.Uydu Görüntüleri
Teknolojik olarak gelişmiş sensörler ile donatılmış uyduların sürekli olarak kamu
kurumları ve dünyanın dört bir yanındaki özel şirketler tarafından uzaya gönderilmesiyle
uzaktan algılanan uydu görüntüleri gittikçe yaygınlaşıyor. Uydular, askeri ve sivil toprak
gözlemi, iletişim, navigasyon, hava durumu, araştırma ve daha fazlası gibi uygulamalar için
kullanılır. Şu anda, 3000'den fazla uydu Rusya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen
2.500'den fazla alana gönderildi.
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Bu uydular, farklı yüzey özelliklerini ve süreçlerini görüntülemelerine olanak tanıyan
farklı yükseklik, eğim, eksantriklikler, eşitler ve orbital merkezleri korurlar (Şekil 4.14
"Yeryüzü Yörünen Yörüngeler").

Şekil 4.14. Yeryüzünü Yörünen Uydular

Uydular aktif veya pasif olabilir. Aktif uydular, yapay olarak üretilen enerji
kaynaklarından ışınlanan nesnelerden yansıyan yanıtları algılayan uzak algılayıcılardan
yararlanır. Örneğin, radarlar gibi aktif sensörler radyo dalgaları yayar, lazer sensörleri ışık
dalgaları yayar ve sonar sensörleri ses dalgaları yayar. Her durumda, sensör sinyali yayar ve
sonra döndürülen sinyal için gereken süreyi hesaplar.
bazı uzak özelliklerden geri dönmek için. Yayılan sinyalin hızını bilmek, orijinal
emisyondan geri dönüşe kadar geçen gecikme, özelliğe olan mesafeyi hesaplamak için
kullanılabilir.
Pasif uydular, alternatif olarak, doğal kaynaklardan yansıyan veya yayılan
elektromanyetik radyasyonu algılayan sensörleri kullanır. Bu doğal kaynak tipik olarak güneş
enerjisidir, ancak manyetizma ve jeotermal aktivite gibi diğer kaynaklar da görüntülenebilir.
Tümüyle deneyimlediğimiz bir örneği kullanarak, flaş özellikli bir kamerayla fotoğraf
çekerken, flaşsız kamera (yani sahneyi aydınlatmak için ortam ışığına güvenmek) pasif
uzaktan algılama olacaktır.
Uydu görüntülerinin kalitesi ve miktarı büyük ölçüde kararlarına göre belirlenir.
Herhangi bir uzak sensörü tanımlayan dört tip çözünürlük vardır (Campbell 2002). [1] Daha
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önce raster veri modeli bölümünde (Bölüm 4.1 "Raster Veri Modelleri") açıklandığı gibi bir
uydu görüntüsünün uzamsal çözünürlüğü, görüntüde gösterilen her piksel için zemin
kaplamasının doğrudan bir temsilidir. Bir uydu, 10 m çözünürlükte görüntü üretiyorsa, bu
piksellerin her biri için karşılık gelen zemin kapsama alanı 10 m x 10 m ya da 100 metre
karedir[2-6].
Uzamsal çözünürlük, sensörlerin anlık görüş alanı (IFOV) tarafından belirlenir. IFOV
esas olarak, sensörün elektromanyetik radyasyon sinyalini aldığı ve görüntüleme
platformunun yüksekliği ve açısı tarafından belirlendiği bir zemin alanıdır.
Spektral çözünürlük, sensörün elektromanyetik spektrumda bant olarak da adlandırılan
dalga boyu aralıklarını çözme yeteneğini ifade eder. Spektral çözünürlük, dalga boylarının
aralık büyüklüğü ve taranan aralıkların sayısı ile belirlenir. Multispektral ve hiperspektral
sensörler, spektrum içindeki çok sayıda dalga boyu aralığını çözebilen sensörlerdir. Örneğin,
IKONOS uydusu mavi (445–516 nm), yeşil (506–95 nm), kırmızı (632–98 nm) ve yakın
kızılötesi (757–853 nm) dalga boyları aralıklarındaki bantlar için görüntüleri çözer. 4 metrelik
multispektral sensör.
Zamansal çözünürlük, her bir görüntü toplama periyodu arasındaki zaman miktarıdır ve
uydu yörüngesinin tekrar döngüsü ile belirlenir. Geçici çözüm, gerçek-nadir ya da uzak
olmayan olarak düşünülebilir. Gerçek-en düşük olarak kabul edilen alanlar, sensörün hemen
altında yer alan bölgelerdeyken, nadiren alanlar, eğik olarak görüntülenenlerdir. IKONOS
uydusu durumunda, geçici çözünürlük, en düşük değer için 3 ila 5 gündür.
gerçek en düşük görüntüleme için görüntüleme ve 144 gün.
Dördüncü ve son çözünürlük türü, radyometrik çözünürlük, sensörün parlaklıktaki
değişikliklere olan duyarlılığını ifade eder ve özellikle sensör tarafından görüntülenebilen gri
tonlama düzeylerinin sayısını belirtir. Tipik olarak, bir sensör için mevcut radyometrik
değerler 8 bittir (0–255 arasında 256 benzersiz değer veya 28 değer olarak değerler veren
değerler); 11 bit (0–2,047); 12-bit (0–4,095); veya 16 bit (0–63,535) (bkz. Bölüm 5
"Mekânsal Veri Yönetimi", Kısım 5.1.1 "Veri Tipleri", daha fazla bit için). Örneğin, Landsat7, bantları için 8-bit'lik çözünürlüğü korur ve bu nedenle 0'dan 255'e kadar olan her bir piksel
için değerleri kaydedebilir.
Uydu uzaktan algılama sistemleri ile ilgili teknik kısıtlamalar nedeniyle, bu farklı
çözünürlük türleri arasında bir denge vardır. Bir tür özünürlüğün iyileştirilmesi çoğu zaman
diğer çözüm türlerinden birinde bir düşüşü gerektirir. Örneğin, uzaysal çözünürlükteki bir
artış tipik olarak spektral çözünürlükte bir azalma ile ilişkilidir ve bunun tersi de geçerlidir.
Benzer şekilde, jeostatif uydular (her gün bir kez ekvator ile proksimalin etrafını
çemberleyenler) yüksek zamansal çözünürlüğü, ancak düşük uzamsal çözünürlüğü verirken,
güneş eşzamanlı uydular (güneşin aydınlatmasıyla sensörün yakın kutup yörüngesini eşitler)
yüksek mekânsal çözünürlük sağlarken düşük zamansal çözünürlük. Teknolojik ilerlemeler
genellikle bir görüntünün çeşitli çözünürlüklerini geliştirebilmesine rağmen, seçmiş
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olduğunuz imgelerin, çalışmanız için en önemli olan coğrafi özellikleri temsil etmek veya
modellemek için yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

4.3.2.Hava Fotoğrafçılığı
Uydu görüntüleri gibi hava fotoğrafçılığı, herhangi bir CBS'de kullanılmak üzere geniş
bir bilgi kaynağını temsil eder.
Hava fotoğraflarını çekmek için kullanılan donanımların platformları arasında uçaklar,
helikopterler, balonlar, roketler ve benzeri yer alıyor. Hava fotoğrafçılığı görünür
spektrumdan alınan görüntüleri birleştirirken, görünmeyen spektrumdaki (örneğin,
ultraviyole, kızıl ötesi, yakın kızıl ötesi) bantları ölçmek için sensörler de hava kaynaklarına
sabitlenebilir. Benzer şekilde, hava fotoğrafçılığı aktif veya pasif olabilir ve dikey veya eğik
açılardan alınabilir. Görüntüleri çekmek için kullanılan sensörler, lens kullanımında
kameralara benzediğinden, hava fotoğrafları ile dikkat edilmelidir. Bu lensler, fotoğrafın
merkezinden uzaklaştıkça daha belirgin hale gelen görüntülere bir eğrilik eklerler (Şekil 4.15
"Kameranın Lentiküler Özelliklerine Bağlı Eğrilik Hatası").

Şekil 4.15 Kameranın Lentiküler Özelliklerine Bağlı Eğrilik Hatası
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Bir hava fotoğrafında bir başka potansiyel hata kaynağı rahatlamadır. Bu hata, arazi
özelliklerinin üç boyutlu yönünden kaynaklanır ve dikey nesnelerin bir hava fotoğrafının
merkez noktasından uzağa yaslandığı görülür. Bu tür bir hatayı hayal etmek için, izleme
kamerasının doğrudan özelliğin üstünde olması durumunda, bir baca gişesinin çörek gibi
görüneceğini düşünün. Bununla birlikte, kameranın görüntüsünün kenarına yakın bir şekilde
aynı baca gözlemlenmesi durumunda, bacaların kenarlarını gözlemleyebiliriz. Bu hata
genellikle ağaçlar ve çok katlı binalarda görülür ve giderek daha uzun özellikler ile daha da
kötüleşir.
Ortofotolar, görüntüden eğriliği ve arazi kaynaklı hatayı gidermek için geometrik olarak
“düzeltilmiş” dikey fotoğraflardır (Şekil 4.16 “Orthophoto”). En yaygın ortofoto ürünü, dijital
orto çeyrek dörtgenidir (DOQQ). DOQQ'lar, bu görüntüleri 1: 40,000 ölçekli Ulusal Hava
Fotoğrafçılığı Programı fotoğraflarından oluşan kütüphanelerinden üretmeye başlayan ABD
Jeoloji Anketi (USGS) aracılığıyla mevcuttur. Bu görüntüler, 1 metre uzamsal çözünürlük ve
8 bitlik radyometrik çözünürlük ile ya gri tonlamalı veya renkli olarak elde edilebilir. Adından
da anlaşılacağı gibi, bu görüntüler yaklaşık 25 mil kare alana eşit olan bir USGS 7.5 dakikalık
dörtte birini kaplar. Bu fotoğraflara ek olarak, fotoğrafların birçoğu DOQQ'ları tek ve sürekli
bir görüntüye dönüştürmesini sağlayan, fotoğrafın etrafına 50 ila 300 metrelik bir kenar
eklenmiştir. Bu DOQQ'lar, bir CBS'de arka plan görüntü bilgisi, veri düzenleme ve baştan
sona sayısallaştırmak için idealdir.

Şekil 4.16 Orthophoto Kaynak: ABD Jeolojik Araştırma, Dünya Kaynakları Gözlem ve
Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.
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4.4. Coğrafi Görüntüleme
Öznitelik verilerini kullanarak renk, çizgi kalınlığı, sembol gibi özellikleri değiştirerek,
tematik haritaların üretilme işlemidir. Bu tematik haritaların oluşumunda sayısal değer
aralıklarına, birden fazla bilgi girdisine, veya tek bir bilgi alanına göre verilerin renk dem
semboliğisiniz değiştirebilmektedir.
Etkileşimli haritalar ve coğrafi veri kümeleri üzerinden işleyen diğer görüntüleri kapsar.
Haritalar, insanların bu coğrafi bilgiyi ne amaçla kullandığını ve bu amaç doğrultusunda nasıl
bir etkileşim içinde olduğunu belirten bir araçtır. CBS programları yazılımları harita
görüntülemede kullanılacak kendine özel bir kütüphane sunmaktadır.
Etkileşimli haritalar , mobil araçlar, web haritaları ve en üst düzeyde CBS masaüstü
uygulamaları gibi çeşitli düzeylerde birçok CBS uygulamaları için ana kullanıcı ara yüzü
sağlar.

Şekil 4.16.: Rüzgâr hızının coğrafi ortamda görüntülenmesi.
(Kaynak: www.boostlabs.com)
CBS haritaları daha çok statik, basılmış haritalar gibidir; fakat bu haritalarla etkileşim
içerisinde olunabilir. İnteraktif bir haritaya, pan ve zoom yapılabilir ve uygun ölçeklerde
katmanlar açıp kapatılabilir. Harita katmanının her bir özniteliğine yönelik sembolojilendirme
yapılabilir.
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Şekil 4.17.: CBS haritalarının CBS ortamındaki hâli.
(Kaynak: eknowlogie.com)

4.5 ArcGIS’de Temel Görüntüleme
ArcGIS ortamında temel görüntüleme yetenekleri şunlardır;
1.

CBS haritaları katmanlarla (layers) çalışır.

CBS ortamında bir çok harita oluşturmak ve analizler yapmak kolaydır. Bir haritanın
cbs ortamında birden fazla coğrafi verinin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu oluşumu içeren
veriler çalışmaya göre faklılık gösterir. Harita oluşturmak için katmanlar kullanılır bu
katmanlar göl, akarsu, yol, yerleşim alanı gibi bir çok verinin bir araya gelmesiyle harita
oluşturulur.
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Şekil 4.18: CBS haritaları katmanları.
(Kaynak: desktop.arcgis.com)
2.

Katmanlar detay içerebilir ya da yüzey olabilir.

Haritanın oluşumunu sağlayan katmaların her biri kendi içinde coğrafi bir veridir ve her
birinin öz nitelik tabloları vardır. Bu tablolar o katman ile ilgi sözel bilgiler içerir (adı,
uzunluğu ve o veririn ne ifade ettiğini belirten gibi). Fakat her katman bir coğrafi veri değidir.

Şekil 4.19: Katman detayları.
(Kaynak: old.nwtgeoscience.ca)
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3.

Coğrafi nesneler (features) şekil ve boyuta sahiptir.

Coğrafi nesneler sonsuz bir çeşitlilik içermektedir. Ancak bunların hepsi 3 geometrik
şekil ile temsil edilir; nokta (point), çizgi (line), alan (polygon).

Şekil 4.20: Nesne şekilleri.
(Kaynak: Başkent E.Z., 2013, CBS Veri Modelleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi, 41s.)
4.

Yüzeyler (surfaces) şekil yerine sayısal (numeric) değerlere sahiptir.

Nehir ve yol gibi vektör verinin aksine eğim, yükselti, sıcaklık, yağış ve bakı gibi raster
verilerin belirli bir geometrik şekle sahip değildir. Yüzeyler aynı boyutlara sahip birden çok
hücrenin yani piksellerin bir araya gelmesiyle oluşan raster verilerdir. Bu raster kullanımı en
yaygın ve tercih edilen verilerdir.
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Şekil 4.20: Hücrelerin oluşturduğu yüzeyler.
(Kaynak: www.hindawi.com)
5.

Detaylar (features) belirli bir konuma sahiptir.

Harita üzerindeki bir nokta detayının (feature) konumu tek bir x,y koordinat çiftiyle
tanımlanır.

Şekil 4.21: Detay konumu.
(Kaynak: ESRI Türkiye, Orman Mühendisleri için ArcGIS, 135s.)
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6.

Detaylar (features) farklı büyüklükte gösterilebilir.

Haritaların detayları zoom yapılarak daha ayrıntılı görmek mümkündür. Fakat zoom
işlemi yapılırken ölçek değişecektir. Harita üzerindeki detaylar ölçek ile orantılıdır. Ölçek
harita üzerindeki boyutlar ile dünya üzerinde yer tutan boyutlar arasındaki bir oran olarak
belirtilir.

Şekil 4.22: Detayların ölçeklendirilmesi.
(Kaynak: giscommons.org.)
7.

Detaylar (features) sözel bilgi (öznitelik) içerir.

Bir detayın (feature) şekli ve konumundan daha fazlası vardır; yani bir detay bilinmesi
gereken pek çok bilgi içerebilir. Katmanlardaki detaylar hakkında oluşturulan bilgiler bir
tabloda depolanır. Bu tablo her bir detay için bir satıra ve her bir bilgi kategorisi için de bir
sütuna sahiptir. Bu satır ve sütunların içerisindeki bilgilere öznitelik, tabloya ise öznitelik
tablosu adı verilir.
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Şekil 4.23: Detayların öznitelik bilgisi.
8.

Detaylar (features) mekânsal ilişkiye (spatial relationhips) sahiptirler.

Öznitelik tablosundaki bilgiler hakkında sorular sormanın, yani sorgulamalar yapmanın
yanında detayların (features) coğrafi ilişkileri ile ilgili de sorgulamalar da yapılabilir.

Şekil 4.24: Detayların mekânsal ilişkisi.
(Kaynak: ESRI Türkiye, Orman Mühendisleri için ArcGIS, 135s.)
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9.

Üst üste bindirilmiş alanlardan yeni detaylar (features) oluşturulabilir.

Mevcut öznitelik veya mekânsal ilişkilerle yapılan sorgulamalar kesin veya kesin
olmayan özelliklere sahip detalaylar üzerinden tanımlamalar ortaya çıkarır.

Şekil 4.25: Farklı katmanlar ile üretilmiş yeni detaylar.
(Kaynak: ESRI Türkiye, Orman Mühendisleri için ArcGIS, 135s.)

4.6.ArcGIS’de Semboloji
Semboliji coğrafi verilerin sembol ve renk ile gruplandırma veya sınıflandırma
işlemidir. Coğrafi veriler öznitelik verilerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Bu
sınıflandırma işlemi verilerin kullanıcı tarafından daha rahat anlaması ve analizler yapmasını
sağlar. Örneğin bir eğim haritasında eğimin düşük olduğu alanlardan yüksek olduğu alanlara
doğru bir renk deseni vardır. Düşük eğimli olan alanlar daha acık renkler seçilirken eğimin
yüksek olduğu alanlara doğru renk koyuluğu da artmış olur. Bu işlem coğrafi verinin daha
rahat okunması ve anlaşılmasını sağlar.
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! Semboloji = Sınıflandırma

‘ Sınıflandırma: Görsel sınıflandırma

Şekil 4.26: Semboloji
(Kaynak: ArcGIS Desktop Help, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/)
Semboloji ile Sınıflandırma
ArcGIS Desktop’da CBS verilerini sembolize için kullanılabilecek çok sayıda
sınıflandırma yöntemi vardır:
Nesneler (Features):
• Tek sembol (Single Symbol)
Kategoriler:
• Tekil değerler (Unique Values)
• Tekil değerler, çok alan (Unique Values, many fields)
• Bir stildeki semboller ile (Match to symbols in a style)
Miktarlar / Kantitatif (Quantities):
• Derecelendirilmiş renkler (Graduated colors)
• Derecelendirilmiş semboller (Graduated symbols)
• Oransal semboller (Propotional symbols)
Grafik (Charts):
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• Çember (Pie)
• Sütün (Bar)
• Yığın (Stacked)

!

Harita oluştururken hangi yöntemin kullanılacağına haritalanan veriye göre karar

verilir.
Sembol ve Stil Nedir?
Semboller, coğrafi verilerin , sözel bilginin ve grafiklerin harita üzerinde çizilmesinde
ve harita üzerinde gösterilmesinde kullanılır..
Stiller, semboller ve diğer harita ögelerinin birer kolleksiyonudur.
Stil yönetimi(Style Manager), stilleri görüntülemede, yeni stil oluşturma veya
halihazırda bulunan stilleri düzenlemede kullanılır.
ArcGIS pek çok standart semboller ile birlikte gelir. Bunlardan istenen sembol setleri
aktifleştirilerek ArcGIS içinde kullanılabilir.
ArcGIS Sembol Seçici (Symbol Selector)
Hazırlanan haritada veya coğrafi veride hali hazırda programda bulunan simgelerden
kullanılabilir veya bu halihazır sembolu düzenleme kısmından düzenleyebilir kullanım
amacına göre tasarlanabilir. Şekilde halıhazır sembollerin bulunduğu
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Şekil 4.27.: ArcGIS sembol seçici
(Kaynak: ArcGIS Desktop Help, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/)
CBS yazılımlarında var olan sembol kütüphaneleri ile coğrafi veriler , veri özelliklerine
göre;
• Noktalar değişik nokta sembolleri ile
• Çizgiler farklı çizgi tipleri ve renkler ile
• Poligonlar farklı
gösterilebilmektedir.

tarama

ve

renk

desenleri

ile

sınıflandırılmış

olarak

CBS yazılımları veri görüntüleme platformunda ayrıca, vektör ve raster verilerin
öznitelik değerlerine göre etiketleme yapabilmektedirler. Etiketleme işleminde kullanılan
bilgisayarın fontlarının yanı sıra, yazılımın font kütüphanesini de kullanmaktadır.
Coğrafi verilerin, öznitelik verilerinin içerisindeki tek(unique) değerlere veya sayısal
verilerin aralık (range ) değerlerine göre sınıflandırılır. Program içerisinde halihazırda bulanan
semboller dışında kullanıcı kendi sembollerini oluşturabilir veya var olan sembolu düzenleye
bilir.
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Şekil 4.28: Konumsal veri gösterimi.
Veri tabanı platformundaki konumsal nesneler (nokta, çizgi, poligon), gösterim
platformuna eklendiklerinde tek sembol ile görüntülenmektedir. Ancak öznitelik verilerindeki
herhangi bir değere göre kategorize edilebilmektedirler. Veri görüntüleme fonksiyonları ile
birden fazla öznitelik bilgi alanı bir arada kullanılabilir.
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Şekil 4.29.: Birden fazla öznitelik bilgi alanının aynı anda kullanılması.
Konumsal veri görüntüleme yöntemlerinde bir diğeri ise, sayısal öznitelik verilerini
nokta yoğunluğu sembolojisi kullanarak göstermektir.

Şekil 4.30.: Nüfus bilgisinin nokta yoğunluğu sembolojisi ile gösterimi.
(Kaynak: Çabuk, A., Avdan, U., Cömert, R., Uyguçgil, H., Şorman, A., Küpçü, S.,
Bektöre, E., Işık, Ö., 2011, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Yayını, 1245, ISBN: 978-975-06-0920-6, Eskişehir, 316s.)
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Veri görüntüleme fonksiyonları ile birden fazla öznitelik bilgi alanının birlikte
kullanıldığı diğer bir yöntem ise raporlama grafikleri ve coğrafi verilerin bir arada
kullanılmasıdır. Raporlama grafikleri yüzde dilimleri, değer çubukları, kümülatif grafikler
olarak harita üzerinde görüntülenmektedir.

Şekil 4.31.: Raporlama grafikleri ve konumsal nesne gösterimi.
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bölüm sorularını çözünüz.
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Uygulama Soruları
1)

Veri görüntüleme nedir?

2)

ArcGIS ortamının temel görüntüleme yetenekleri nelerdir? Açıklayınız.

3)
Son zamanlarda çektiğiniz bir dijital fotoğrafı inceleyin. Mekânsal
çözünürlüğünü tahmin edebilir misiniz?
4)
İlçenizdeki büyük arazi kullanım türlerini gösteren bir raster veri dosyası
oluşturursanız, hangi kodlama yöntemini kullanırdınız? İlçenizdeki büyük su yollarının
haritasını kodlamak için hangi yöntemi kullanırdınız? Niçin?
5)
Hangi vektör tipi (nokta, çizgi veya çokgen) en iyi özellikleri temsil eder:
eyalet sınırları, telefon direkleri, binalar, şehirler, akış ağları, dağ zirveleri, toprak tipleri, uçuş
yolları? Bu özelliklerden hangisi çoklu vektör türleriyle temsil edilebilir? Hangi koşullar bir
vektör türünü diğerine göre seçmenize yol açabilir?
6)
Basit bir Kartezyen koordinat sisteminde nokta, çizgi ve çokgen özelliği çizin.
Bu çizimden, orada gösterilen şekillere yaklaşan bir spagetti veri modeli oluşturun.
7)
Basit bir Kartezyen koordinat sisteminde üç bitişik çokgen çizin. Bu çizimden,
ark düğümü, çokgen-yay ve çokgen topolojisini içeren bir topolojik veri modeli oluşturun.
8)
EarthExplorer web sitesine gidin (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer)
ve bulunduğunuz bölgenin iki uydu görüntüsünü indirin. Bu iki görüntü için farklı mekânsal,
spektral, zamansal ve radyometrik kararlar nelerdir? Bu uydular aktif veya pasif görüntüler
sağlıyor mu (veya her ikisi)? Coğrafi veya güneş eşzamanlı mı?

278

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde raster veri ve vektör verinin nasıl oluşturuldunuz, proje amacına göre nasıl
şekillendiğini yani sınıflandığını öğreneceksiniz.
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Bölüm Soruları
1. Raster veri modelinin tersi ….(vektör veri) modelidir

2. Vektör veri modelleri, bir harita üzerinde elle çizilmişler gibi, mekânsal özelliklerin
köşe noktalarını temsil etmek için noktaları ve ilişkili ….(X, Y) koordinat çiftlerini
kullanırlar. Aşağıdaki ciflerden hangisidir
a.X,z
b.Y,z
c.X,y
d.X,y,z
e.Y,x,z

3. Coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) üç temel vektör türü bulunmaktadır:
üçgen, beşgen, elips,
b.Daire, dikdörtgen, kare
c.noktalar, çizgiler ve çokgenler
d.çizgi, daire, nokta
e.nokta, üçgen, çember

4. Noktalar, sadece tek bir koordinat çifti içeren sıfır boyutlu nesnelerdir. Noktalar tipik
olarak binalar, kuyular, güç kutupları, örnek konumları ve benzerleri gibi tekil, ayrık
özellikleri modellemek için kullanılır.

5.Çizgiler, birden fazla, açıkça bağlı olan noktalardan oluşan tek boyutlu özelliklerdir.
Hatlar yollar, akarsular, hatalar, sınırlar ve benzeri gibi doğrusal özellikleri temsil etmek için
kullanılır. Çizgiler uzunluğa sahiptir.
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6. Çokgenler, “kapalı” bir özellik oluşturmak için geri dönen birden çok satır tarafından
oluşturulan iki boyutlu özelliklerdir. Çokgenler söz konusu olduğunda, ilk satır segmentindeki
ilk koordinat çifti (nokta) son satır segmentindeki son koordinat çifti ile aynıdır

7. . En basit vektör veri yapısı, ……(spagetti veri modeli) olarak adlandırılır . spagetti
modeli, her bir nokta, çizgi ve / veya çokgen özelliği de, X bir dizi olarak temsil edilir, Y
koordinat çiftleri (ya da tek bir X gibi, Y bir tek nokta ile bir vektör görüntü durumunda çift
koordinat ) ile doğal yapı yoktur
8. iki çeşit Uydular nelerdir? aktif veya pasif olabilir.

9 …….(Aktif uydular), yapay olarak üretilen enerji kaynaklarından ışınlanan
nesnelerden yansıyan yanıtları algılayan uzak algılayıcılardan yararlanır.

10. …..(Pasif uydular), alternatif olarak, doğal kaynaklardan yansıyan veya yayılan
elektromanyetik radyasyonu algılayan sensörleri kullanır.

11. Uydu görüntülerinin kalitesi ve miktarı büyük ölçüde kararlarına göre belirlenir.
Herhangi bir uzak sensörü tanımlayan kac tip çözünürlük vardır?
a.Bir
b.İki
c.Uc
d.dört
e.bes

12. Bir uydu, 10 m çözünürlükte görüntü üretiyorsa, bu piksellerin her biri için karşılık
gelen zemin kapsama alanı 10 m x 10 m ya da 100 metre karedir
Evet
Hayır
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13. ………….(Spektral çözünürlük), sensörün elektromanyetik spektrumda bant
olarak da adlandırılan dalga boyu aralıklarını çözme yeteneğini ifade eder. Spektral
çözünürlük, dalga boylarının aralık büyüklüğü ve taranan aralıkların sayısı ile belirlenir.

14. IKONOS uydusu hangi dalga boyları aralıklarındaki bantlar için görüntüleri
çözmez?
a.Sari (100-1123nm)
b.mavi (445–516 nm),
c.yeşil (506–95 nm),
d.kırmızı (632–98 nm) ve
e.yakın kızılötesi (757–853 nm)

15. Zamansal çözünürlük nedir? , her bir görüntü toplama periyodu arasındaki
zaman miktarıdır ve uydu yörüngesinin tekrar döngüsü ile belirlenir.

16. radyometrik çözünürlük neredir? sensörün parlaklıktaki değişikliklere olan
duyarlılığını ifade eder ve özellikle sensör tarafından görüntülenebilen gri tonlama
düzeylerinin sayısını belirtir

17. aşağıdaki çözünürlük çeşitlerinden değildir?
a. Görsel çözünürlük
b.Uzamsal çözünürlük,
c.Spektral çözünürlük
d.Zamansal çözünürlük
e.radyometrik çözünürlük
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17. Hava fotoğrafçılığı görünür spektrumdan alınan görüntüleri birleştirirken,
görünmeyen spektrumdaki (örneğin, ultraviyole, kızıl ötesi, yakın kızıl ötesi) bantları ölçmek
için sensörler de hava kaynaklarına sabitlenebilir
Evet
Hayır

18. hava fotoğrafçılığı aktif veya pasif olabilir ve dikey veya eğik açılardan alınabilir
Evet
Hayır

19. Dikey ve eğik hava fotoğrafları, CBS uygulamaları için değerli temel bilgi sağlar.
Evet
Hayır

20 Konumsal veri görüntüleme nedir? öznitelik verilerini kullanarak nesnelerin
renk, çizgi kalınlığı, sembol vb. grafik özelliklerini değiştirerek, tematik harita üretme
işlemidir. Görüntüleme fonksiyonları tek bilgi alanına göre, birden fazla bilgi alanına
göre, sayısal değer aralıklarına göre konumsal nesnelerin renk ve semboliğisiniz
değiştirebilmektedir.

21 ………( CBS), interaktif haritalar ve coğrafi veri setleri üzerinde isleyen diğer
görüntüleri içerir. Haritalar, insanların coğrafi bilgiyi nasıl kullandığını ve bu bilgi ile nasıl
etkileşim içerisinde olduklarını tanımlayan güçlü bir etmendir. …..(CBS) yazılımları,
görüntüleme fonksiyonları ile kullanılacak sembol kütüphanesi sunmaktadır
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22 mobil araçlardan web haritalarına ve en üst düzeyde CBS masaüstü uygulamalarına
kadar çeşitli düzeylerde birçok CBS uygulamaları için ana kullanıcı ara yüzü sağlayan
aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Aktif haritalar
İnteraktif haritalar
Realaktif haritalar
Pasif haritalar
İnter haritalar

23 CBS haritaları daha çok statik, basılmış haritalar gibidir; fakat bu haritalarla
etkileşim içerisinde olunabilir.

a)
b)

Evet
Hayır

24 İnteraktif bir haritaya, pan ve zoom yapılabilir ve uygun ölçeklerde katmanlar açıp
kapatılabilir. Harita katmanının her bir özniteliğine yönelik sembolojilendirme yapılabilir.

a)
b)

Evet
Hayır

25 Kâğıt ortamındaki bir ülke haritasında o ülkeye ait illerin analizini gerçekleştirmek
veya yeni bir il haritası oluşturmak mümkün olmazken, böyle bir özellik ….(CBS) ortamında
mümkündür.
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26 Haritayı oluşturan katmanların her biri kendi bünyesinde coğrafi (mekânsal) bir
nesnedir ve birtakım sözel bilgiler tutar; adı, alanı, uzunluğu gibi. Ancak her katman (layer)
coğrafi (mekânsal) bir nesne değildir. Bu bilgi aşağıdakilerinden hangisi tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Katmanlar detay içerebilir ya da yüzey olabilir
Katmanlar detay içermez ya da yüzey olmaz
Katmanlar kendi içinde sınıflandırma ile yüzeysel birikim oluşturur
Katmanlar resimleme modülü ile çakıştırılabilir
Katmanlar ölçek ve kuzey işaretinin yerlerini otomatik tanımlayabilir

27 Coğrafi nesneler sonsuz bir çeşitlilik içermektedir. Ancak bunların hepsi 3 geometrik
şekil ile temsil edilir bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

paint, move, polygon
point, line, polygon
paint, line, zoom
point, move, zoom
paste, rotate, cross

28 Yüzeylerin en yaygın türü ve en çok tercih edileni aynı boyuta sahip birden çok
hücrenin (piksel) yan yana gelmesiyle oluşan nelerdir?

a)
b)
c)
d)
e)

Haritalar
Sanal resimler
Olcekleme
Raster
Hesaplama

29 Harita üzerindeki bir nokta detayının (feature) konumu tek bir ne ile tanımlanır?

a)
b)
c)
d)
e)

x,y koordinat çiftiyle
y,z koordinat çiftiyle
x,z koordinat çiftiyle
x,y,z,a koordinat çiftiyle
x,y,z,b koordinat çiftiyle
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30 CBS’de oluşturulan sayısal haritaların basılı haritalara göre en önemli avantajı nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Basılı haritalar bilgisayar destekli projelerde doğrudan kullanılamaz.
CBS haritaları sembolojiler kullanır
CBS haritaları interaktiftir
CBS haritalarına sahip olması
Verilerin doğru girilmesi

31 CBS’de katmanlar ile çalışma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
b)
c)
sembolojidir
d)
e)

Her katmanda bir tip veri saklanabilir
Katmanlar yüzey olabilirler
Katmanlar arasında ilişki kurmayı

sağlayan

ortak özellik

Katmanlar raster ya da vektör veri içerirler.
Her katmanda veri seti saklanabilir

32 CBS’de sembolojinin temel rolü / kullanım amacı hangisidir?
a)
Bir katmandaki verilerin farklı değerlerini farklı renk / semboller ile
ayırt edebilmektir
b)
CBS’de renkli görsel çıktılar hazırlayabilmektir.
c)
Konumsal özelliklere stil uygulamaktır
d)
Konumsal piksel değeri ölçek ile doğru orantılı olması beklenir
e)
Konumsal özellikleri görsel olarak sınıflandırabilmektir

33. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarına ait bir CBS projesinde hazırlanan bir haritada
noktasal bir veri katmanındaki veriler (istasyon no, CO2, SO2, PM kirletici değişimleri
verileri) tekil sembol ile gösterilmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?
a)
Noktaların hepsi aynı sembol (şekil ve renk) gösterilmektedir
b)
Noktalar, farklı CO2 kirletici derişiklerine göre farklı renk ve
büyüklüktedir.
c)
Noktalarda istasyon no’suna göre farklı semboller vardır.
d)
İstasyonların koordinatları karşılaştırılabilir
e)
Noterin piksel boyutu ölçeklendirme ile değiştirilebilir
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34 Veri görüntüleme fonksiyonları ile birden fazla öznitelik bilgi alanının kullanıldığı
diğer bir yöntem ise ……grafikleri ve konumsal verilerin bir arada kullanılmasıdır. Noktalı
bölüme ne gelebilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Raporlama
Hesaplama
Olcekleme
Resimleme
betimleme

35 ……… grafikleri yüzde dilimleri, değer çubukları, kümülatif grafikler olarak harita
üzerinde sunulmaktadır. Noktalı bölüme ne gelebilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Raporlama
Hesaplama
Olcekleme
Resimleme
betimleme
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BEŞİNCİ BÖLÜM
MEKANSAL VERİ YÖNETİMİ , DOSYA BİÇİMLERİ, VEKTÖR
VERİ MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI DÜZENLENMESİ VE
ARCGIS’TE DİĞER VEKTÖREL İŞLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vektör veri modeli ve vektör veri işlemleri hakkında bilgiler öğrenilecektir.
Bu bölümün amacı ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin temel özelliklerini
anlamaktır.
Bu bölümün amacı, en yaygın vektör, raster ve karma dosya formatlarının bir örneğini
incelemektir.
Bu bölümün amacı, coğrafi veri kümelerindeki doğal hata türlerini tespit etmektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İzmir İli Torbalı İlçesi için yapılan bir projede tüm İzmir’e ait kara yolları
verisinden çalışma bölgesi ait bir kara yolları verisi nasıl hazırlanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Coğrafi Veri Toplama

Metinler,
çözümlü
Bu bölümün amacı farklı
problemler, alıştırmalar ve
veri
tiplerini,
ölçüm
interaktif materyaller ile
ölçeklerini ve veri yakalama
konuların
daha
kolay
yöntemlerini tanıtmaktır.
anlaşılması sağlanacaktır.

Mekânsal
Yönetimi

Veri

Dosya Biçimleri

Veri Kalitesi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bu bölümün amacı ilişkisel
veritabanı
yönetim
Tabanı sisteminin temel özelliklerini
anlamaktır.

Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bu bölümün amacı, en
yaygın vektör, raster ve
karma dosya formatlarının
bir örneğini incelemektir.

Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Metinler,
çözümlü
Bu bölümün amacı, coğrafi problemler, alıştırmalar ve
veri kümelerindeki doğal interaktif materyaller ile
hata türlerini tespit etmektir. konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
Vektör veri modeli ve vektör Vektör veri hazırlama, veri
interaktif materyaller ile
işlemleri
işleme ve analiz yeteneği
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Verilerin girilmesine yardımcı olan Çizgi,Poligon, Vektor katmanlari oluşturan temel
çizim araçları anlatılması.

Tüm coğrafi veriler hata içeriyor.
• Doğruluk, bir ölçümün gerçek değerine ne kadar yakın olduğunu gösterirken,
hassasiyet, tekrarlanan ölçümler alındığında bir değerin varyansını ifade eder.
• Bir coğrafi veri kümesindeki beş hata türü, konum doğruluğu, öznitelik doğruluğu,
zamansal doğruluk, mantıksal tutarlılık ve veri bütünlüğü ile ilgilidir.
Mekânsal uygulamalarda kullanılan yaygın vektör dosya formatları şekil dosyaları,
kapsüller, TIGER / Lines, AutoCAD DXF'ler ve DLG'leri içerir.
• Coğrafi uygulamalarda kullanılan ortak raster dosya formatları arasında JPG'ler,
TIFF'ler, PNG'ler, MrSID'ler, ECW'ler, DRG'ler, USGS DEM'leri ve DTED'ler bulunur.
• Mekânsal uygulamalarda kullanılan yaygın karma dosya formatları arasında coğrafi
veri tabanları (kişisel, dosya ve ArcSDE) ve coğrafi uzaysal PDF'ler bulunur.
Veritabanı yönetim sistemleri düz, hiyerarşik, ağ veya ilişkisel olabilir.
• İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri (RDBMS), veri tablolarını bağlamak için
birincil anahtarları ve yabancı anahtarları kullanır.
• RDBMS modeli, üç temel “normal form” kullanarak veri artıklığını azaltır.
Bir CBS'de kullanılabilecek en yaygın veri türleri alfasayısal dizeler, sayılar, Boole
değerleri, tarihler ve ikili dosyalardır.
• Nominal ve ordinal veriler kategorik verileri temsil ederken, aralık ve oran verileri
sayısal verileri temsil eder.
• Veri yakalama metodolojileri, birincil veya ikincil kaynaklardan türetilmiştir.
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5.Mekansal Veri Yönetimi
Her bir coğrafi veri kullanıcısı, verilerini elde etme, düzenleme, saklama, paylaşma ve
görselleştirme sorununu yaşamıştır. Biçim ve veri yapılarının çeşitliliği ve aynı zamanda
farklı coğrafi verilerin verileri, tek bir birleşik veri kümesine sokulması, üretilmesi ve
kırılması gereken mekânsal açık bilginin kullanışlı ve yararsız parçalarının baş döndürücü bir
birikimine yol açabilir. Bu bölüm, modern coğrafi bilgi sistemi (GIS) projelerinde
kullanılmak üzere mevcut olan coğrafi veri verilerinin çeşitli formatlarının ve niteliklerinin
veri edinimi ve yönetimi ile ilgili temel kaygıları ele almaktadır.

5.1 Coğrafi Veri Toplama
1. Bu bölümün amacı farklı veri tiplerini, ölçüm ölçeklerini ve veri yakalama
yöntemlerini tanıtmaktır.
Coğrafi verilerin elde edilmesi, herhangi bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) çabasında
önemli bir faktördür.
Veri ediniminin tipik olarak, herhangi bir projede harcanan zamanın ve paranın yüzde
60 ila 80'ini tükettiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, CBS projelerinin belirlenen
hedeflerine dikkat etmesini sağlamak için özen gösterilmelidir, böylece mekânsal veri
toplama mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde ilerler. Bu bölüm, bir CBS'de
kullanım için mevcut olan coğrafi verilerin birçok formunu ve kaynaklarını özetlemektedir.
5.1.1.Veri tipleri
Belirli bir varlığı anlamamıza yardımcı olmak için kullandığımız verinin türü, (1) neyi
incelemekte olduğumuz, (2) o varlık hakkında bilmek istediğimiz ve (3) bu varlığı istenen bir
ölçeği şekilde ölçebilme kabiliyetimiz ile belirlenir. Bir CBS'de kullanılabilen en yaygın veri
türleri alfasayısal dizeler, sayılar, Boole değerleri, tarihler ve ikili dosyalardır.
Alfasayısal bir dize veya metin, veri türü, tutarlı kelimeler oluşturabilen veya
olmayabilen herhangi bir basit harf ve sayı kombinasyonudur. Sayı veri tipi, kayan nokta veya
tamsayı olarak alt kategorilere ayrılabilir. Kayan nokta, ondalık basamak içeren herhangi bir
veri değeridir, tamsayı ise ondalık basamak içermeyen herhangi bir veri değeridir. Tamsayılar
önemli miktarda bu sayıdaki rakamlar bağlı olarak kısa veya uzun olabilir. Ayrıca, bir
bilgisayardaki “bit” kavramına dayandırılırlar. Hatırlayabileceğiniz gibi, bir bilgisayardaki en
temel bilgi birimi bir bittir ve değerleri iki durumdan birinde depolar: 1 veya 0.
Bu nedenle, 8 bitlik bir öznitelik herhangi bir kombinasyonda sekiz 1 veya 0'dan
oluşacaktır (örneğin, 10010011, 00011011, 11100111).
Kısa tamsayılar 16 bitlik değerlerdir ve bu nedenle sayıların imzalanıp imzalanmadığına
(örneğin, bir + veya - işareti) bağlı olarak −32,768'den 32,767'ye veya 0'dan 65,535'e kadar
olan sayıları karakterize etmek için kullanılabilir. alternatif olarak, 32-bit değerleridir ve bu
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nedenle −2,147,483,648 ila 2,147,483,647 veya 0 ila 4,294,967,295 arasında değişen sayıları
karakterize edebilir.
Tek bir hassas kayan noktalı değer, uzun tamsayı gibi 32 biti kaplar. Ancak, bu veri
türü, ondalık noktasının sağında (en fazla 128 veya 127 ise 127) ve ondalık noktanın sağında
23 bit değerine kadar (yaklaşık 7 ondalık) 7 bite kadar bir değer sağlar. basamak). Bir çift
duyarlıklı kayan noktalı değer temel olarak iki 32-bit değeri tek bir değer olarak depolar. Çift
duyarlıklı şamandıralar, ondalık nokta ve değerlerin solunda 11 bite kadar olan bir değeri
temsil edebilir.
Ondalık (yaklaşık 16 ondalık basamak) sağında 52 bite kadar (Şekil 5.1 "Bilgisayarda
Saklanan" Çift Hassas Yüzer Nokta (64 Bit Değeri) ").

Şekil 5.1 Bilgisayarda Depolanan Çift Hassas Kayan Nokta (64 Bit Değeri)

Boole, tarih ve ikili değerler daha az karmaşıktır. Boole değerleri, AND, OR ve NOT
gibi bir Boole işlecinin uygulamasına bağlı olarak doğru veya yanlış olarak kabul edilen
değerlerdir. Tarih veri türü muhtemelen kendi kendini açıklayıcıyken, ikili veri türü değerleri
1 veya 0 olan nitelikleri temsil eder.
5.1.2.Ölçü birimi
Verileri türe göre tanımlamaya ek olarak, bir ölçüm ölçeği karmaşıklık düzeyine göre
grup verilerine etki eder (Stevens 1946). [1] CBS analizleri için, ölçüm skalaları iki genel
kategoride toplanabilir. Nominal ve ordinal veriler kategorik verileri temsil eder; aralık ve
oran verileri sayısal verileri temsil eder.
En basit veri ölçüm skalası, nominal veya adlandırılmış ölçeğidir. Nominal ölçek, veri
noktalarını çağırmakla ilgili ifadeler yapar ancak bir nesne ile diğeri arasında skaler
karşılaştırmaya izin vermez. Örneğin, nominal bilginin şehirleri temsil eden bir dizi noktaya
atfedilmesi, söz konusu yerel ayarın “Los Angeles” veya “New York” olup olmadığını
anlatacaktır [2-9].
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nüfus veya oylama tarihi gibi, bu yerliler hakkında yapılabilir. Diğer nominal veriler
örnekleri arasında soyadı, göz rengi, arazi kullanım şekli, etnik köken ve cinsiyet
bulunmaktadır.
Sıralı veriler öznitelik bilgisini saflara yerleştirir ve bu nedenle nominal verilere göre
daha hassas ölçeklenmiş bilgi verir. Sıralı veriler, verilerin birinci, ikinci, üçüncü ve
benzerleri gibi gerçekleştiği konumu tanımlar. Bu ölçekler “çok tatminsiz”, “tatminsiz”,
“memnun” ve “çok memnun” gibi isimleri de alabilir. Her ne kadar bu ölçüm ölçeği her veri
noktasının sıralamasını gösterir.
Diğer veri noktalarına göre, sıralı ölçek açıkça bu sıralamalar arasındaki kesin niceliksel
farkı belirtmez. Örneğin, bir ordinal öznitelik, hangi ikincinin birinci, ikinci veya üçüncü
sırada geldiğini gösterirse, kazanan koşucunun ikinci sıradaki koşucuyu ne kadar yendiğini
belirtir. Bu nedenle, sıralı verilerle aritmetik işlemler gerçekleştiremez. Sadece dizi açık.
Nitelikler hakkında kesin niceliksel ifadelerin yapılmasına izin veren bir ölçüm skalası
aralık verisidir. Aralık verileri, her pozisyonun birbirine eşit olduğu bir ölçek boyunca
ölçülür. Yükseklik ve sıcaklık okumaları aralık verilerinin ortak gösterimleridir. Örneğin, bu
ölçek üzerinden 30 ºF'nin 5 ºF'nin 25 ºF'den daha sıcak olduğu belirlenebilir. Aralık skalasının
dikkate değer bir özelliği, sıfırın hiçbir şeyi temsil etmediği veya bir değerin yokluğu
anlamında sıfırın anlamlı bir değer olmamasıdır. Gerçekten de, 0 ºF sıcaklık bulunmadığını
göstermez. Benzer şekilde, 0 feet'lik bir yükseklik, yükseklik eksikliğini göstermez; daha
ziyade, ortalama deniz seviyesini gösterir.
Oran verileri aralık ölçüm skalasına benzer; bununla birlikte, anlamlı bir sıfır değerine
dayanır. Nüfus yoğunluğu, 0 nüfus yoğunluğunun, ilgilenilen alanda hiç kimsenin yaşamadığı
anlamına geldiği oran verilerinin bir örneğidir. Benzer şekilde, Kelvin sıcaklık skalası, 0
K'nin, verilen öznitelikte ısı (sıcaklık) ölçülmediğini ima ettiği bir oran ölçeğidir.
Sayısal veri kümelerine özel olarak, veri değerleri de ayrı olarak kabul edilebilir veya
sürekli. Ayrık veriler, sınırlı sayıda olası değeri koruyan verilerdir.
sürekli veriler, sonsuz sayıda değerle temsil edilebilir. Örneğin, küçük bir mülkteki
olgun ağaçların sayısı zorunlu olarak bir ile yüz arasında olacaktır (argüman için).
Bununla birlikte, bu ağaçların yüksekliği sonsuz sayıda potansiyel değer olduğu için
sürekli bir veri değerini temsil eder (örneğin, bir ağaç 20 metre boyunda, 20.1 feet veya 20.15
feet, 20.157 feet ve benzeri olabilir).
5.1.3.Birincil Veri Yakalama
Artık bir CBS'de kullanım için mevcut farklı veri türleri ve ölçüm ölçeklerine sahip
olduğumuza göre, bu verinin nasıl elde edilebileceğine dair düşüncelerimizi yönlendirmeliyiz.
Birincil veri yakalama, genellikle bir tür saha içi çaba ile ilişkilendirilen doğrudan bir veri
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toplama metodolojisidir. Vektör verisi durumunda, doğrudan yakalanan veriler genel olarak
bir global konumlandırma sisteminden (GPS) veya başka bir kaynaktan gelir.
toplam istasyon gibi ölçme ekipmanı türleri (Şekil 5.2 "GPS Ünitesi (sol) ve Toplam
İstasyon (sağda). Toplam istasyonlar, yatay ve dikey açıları ölçen bir teodoliti (veya geçişi)
birleştiren, üniteden gözlemlenen bir noktaya eğim mesafesini ölçmek için bir araç ile
uzmanlaşan birincil veri yakalama araçlarıdır. Toplam istasyonun kullanımı, saha ekiplerinin
belirli bir manzara için topoğrafyayı hızlı ve doğru bir şekilde türetmesini sağlar.

Şekil 5.2 GPS Ünitesi (sol) ve Toplam İstasyon (sağda)

GPS durumunda, elde taşınabilir üniteler uydulardan konumsal verilere erişir ve daha
sonraki geri alma için bilgileri kaydeder. Yirmi dört navigasyon uydusu ağı dünyanın dört bir
yanında yer almaktadır ve dünyanın yüzeyindeki herhangi bir nokta için kesin koordinat
bilgisi sağlamaktadır (Şekil 5.3 "Dünya Görüntüleme Uydu Birincil Verileri Yakalama"). Bu
uyduların dörde veya daha fazlasına bir görüş çizgisi sağlamak, kullanıcıya makul derecede
doğru konum bilgisi sağlar. Bu konumlar bireysel noktalar olarak toplanabilir veya kullanıcı
tercihine bağlı olarak çizgiler veya çokgenler oluşturmak için birbirine bağlanabilir. Arazi
kullanım tipi, telefon direği numarası ve nehir adı gibi öznitelik verileri, kullanıcı tarafından
aynı anda girilebilir.
Bu konum ve öznitelik verileri daha sonra görselleştirme için GIS'e yüklenebilir. GPS
markası ve modeline bağlı olarak, bu yükleme genellikle GPS biriminin üreticisi tarafından
sağlanan yazılım aracılığıyla bir tür ara dosya dönüşümü gerektirir. Ancak, GPS verilerini bir
formattan diğerine dönüştürebilen ücretsiz çevrimiçi kaynaklar vardır. GPSBabel böyle bir
çevrimiçi kaynağın bir örneğidir
Şekil 5.2 "GPS Ünitesi (sol) ve Toplam İstasyon (sağda)" ile gösterilen tipik GPS
ünitesine ek olarak, GPS diğer yeni teknolojilere daha fazla dahil edilmektedir. Örneğin, akıllı
telefonlar artık GPS yeteneklerini standart bir teknolojik bileşen olarak yerleştiriyor. Bu
telefon / GPS üniteleri, benzer fiyatlı tek başına GPS ünitelerine karşılaştırılabilir bir doğruluk
sağlar ve taşınabilir, gerçek zamanlı veri yakalama ve kitlelere paylaşımın
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kolaylaştırılmasında bir rönesanstan büyük ölçüde sorumludur. Bu teknolojinin her yerde
bulunması, kitle kaynaklı veri toplama alternatiflerinin çoğalmasına neden oldu. Kitle kaynak
kullanımı, kullanıcıların mekânsal veri tabanları oluşturma konusunda özgürce katkıda
bulunduğu bir veri toplama yöntemidir. Bu hızlı genişleyen metodoloji, TomTom’un
MapShare uygulaması, Google Earth, Bing Maps ve ArcGIS gibi uygulamalarda
kullanılmaktadır.
Doğrudan yakalama yoluyla elde edilen raster verileri, uzaktan algılanan kaynaklardan
daha yaygın olarak gelir (Şekil 5.3 "Dünya Görüntüleme Uydu Birincil Verileri Yakalama").
Uzaktan algılanan veriler, görüntülenen alana fiziksel erişim ihtiyacının ortadan kaldırılması
avantajını sunar. Buna ek olarak, büyük araziler, araştırmacı tarafından ek zamana ve
işgücüne gerek kalmadan çok azıyla karakterize edilebilir. Diğer taraftan doğrulama
sensörün sadece doğru şekilde çalışmadığından emin olmak için değil, istenen bilgileri
toplamak için uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olmak için uzaktan algılanan veriler
için gereklidir. Uydular ve hava kameraları, doğrudan yakalama raster verilerinin en yaygın
kaynaklarını sağlar (Bölüm 4 "GIS için Veri Modelleri", Kısım 4.3.1 "Uydu Görüntüleri").

Şekil 5.3 Dünya Görüntüleme Uyduları Birincil Verileri Yakalama

300

5.1.4.İkincil Veri Yakalama
İkincil veri yakalama, hem dijital hem de basılı kopya formatlarda mevcut olan mevcut
coğrafi alanın çok büyük bir kısmını kullanan dolaylı bir metodolojidir. Herhangi bir GIS
eforu başlatmadan önce, mevcut CBS verileri için, haritalama gereksinimlerinizi, verilerin
sıfırdan oluşturulma potansiyeli olan yoğun bir adım olmaksızın yerine getirebilecek
çevrimiçi kaynakların benimsenmesi her zaman akıllıca olacaktır. Bu tür dijital CBS verileri
çeşitli mevcuttur
uluslararası ajanslar dahil kaynaklar (CGIAR, CIESIN, Birleşmiş Milletler, Dünya
Bankası, vb); federal hükümetler (USGS, USDA, NOAA, USFWS, NASA, EPA, ABD
Sayımı, vb); devlet hükümetleri (CDFG, Teale Veri Merkezi, INGIS, MARIS, NH GIS
Kaynakları, vb); yerel yönetimler (SANDAG, RCLIS, vb.); üniversite siteleri (UCLA, Duke,
Stanford, Chicago Üniversitesi, Indiana Mekânsal Veri Portalı, vb); ve
ticari internet siteleri (ESRI, GeoEye, Geocomm, vb.). Bu ikincil veriler çok çeşitli
dosya türleri, uzantılar ve boyutlarda mevcuttur, ancak çoğu GIS yazılım paketlerinde
kullanılmak üzere hazırdır.
Çoğu zaman bu veriler ücretsizdir, ancak birçok site geliştirdikleri tescilli bilgilere
erişim için ücret talep edecektir.
Bu veri kaynakları, bilgilerin dijital formata dönüştürüldüğü ve bir CBS'de kullanılmak
üzere uygun şekilde projelendirildiği durumların tümü olmasına rağmen, mevcut, dijital
olmayan kaynaklardan toplanabilecek çok sayıda mekânsal bilgi de vardır. Örneğin kağıt
haritalar, dijital formatta bulunamayan bir yerle ilgili güncel veya tarihi bilgiler içerebilir. Bu
durumda, dijitalleştirme süreci
Orijinal kağıt kopyasından dijital dosyalar oluşturun. Mekânsal bilgileri sayısallaştırmak
için üç temel yöntem var: ikisi manuel ve bir tanesi otomatik.
Tablet sayısallaştırma, kullanıcının sayısallaştırma tableti ve sayısallaştırma diskinin
kullanımı yoluyla bir bilgisayara koordinat bilgilerini girdiği bir manüel veri yakalama
yöntemidir. Başlamak için, arkadan aydınlatmalı bir sayısallaştırma tabletine bir kağıt haritası
sabitlenir. Arka ışık, haritadaki tüm özelliklerin göz yorgunluğunu azaltacak şekilde kolayca
görülebilmesini sağlar. Kağıt haritasındaki nokta, çizgi ve / veya çokgen özelliklerinin
koordinatları, kullanıcı bir pensi kullandığı için bir dijital dosyaya girilir, bu da, bir çarpı
işaretli çok düğmeli bir fareye benzer, etrafındaki "tıklamak" için İstenen özelliklerin köşe
noktaları. Elde edilen dijital dosyanın, bu bilginin mevcut veri kümeleriyle uygun şekilde
hizalanmasını sağlamak için sayısallaştırma görevinin tamamlanmasını takiben düzgün bir
şekilde coğrafi olarak izlenmesi gerekecektir.
Heads-up sayısallaştırma, ikinci manuel veri yakalama yöntemi, “ekran üzeri”
sayısallaştırma olarak adlandırılır.
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Heads-up sayısallaştırma, kağıt haritalarda veya mevcut dijital dosyalarda kullanılabilir.
Bir kâğıt haritası durumunda, harita ilk önce, tüm ilgili özelliklerin çözülmesini sağlayacak,
yeterince yüksek bir çözünürlükte bilgisayara taranmalıdır. İkincisi, şimdi dijital görüntü
kaydedilmeli, böylece harita mevcut bir koordinat sistemine uygun olacaktır. Bunu yapmak
için, kullanıcı kontrol noktalarını ekrana girebilir ve taranan görüntüyü gerçek dünya
koordinatlarına dönüştürebilir veya “kauçuk levha” haline getirebilir. Son olarak, kullanıcı
sadece harita üzerindeki belirli alanlara zum yapar ve tablet sayısallaştırma örneğine benzer
noktaları, çizgileri ve / veya çokgenleri izler.
Heads-up sayısallaştırma, mevcut CBS dosyaları, uydu görüntüleri veya hava
fotoğrafları bir taban çizgisi olarak kullanıldığında özellikle basittir. Örneğin, bir kullanıcı, bir
coğrafi referanslı uydu görüntüsünden görüldüğü gibi bir gölün sınırını dijitalleştirmeyi
planlıyorsa, tarama ve kaydetme aşamaları atlanabilir ve kaynak görüntüden gelen
projeksiyon bilgisi, sadece sayısallaştırılmış dosyaya kopyalanabilir.
Üçüncü, otomatik veri yakalama yöntemi, kullanıcının bir kağıt haritayı taramasını ve
buradaki bilgiyi vektör etmesini gerektirir. Bu vektörleştirme yöntemi, raster taramasını
vektör çizgilerine dönüştürebilen özel bir yazılım paketi gerektirir. Bu çok yüksek
çözünürlüklü, temiz bir tarama gerektirir. Resim temiz değilse, haritadaki tüm kusurlar
muhtemelen yanlış noktalara / çizgiler / çokgenlere dönüştürülür.
dijital versiyon Temiz bir tarama yoksa, manuel sayısallaştırma metodolojisi kullanmak
genellikle daha hızlıdır.
Ne olursa olsun, bu yöntem yukarıda bahsedilen manuel yöntemlerden çok daha hızlıdır
ve eğer çoklu haritaların sayısallaştırılması ve / veya zaman sınırlayıcı bir faktör olması
durumunda en iyi seçenek olabilir. Çoğu zaman, bir haritanın taranıp vektörleştirildiği yarı
otomatik bir yaklaşım kullanılır ve bunu takiben otomasyon sırasında meydana gelen hataları
düzenlemek ve onarmak için bir baştan sona sayısallaştırma oturumu izler.
Dikkat çeken son ikincil veri yakalama yöntemi, raporlardan ve belgelerin bilgilerinden
yararlanılmasıdır. Bu yöntemle, raporlar ve belgelerden, tüm ilgili noktaları, çizgileri ve
çokgenleri içeren mevcut bir dijital GIS dosyasının öznitelik tablosuna bilgi girer. Örneğin,
bilimsel bir çalışmanın ardından sayım yollarına özgü yeni bilgiler mevcut olabilir. GIS
kullanıcısı, mevcut GIS nüfus sayımı dosyalarını indirmeli ve çalışmaya girmeye
başlamalıdır.
Rapor / belge bilgileri doğrudan özellik tablosuna. Veri tabloları dijital olarak mevcutsa,
bir veri giriş eforunun çoğunu otomatikleştireceğinden, bir CBS'de “birleştir” ve “ilişkilendir”
işlevlerinin kullanımı (Kısım 5.2.2 "Birleşir ve İlişkiler") genellikle son derece yararlıdır.
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5.2 Mekânsal Veri Tabanı Yönetimi
Bir veritabanı, veri dosyalarının yapılandırılmış bir koleksiyonudur. Bir veritabanı
yönetim sistemi (DBMS), bir veya daha fazla dosya üzerinde dağıtılan büyük veri
kümelerinin oluşturulmasına, depolanmasına, bakımına, manipüle edilmesine ve geri
alınmasına olanak veren bir yazılım paketidir. Bir DBMS ve ilişkili işlevlerine genellikle
Microsoft Access, Oracle, FileMaker Pro veya Avanquest MyDataBase gibi ticari yazılım
paketleri aracılığıyla erişilir. Veritabanı yönetimi, normalde satır ve sütun biçimindeki tablo
verilerinin yönetimini ifade eder ve sıklıkla kişisel, ticari, hükümet ve bilimsel çalışmalar için
kullanılır. Jeo-uzamsal veri tabanı yönetim sistemleri alternatif olarak bir DBMS'nin
işlevselliğini içerir, aynı zamanda kimlik, konum, şekil ve yönelim gibi her bir veri noktası
hakkında özel coğrafi bilgi içerir. Bu coğrafi bilginin klasik bir DBMS'nin tablo öznitelik
verileriyle bütünleştirilmesi, kullanıcılara mekânsal olarak görselleştirme ve yanıtlama için
güçlü araçlar sağlar.
giderek artan bir teknolojik toplumda ortaya çıkan açık sorular.
Düz, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller gibi çeşitli veritabanı modelleri vardır
(Worboys 1995; Jackson 1999). [1], [2] Düz bir veritabanı, esas olarak, tüm verilerin tek bir
büyük tabloda (Şekil 5.4 "Düz Veritabanı") saklandığı bir elektronik çizelgedir. Hiyerarşik bir
veri tabanı da, verileri düzeyler arası “bire çok” birliği halinde düzenleyen oldukça basit bir
modeldir (Şekil 5.5 “Hiyerarşik Veri Tabanı”). Bu modelin ortak örnekleri arasında bitki ve
hayvanların sınıflandırılması için filogenetik ağaçlar ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini gösteren
ailesel soy ağacı örnekleri yer almaktadır. Ağ veritabanları, hiyerarşik veri tabanlarına
benzerdir, çünkü “çoktan çoğa” ilişkileri de desteklerler (Şekil 5.6 “Ağ Veri Tabanı”). Bu
genişletilmiş yetenek veri kümesinde daha fazla arama esnekliği sağlar ve olası bilgi
fazlalığını azaltır.
Alternatif olarak, hem hiyerarşik hem de ağ modelleri, veritabanlarının büyüklüğüne ve
veri noktaları arasındaki etkileşimlerin sayısına bağlı olarak inanılmaz derecede karmaşık hale
gelebilir. Modern coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımı tipik olarak ilişkisel veritabanı olarak
adlandırılan dördüncü bir model kullanır (Codd 1970). [3]

Şekil 5.4. Düz Veritabanı
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Şekil 5.5 Hiyerarşik Veri Tabanı

Şekil 5.6 Ağ Veri Tabanı

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
İlişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS), tabloların yeniden düzenlenmesine gerek
kalmadan bu verilere erişilebilecek şekilde bağlanmış bir tablo koleksiyonudur. Tablolar, her
bir kolonun belirli bir özelliği (ör., Toprak tipi, PIN numarası, soyadı, dönüm noktası) temsil
edecek şekilde oluşturulmuştur ve her sıra, bu sütun özniteliği için benzersiz bir veri örneğini
(örneğin, Delhi Sands Soils, 5555, Smith, 412.3 dönüm) İlişkisel modelde, her bir tablo
(şaşırtıcı bir şekilde bir ilişki olarak adlandırılmamıştır) önceden belirlenmiş anahtarlar
aracılığıyla birbiri ile bağlantılıdır (Date 1995). [4] Birincil anahtar, değeri ilişkide (tablo)
belirli bir kaydı (satır) benzersiz olarak tanımlayan özniteliği (sütun) temsil eder. Birincil
anahtar, birden çok eksik değer, birincil anahtarın temel kuralını ihlal eden istem dışı
varlıkları temsil edeceğinden eksik değerleri içermeyebilir. Birincil anahtar, yabancı bir
anahtar olarak adlandırılan ikincil bir tabloda (ve muhtemelen üçüncü, dördüncü, beşinci, vs.)
özdeş bir özdeşliğe karşılık gelir. Bu, birinci tabloda yer alan tüm bilgilerin, ikinci tabloda yer
alan bilgilerle doğrudan ilişkili olduğu, birincil ve yabancı anahtarlar, dolayısıyla “ilişkisel”
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DBMS terimi ile sonuçlanır. Bu bağlantılar yerinde olduğunda, veritabanındaki tablolar çok
basit tutulabilir, bu da minimum hesaplama zamanı ve dosya karmaşıklığı ile sonuçlanır. Bu
işlem, her biri başka bir tablonun birincil anahtarına karşılık gelen bir yabancı anahtar içerdiği
sürece birçok tablo üzerinde yinelenebilir.
İlişkisel model, daha önce açıklanan diğer veritabanı modellerine göre iki temel avantajı
vardır. Öncelikle, her bir tablo ayrı ayrı hazırlanmış, korunabilir ve düzenlenebilir. Bu,
günümüzün modern veritabanlarının çoğunun potansiyel olarak muazzam büyüklüğünü
dikkate aldığında özellikle yararlıdır. İkincisi, tablolar, tabloların ilişkili olması için belirli bir
sorgu veya analize gerek duyuluncaya kadar ayrı ayrı muhafaza edilebilir.
Bu, belirli bir veritabanındaki bilgilerin işlenmesi için büyük bir verimlilik derecesi
yaratır.
Okuyucunun, bu tablodaki fazlalık için büyük bir potansiyel olduğuna dair her bir tablo,
diğer her bir tablodaki bir özelliğe karşılık gelen bir nitelik içermesi gerektiği için belirgin
hale gelebilir. Bu nedenle, artıklık bir RDBMS'de aktif olarak izlenmeli ve yönetilmelidir.
Bunu başarmak için normal formlar denilen bir dizi kural geliştirilmiştir (Codd 1970). [5] Üç
temel normal form vardır.
İlk normal form (Şekil 5.7 "İlk Normal Form İhlali (yukarıda) ve Düzeltme (aşağıda)"),
yerine getirilmesi gereken beş koşula karşılık gelir (Date 1995). [6] Bunlar şöyledir:
1. Satırların sırasına göre sıra yoktur.
2. Sütunların sırasına göre sıra yoktur.
3. Her satır benzersizdir.
4. Her hücre bir ve sadece bir değer içerir.
5. Bir sütundaki tüm değerler aynı konuyla ilgilidir.
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Şekil 5.7 İlk Normal Form İhlali (yukarıda) ve Düzeltme (aşağıda)

İkinci normal form, birincil anahtar olmayan herhangi bir sütunun birincil anahtara
bağımlı olması gerektiğini belirtir. Bu, birden çok tablo boyunca birden çok birincil anahtarın
potansiyelini ortadan kaldırarak artıklığı azaltır. Bu adım genellikle normalleşmeyi sürdürmek
için yeni tabloların oluşturulmasını içerir.
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Şekil 5.8 İkinci Normal Form İhlali (yukarıda) ve Düzeltme (aşağıda)
Üçüncü normal form, tüm birincil anahtarların birincil anahtara bağlı olması gerektiğini
belirtirken, birincil anahtar tüm birincil olmayan anahtarlardan bağımsız kalır. Bu form, tüm
ilkel anahtarların “anahtar, bütün anahtar ve anahtardan başka bir şey sağlaması gerektiğini”
söyleyen Kent (1983) [7] tarafından özetlenerek özetlenmiştir.[18-21]
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Şekil 5.9 Üçüncü Normal Form İhlali (yukarıda) ve Düzeltme (aşağıda)

5.2.1.Birleştirme Ve İlişkilendirme
Bir RDBMS'nin ek bir avantajı, ayrı bir tabloda öznitelik verilerinin post hoc tarzda
bağlanmasına izin vermesidir. Bunu gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılan iki işlem
birleştirme ve ilişkilendirme.
Birleştirme işlemi, bir tablonun alanlarını, her iki tablonun ortak özelliği olan bir
öznitelik veya alan kullanarak ikinci bir tabloya ekler. Bu özellik, bir veya daha fazla geçici
olmayan veri tablosundan (yani, raporlardan veya dokümanlardan alınan bilgiler) özellik
bilgisini mekânsal olarak açık bir GIS özellik katmanı ile birleştirmek için yaygın olarak
kullanılır. İkinci tür birleştirme özelliği, özellik bilgilerini ortak öznitelikler yerine mekânsal
konum ve ilişki temelinde birleştirir. ArcGIS'de üç tip mekânsal birleşme mevcuttur.
Kullanıcılar (1) her özelliği en yakın özelliğe göre eşleştirebilir, (2) her özelliği bir parçası
olduğu özellikle eşleştirebilir veya (3) her özelliği, kesiştiği özelliğe eşleştirebilir.
Alternatif olarak, ilişkilendirme işlemi, fiziksel olarak ayrı tutulurken, iki harita
katmanını veya tabloyu geçici olarak birleştirir. İlişkiler iki yönlüdür, bu nedenle tabloya,
tablodaki diğer tablodaki kayıtları seçerek erişilebilir. Relat işlemi ayrıca gerekirse üç veya
daha fazla tablonun birleştirilmesine de izin verir.
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Bazen hangi işlemin kullanılması gerektiği açık değildir. Genel bir kural olarak,
katılımcılar bire-bir ya da bire-bir ilişkileri içeren örnekler için en uygun olanlardır.
Birleştiriciler, aynı zamanda, iki tablodaki verilerin, tek çıkış tablosunda kolayca
gözlemlenebilmesinden dolayı avantajlıdır. Kullanımı diğer yandan, tüm tablo ilişkileri için
(bire-bir, bire-çok, bire-bir ve çok-çokya) uygundur; Ancak, tablolar özellikle büyükse veya
uzak konumlara yayılmışsa, bilgisayar erişim süresini yavaşlatabilirler [8-12].

5.3 Dosya Biçimleri
Mekânsal veriler birçok farklı dosya formatında saklanır. Her coğrafi bilgi sistemi (GIS)
yazılım paketi ve bu yazılım paketlerinin her bir sürümü farklı biçimleri destekler. Bu hem
vektör hem de raster verileri için geçerlidir. Daha yaygın dosya formatlarının bir kısmı burada
özetlense de, çeşitli CBS programlarında kullanılmak üzere başka birçok format
bulunmaktadır.

5.3.1.Vektör Dosya Formatları
En yaygın vektör dosya formatı şekil dosyasıdır. ESRI tarafından 1990'ların başlarında
ArcView 2'de dBASE III veritabanı yönetim yazılımı paketi ile kullanılmak üzere geliştirilen
Shapefiles, coğrafi özelliklerin geometrik konumunu ve özellik bilgilerini depolamak için
geliştirilmiş basit, nontopolojik dosyalardır.
Şekil dosyaları, boş değerlerin yanı sıra ek açıklamaların veya ağ özelliklerinin
depolanamamasıdır. Özellik tablosundaki alan adları on karakterle sınırlıdır ve her bir şekil
dosyası yalnızca nokta, çizgi veya çokgen özellik kümelerini temsil edebilir. Desteklenen veri
türleri, kayan nokta, tam sayı, tarih ve metinle sınırlıdır.
Shapefiles neredeyse tüm ticari ve açık kaynaklı GIS yazılımı tarafından
desteklenmektedir.
“Biçim dosyası” olarak adlandırılsa bile, bu biçim aslında birçok farklı dosyanın bir
derlemesidir. Tablo 5.1 "Şekil Dosyası Dosya Türleri", biçim dosyası ile ilişkili farklı dosya
biçimlerini listeler ve açıklar. Listelenenler arasında, sadece SHP, SHX ve DBF dosya
formatları işlevsel bir şekil dosyası oluşturmak için zorunlu iken, diğerleri şartlı olarak
zorunludur. Genel bir kural olarak, her bir dosyanın adları, eski CBS yazılım paketlerinin
sürümlerini kullanırken MS-DOS 8.3 kuralına uygun olmalıdır. Bu sözleşmeye göre, dosya
adı öneki en fazla sekiz karakter içerebilir ve dosya adı son eki üç karakter içerir. Daha yeni
GIS yazılım paketleri bu gereksinimi rahatlatmış ve daha uzun dosya adı öneklerini kabul
edecektir.
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Tablo 5.1 Şekil Dosyası Dosya Türleri

Günümüzde hala kullanımda olan GIS yazılım paketlerinde kullanılan en eski vektör
format dosyası, ArcInfo kapsamıdır. Bu coğrafi dosya formatı, birden fazla özellik tipini
(örneğin, noktalar, çizgiler, poligonlar, ek açıklamalar) desteklerken, aynı zamanda bu
özelliklerle ilişkili topolojik bilgileri de saklar.
Öznitelik verileri, "Bilgi" etiketli ayrı bir dizinde birden çok dosya olarak saklanır. Bir
MS-DOS ortamında oluşturulmasından dolayı, bu dosyalar kesin adlandırma kurallarını
korur. Dosya adları on üç karakterden uzun olamaz, boşluk içeremez, bir sayı ile başlayamaz
ve tamamen küçük harfle yazılmalıdır. Kapsamlar, ArcGIS 9.x'te veya ESRI’nin yazılım
paketinin sonraki sürümlerinde düzenlenemez.
ABD Nüfus Sayımı Bürosu, TIGER olarak adlandırılan belirli bir şekil biçimine
sahiptir.
orTIGER / Line (Topolojik Olarak Entegre Coğrafi Kodlama ve Referanslama sistemi).
Bu açık kaynaklı dosyalar gerçek sayım bilgilerini içermese de, nüfus sayım yolları, yollar,
demiryolları, binalar, nehirler ve büroyu destekleyen ve iyileştiren ve Büronun # 8217. nüfus
sayımı bilgilerini toplamak. TIGER / Line shapefiles, ilk çıktı
1990 yılında topolojik olarak açık ve Sayım Bürosu'nun Master Adres Dosyası (MAF)
ile bağlantılıdır, bu nedenle sokak adreslerinin coğrafi kodlamasını sağlar. Bu dosyalar
herkese açıktır ve biçimi destekleyen özel satıcılardan ücretsiz olarak indirilebilir.
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TheAutoCAD DXF (Çizim Değişim Biçimi veya Çizim Değişim Biçimi), Autodesk
tarafından mühendislik tabanlı CAD (bilgisayar destekli tasarım) yazılımı ve diğer haritalama
yazılım paketleri arasında değişime izin vermek için geliştirilmiş tescilli bir vektör dosyası
biçimidir. DXF dosyaları orijinal olarak 1982 yılında AutoCAD'in yerel DWG formatının tam
bir sunumunu sağlamak amacıyla piyasaya sürülmüştür. DXF hala yaygın olarak
kullanılmasına rağmen, AutoCAD'in daha yeni sürümleri, DXF formatında desteklenmeyen
daha karmaşık veri tiplerini (örneğin, bölgeler, dinamik bloklar) birleştirmiştir. Bu nedenle,
DXF formatının zaman içinde geospatial analizde daha az popüler hale gelebileceği
varsayılabilir.
Son olarak, ABD Jeoloji Anketi (USGS) Amerika Birleşik Devletleri genelinde fiziksel
ve kültürel özellikleri detaylandıran açık kaynaklı bir vektör dosya formatı korur. Bu
topolojik olarak açık DLG'ler (Dijital Çizgi Grafikler), 1: 24,000'den türetilmiş olmalarına
bağlı olarak büyük, orta ve küçük ölçekli olarak gelirler; 1: 100,000-; veya 1: 2000.000
ölçekli USGS topografik dörtgen haritaları. Farklı DLG tiplerinde bulunan özellikler,
DLG'nin ölçeğine bağlı olmakla birlikte, genellikle idari ve politik sınırlar, hidrografi, ulaşım
sistemleri, hipografi ve arazi örtüsü gibi verileri içermektedir.
Vektör veri dosyaları ayrıca yüzey yükseklik bilgisini temsil edecek şekilde de
yapılandırılabilir.
Bir TIN (Üçgenli Düzensiz Ağ), coğrafi yüzeyleri (Şekil 5.10 "Üçgenli Düzensiz Ağ
(TIN)") temsil etmek için bitişik, sönmeyen üçgenler kullanan açık kaynaklı bir vektör veri
yapısıdır. Bir yüzeyin raster betimlemesi, tekil pikselin uzamsal uzantısına göre ortalama bir
değer olarak yükselmeyi temsil etse de (bkz. Kısım 5.3.2 "Raster Dosya Biçimleri"), TIN veri
yapısı, üçgenin her bir köşesini tam bir yükseklik değeri olarak modellemektedir. yeryüzünde
belirli bir nokta. Her köşe arasındaki yaylar, iki köşe arasındaki yükselmenin bir yaklaşımıdır.
Bu yaylar daha sonra, yükseklik, eğim, görünüş ve yüzey alanı bilgilerinin
karşılaştırılabileceği üçgenler halinde toplanır.
Veri modeli adı altında “düzensiz” terimi, köşe noktalarının tipik olarak dağınık bir
şekilde ortaya konulduğu gerçeğini belirtir.
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Şekil 5.10 Üçgenli Düzensiz Ağ (TIN)
TIN'lerin kullanımı raster tabanlı yükseklik modellerine göre belirli avantajlar sağlar
(bkz. Kısım 5.3.2 "Raster Dosya Biçimleri"). İlk olarak, doğrusal topografik özellikler, raster
karşılığına göre çok doğru bir şekilde temsil edilir. İkincisi, bir yüzeyi temsil etmek için
nispeten az sayıda veri noktası gereklidir, bu nedenle dosya boyutları genellikle çok daha
küçüktür. Bu, özellikle köşelerin karmaşık olduğu ve kabartmaların basit olduğu alanlarda
seyrek olabildiği alanlarda kümelenmiş olabildiğinden, bu durum özellikle doğrudur. Üçüncü
olarak, orijinal yükseklik yetersiz veya yetersiz kabul edilirse, ek köşelerin yerleştirilmesi
yoluyla, veri modeline post hoc tarzında spesifik yükseklik verileri dahil edilebilir. Son
olarak, taşkın düzlüğü, rezervuarlar için depolama kapasitesi eğrileri ve hidrograflar için
zaman alanı eğrileri gibi raster tabanlı bir yükseklik modeli kullanıldığında elde edilemeyen
belirli mekânsal istatistikler hesaplanabilir.
Raster Dosya Biçimleri Çok sayıda raster dosya formatı türü CBS'de kullanılabilir.
Raster formatların seçimi, dijital kameralardan, video kayıt cihazlarından, uydulardan ve
benzerlerinden alınan görüntülerin yaygın kullanılabilirliğiyle önemli ölçüde artmıştır. Raster
görüntüleri genellikle 8 bit (256 renk) veya 24 bit (16 milyon renk) şeklindedir. Nedeniyle
devam eden teknolojik gelişmeler, raster görüntü dosyası boyutları giderek büyüyor. Bu
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potansiyel kısıtlama ile başa çıkmak için, iki tür dosya sıkıştırma yaygın olarak kullanılır:
Kayıpsız ve kayıplı. Kayıpsız sıkıştırma, görüntü kalitesini düşürmeden dosya boyutunu
azaltır. Kayıplı sıkıştırma, algılanamayan görüntüden bilgi çıkararak insan gözünün
sınırlamalarından yararlanmaya çalışır. Tahmin edebileceğiniz gibi, kayıplı sıkıştırma,
kayıpsız sıkıştırmadan daha küçük dosya boyutlarıyla sonuçlanır.
Web'de kullanılan en yaygın raster dosyaları arasında, tümü açık kaynak olan ve çoğu
GIS yazılım paketi ile kullanılabilen JPEG, TIFF ve PNG formatları bulunur.
JPEG (Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu) ve TIFF (Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi)
tarama formatları, kırmızı, mavi ve yeşil renk alanlarının (ve bazen 16 bit renklerin her biri
için 8 bitlik değerleri saklamak için dijital kameralar tarafından en sık kullanılan) TIFF
görüntüleri durumunda). JPEG'ler kayıpsız sıkıştırmayı desteklerken, TIFF'ler kayıp veya
kayıpsız olabilir. JPEG'den farklı olarak, TIFF görüntüleri RGB veya CMYK olarak
kaydedilebilir
color spaces.PNG (Portable Network Graphics) dosyaları, kayıp veya kayıpsız
sıkıştırmayı destekleyen 24 bit görüntülerdir. PNG dosyaları, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Netscape ve Safari gibi web tabanlı tarayıcılarda verimli görüntüleme için
tasarlanmıştır.
Yerel JPEG, TIFF ve PNG dosyalarının, bunlarla ilişkili coğrafi referanslı bilgileri
yoktur ve bu nedenle herhangi bir coğrafi haritalama çalışmasında kullanılamaz. Bu dosyaları
bir CBS'de kullanmak için öncelikle bir dünya dosyası oluşturulmalıdır. Bir dünya dosyası,
görüntünün standart bir koordinat sistemine (örn. Evrensel Enine Mercator [UTM] veya
Durum Düzlemi) yansıtılmasına izin veren yerleri ve dönüştürmeleri belirten ayrı, düz metin
veri dosyasıdır. Dünya dosyasının dosya adı raster dosyasının adını temel alırken, dosya
uzantısına genellikle bir w eklenir. Bir JPEG için dünya dosya uzantısı adı JPW'dir; bir TIFF
için, TFW'dir; ve bir PNG için, PGW.
Açık georeferencing bilgisine sahip bir raster dosya formatı örneği tescilli MrSID
(Multiresolution Seamless Image Database) formatı. Bu kayıpsız sıkıştırma formatı,
LizardTech, Inc. tarafından, büyük hava fotoğrafları veya uydu görüntüleri ile kullanılmak
üzere geliştirilmiştir; bu sayede, sıkıştırılmış bir görüntünün bölümleri, tüm dosyanın
sıkıştırılmasına gerek kalmadan hızlı bir şekilde görüntülenebilir. MrSID formatı, ortofotoları
görselleştirmek için sıklıkla kullanılır.
MrSID gibi, tescilli ECW (Enhanced Compression Wavelet) formatı da dosya yapısında
georeferencing bilgilerini içerir. Bu kayıplı sıkıştırma formatı, Dünya Kaynak Haritası ile
oluşturuldu ve 255'e kadar görüntü bilgisi katmanını destekliyor. Çok sayıda katmanı
destekleyen bir görüntü ile ilişkilendirilebilecek büyük boyutlu dosya boyutları nedeniyle,
ECW dosyaları, nispeten küçük bir miktarda bilgisayarın RAM'i (Rastgele Erişim Belleği)
kullanılırken, büyük görüntülerde hızlı analiz yapmak için mükemmel bir seçenek sunar; .

313

Açık kaynaklı, vektör tabanlı DLG, DRG'ler (Dijital Raster Grafikler), USGS
topografik haritalarının taranmış sürümleridir ve tüm yaka malzemelerini orijinallerden içerir.
Görselin neatline'ında bulunan coğrafi bilgiler, özellikle UTM koordinat sistemine göre
incelenir. Bu grafikler en az 250 dpi (inç başına nokta) olarak taranır ve bu nedenle yaklaşık
2,4 metrelik bir uzaysal çözünürlüğe sahiptir. DRG'ler en fazla on üç renk içerir ve bu nedenle
orijinallerden biraz farklı görünebilir. Buna ek olarak, orijinal baskı versiyonundan tüm yaka
malzemelerini içerir, dünyanın yüzeyine coğrafi olarak yönlendirilir, Evrensel Enine Mercator
(UTM) projeksiyonuna uygundur ve büyük olasılıkla NAD27 veri noktalarına dayanır (NAD
Kuzey Amerika anlamına gelir) Verisi).
TIN vektör formatı gibi, yükseltmeyi modellemek için bazı raster dosya formatları açık
bir şekilde geliştirilmiştir. Bunlar USGS DEM, USGS SDTS ve DTED dosya formatlarını
içerir [1-7].
The USGS DEM (US Geological Survey Digital Elevation Model), yaygın
kullanılabilirlik, modelin sadeliği ve format için kapsamlı yazılım desteği sayesinde popüler
bir dosya biçimidir. Bu ızgara tabanlı DEM'lerde bulunan her piksel değeri, genellikle ayak
veya metre cinsinden yerde nokta yüksekliklerini gösterir. Şunlara eşlik eden çok büyük
hacimli veriler nedeniyle grid tabanlı DEM'ler kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Görüntüde kapladığı mekânsal ölçüde dosyalar artmaya başlar. DEM'ler, basit ve çıplak
bir modeli temsil ettikleri zaman dijital arazi modelleri (DTM'ler) ve binalar ve ağaçlar gibi
peyzaj özelliklerinin yüksekliğini de içeren dijital yüzey modelleri (DSM'ler) olarak
adlandırılırlar ( Şekil 5.11 "Dijital Yüzey Modeli ( solda) ve Dijital Arazi Modeli (sağda)" ).

Şekil 5.11 Dijital Yüzey Modeli (solda) ve Dijital Arazi Modeli (sağda)
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USGS DEM'leri, kaynak verilerine ve çözünürlüğüne bağlı olarak dört kalite
seviyesinden (1 ila 4 olarak etiketlenmiş) birine sınıflandırılabilir. Bu kaynak veri 1: 24,000
olabilir; 1: 63,360-; veya 1: 250.000 ölçekli topografik dörtgenler. DEM formatı, üç veri
bloğundan oluşan tek bir ASCII metni dosyasıdır; A, B ve C.
A bloğu, veri kaynağı, tipi ve ölçüm sistemleri gibi başlık bilgilerini içerir. B bloğu, altı
karakterli bir tam sayı olarak tanımlanan bitişik yükseklik verilerini içerir. C bloğu, sahnenin
kök ortalama karesi (RMS) hatası gibi fragman bilgilerini içerir. USGS DEM formatı son
zamanlarda USGS SDTS (Mekânsal Veri Transferi Standardı) DEMformat tarafından başarılı
olmuştur. SDTS formatı [1], bir bilgisayardan diğerine sıfır veri kaybıyla veri aktarımı için bir
dağıtım formatı olarak geliştirilmiştir.
DTED (Dijital Arazi Yüksekliği Verisi) formatı, başka bir yükseklik özel raster dosya
formatıdır. 1970'li yıllarda görme analizi, 3 boyutlu görselleştirme ve görev planlaması gibi
askeri amaçlar için geliştirilmiştir. DTED formatı, beş farklı enleminal bölge üzerindeki üç
veri düzeyini korur. Seviye 0 verileri yaklaşık 900 metredir; Seviye 1 verileri yaklaşık
90metrelik bir çözünürlüğe sahiptir; ve Seviye 2 verileri yaklaşık 30 metredir.
5.3.2.Karma Dosya Biçimleri
Bir geodatabase, tek bir dosya içinde hem vektör
(ör. Noktalar, çizgiler, çokgenler, ek açıklama, JPEG,
tescilli bir ESRI dosya biçimidir. Bu biçim topolojik
olarak saklanır. Coğrafi veritabanı, coğrafi bilgileri
kapsamlı bir model olarak geliştirilmiştir.

hem de raster özellik veri kümelerini
TIFF) destekleyen yeni geliştirilmiş,
ilişkileri korur ve bir MDB dosyası
temsil etmek ve modellemek için

Üç farklı türde coğrafi veri tabanı vardır. Kişisel coğrafi veritabanı, tek kullanıcılı
düzenleme için geliştirildi; böylece iki editör, belirli bir zamanda aynı coğrafi veritabanında
çalışamaz. Kişisel coğrafi veritabanı, Microsoft Access DBMS dosya biçimini kullanır ve
dosya boyutu yaklaşımları 250'den sonra performansın düşmeye başladığını belirtmesine
rağmen dosya başına 2 gigabaytlık bir boyut sınırını korur.
megabayt. Kişisel coğrafi veritabanı şu anda ESRI tarafından kaldırılmaktadır ve bu
nedenle yeni veri oluşturmada kullanılmamaktadır.
Dosya veritabanı, benzer şekilde yalnızca tek kullanıcı düzenlemesine izin verir, ancak
bu kısıtlama yalnızca bir coğrafi veritabanındaki benzersiz özellikli veri kümeleri için
geçerlidir. Dosya geodatabase, etki alanları (özniteliklere uygulanan kurallar), alt türler
(özellik sınıfı veya tabloya sahip nesnelerin grupları) ve ayrık / birleştirme ilkeleri (bölünme
ve birleştirme işlemlerinin çıkışını denetlemek ve tanımlamak için kurallar) gibi yeni araçları
içerir. Bu biçim, bilgileri 1 terabaytlık bir boyut sınırı olan ikili dosyalar olarak depolar ve
kişisel coğrafi veritabanından çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilip ölçeklendirildiğine
dikkat çekilmiştir (özellik tarafından gereken özellik geometrisinin yaklaşık üçte biri
kadardır).
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şekil dosyaları ve kişisel coğrafi veri tabanları). Dosya veritabanları herhangi bir
ilişkisel veritabanı yönetim sistemine bağlı değildir ve hem Windows hem de UNIX
platformlarında kullanılabilir. Son olarak, dosya coğrafi verileri, daha sonra performansı
düşürmeden dosya boyutunu daha da azaltan salt okunur biçimlere sıkıştırılabilir.
Üçüncü melez ESRI formatı, çoklu editörlerin eş zamanlı olarak tek bir geodatabase
(a.k.a. verisinin) içerisindeki özellik veri setlerinde çalışmasına izin veren ArcSDE
geodatabase'idir. Dosya geodatabase gibi, bu biçim hem Windows hem de UNIX
platformlarında kullanılabilir. Dosya boyutu 4 gigabayt ile sınırlıdır ve tescilli yapısı kullanım
için bir ArcInfo veya ArcEditor lisansı gerektirir. ArcSDE coğrafi veritabanı
Microsoft tarafından geliştirilen ücretsiz bir DBMS platformu olan SQL Server Express
yazılım paketi üzerinde uygulanmaktadır.
Coğrafi veritabanına ek olarak, Adobe Systems Incorporated'ın geospatial PDF'si
(Taşınabilir Belge Biçimi), noktalar, çizgiler ve çokgenler gibi geometrik varlıkların temsil
edilmesini sağlayan açık kaynaklı bir biçimdir. Coğrafi uzamsal PDF'ler koordinat çiftlerini
bulmak ve işaretlemek, mesafeleri ölçmek, dosyaları yeniden taramak ve raster görüntülerini
kaydetmek için kullanılabilir. Bu format, özellikle PDF'nin yazdırılabilir web dokümanları
için tercih edilen standart olarak kabul edildiği için yararlıdır. Fonksiyonel olarak benzer olsa
da, geospatial PDF GeoPDF ile karıştırılmamalıdır.
TerraGo Technologies tarafından geliştirilen format. Daha ziyade, GeoPDF, geospatial
PDF'nin markalı bir sürümüdür.
Son olarak, Google Earth, yeni, açık kaynaklı, karma bir dosya biçimini
desteklemektedir.
KML (Anahtar Deliği İşaretleme Dili). KML dosyaları, noktaları, çizgileri, çokgenleri,
görüntüleri, 3-D modelleri ve benzerlerini, boylam ve enlem değeriyle ve ayrıca eğim, yön,
yükseklik ve benzeri gibi diğer görünüm bilgileriyle ilişkilendirir. KMZ dosyaları genellikle
karşılaşılır ve bunlar KML dosyalarının sıkıştırılmış sürümleridir [1-9].

5.4 Veri Kalitesi
Tüm coğrafi veriler eşit şekilde oluşturulmaz. Veri kalitesi, belirli bir veri kümesinin,
oluşturulduğu hedefi karşılayabilme yeteneğini ifade eder. Kartografik topluluğa yaratılan ve
sunulan çok sayıda coğrafi veri ile, bireysel coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanıcıları
tarafından, projelerinde kullanılan verilerin eldeki göreve uygun olduğundan emin olmak için
dikkatli olunmalıdır.

İki temel özellik veri kalitesini karakterize eder. Doğruluk, bir ölçümün gerçek değerine
ne kadar yakın olduğunu ve sıklıkla bir olasılık olarak ifade edildiğini (örneğin; Tüm
noktaların yüzde 80'i, +/− 5 dahilinde) açıklar.
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gerçek konumlarının metre). Kesinlik tekrarlandığında bir değerin varyansını ifade eder.
ölçümler alınır. Bir saat, saniyenin 1 / 1000'ine kadar doğru olabilir (kesin), ancak 30
olabilir.
dakika yavaş (doğru değil). Şekil 5.12'de gördüğünüz gibi "Doğruluk ve Kesinlik",
mavi dart
kırmızı dart kesin, ancak yanlış ise, hem hassas hem de doğru.

Şekil 5.12 Doğruluk ve Hassasiyet...
Veri yakalama ve oluşturma sırasında doğruluk ve / veya hassasiyet gereksinimleri
karşılanmadığında çeşitli hata türleri ortaya çıkabilir. Konumsal doğruluk, bir özelliğin, dünya
üzerindeki gerçek konumunun (mutlak konumsal doğruluk) veya diğer eşlenen özelliklerle
ilgili konumunun (göreceli konumsal doğruluk) içindeki +/− birimleri içinde olma olasılığıdır.
Örneğin, belirli bir haritalama çalışmasının ağaçların yüzde 95'inin gerçek konumu (mutlak)
için +/−5 feet'e eşlenmesiyle sonuçlanabileceği söylenebilir, ya da ağaçların yüzde 95'i +/−5
feet'e eşlenir dijital orto çeyrek dörtgende (nispi) gözlemlendiği gibi konumlarının.
Mutlak konumsal hatadan bahsetmek, bir nesnenin gerçek yeri tam olarak ne olduğu
sorusunu akla getiriyor mu? Bölüm 2 “Harita Anatomisi” nde tartışıldığı gibi, dünyanın
şeklinin farklı kavramları, her biri yeryüzü üzerindeki belirli konumlar için konumsal hataları
açıklığa kavuşturmaya çalışan çok sayıda projeksiyon, veri noktası ve küreciğe yol açmıştır.
Bu cevapsız soruyu ele almaya başlamak için, ABD Ulusal Harita Doğruluğu Standardı (veya
NMAS) yatay olarak görüşmeyi önerir.
Doğruluk gereksinimleri, bir kağıt haritasının, Şekil 5.13 "Konumsal Hata ve Ölçek
İlişkisi" nde gösterilen doğruluk değerleri aralığının dışında, ölçülebilir noktaların yüzde
10'undan daha fazla olmamalıdır. Benzer şekilde, bir kontur haritası üzerindeki yüksekliklerin
en fazla yüzde 10'unun dikey doğruluğu, kontur aralığının yarısından fazlasında hata
yapacaktır. Bu yatay ve dikey doğruluk standartlarını karşılamayan herhangi bir harita
yayınlanmak için kabul edilemez olarak kabul edilecektir.
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Şekil 5.13 Konumsal Hata ve Ölçek İlişkisi

Konumsal hatalar çoklu kaynaklardan ortaya çıkar. Kağıt haritaların sayısallaştırılması
süreci genellikle bu tür yanlışlıklar ortaya çıkarır. Harita dijitalleştirme panosuna
kaydedilirken hatalar ortaya çıkabilir. Bir kâğıt haritası, sahnenin boyutlarını değiştirerek,
zamanla küçülüp uzayabilir veya yırtılabilir. Hızla sayısallaştırılmış noktalardan oluşturulan
girdi hataları yaygındır. Son olarak, koordinat sistemleri arasında dönüştürme ve veri
noktaları arasında dönüştürme de veri kümesine hatalar getirebilir [9-21].
Kök kare karesi (RMS) hatası, sayısallaştırılmış bir haritadaki yanlışlık derecesini
değerlendirmek için sıklıkla kullanılır. Bu istatistik, kontrol noktalarının gerçek (gerçek) ve
tahmini (sayısallaştırılmış) konumları arasındaki sapmayı ölçer. Şekil 5.14 "Potansiyel
Sayısallaştırma Hatası", giriş kontrol noktası konum hatalarından kaynaklanan toprak tiplerini
temsil eden çizgilerin hatalarını göstermektedir. Veri setine bir RMS hatası hesaplaması
uygulayarak, sayısallaştırılmış haritanın doğruluğunu belirleyebilir ve böylece belirli bir
çalışmada dahil edilmeye uygunluğunu belirleyebiliriz.
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Şekil 5.14 Potansiyel Sayısallaştırma Hatası
Konumsal hatalar, eşlenecek özellikler doğal olarak belirsiz olduğunda da ortaya
çıkabilir. Sulak alan örneğini alın (Şekil 5.15 "Sulak Alan Sınırını Tanımlama"). Sulak alan
sınırını ne tanımlar?
Sulak alanlar hidrolojik, bitkisel ve edafik faktörlerin bir kombinasyonu ile belirlenir.
ABD Ordusu Kolordu Mühendisleri, ülke genelinde sulak alanların sınırlarını belirlemekle
sorumlu olsalar da, bu görev göründüğü kadar basit değildir. Özellikle, bir sulak alanın
özelliklerinde bölgesel farklılıklar, bu özellikleri özellikle sorunlu hale getirmektedir.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nehir kenarındaki sulak alanlar için sulak alan
sınırı tanımı, Suyun bol olduğu yerlerde, çöl güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
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benzer sulak alanların tasvirleri genellikle işe yaramaz. Gerçekten de, “sulak alan” ın ne
olduğu kavramına bağlı karmaşıklık ve kafa karışıklığı, alandaki özelliğin tanımlanmasında
zorluklarla sonuçlanabilir ve bu durum daha sonra CBS veritabanında konumsal doğruluk
hatalarına yol açar.

Şekil 5.15 Sulak Alan Sınırının Tanımlanması

Konumsal doğruluğa ek olarak, özellik doğruluğu bir CBS'de yaygın bir hata
kaynağıdır. Öznitelik hataları, öznitelik alanı içinde yanlış bir değer kaydedildiğinde veya bir
alan bir değer eksik olduğunda ortaya çıkabilir. Yanlış yazılmış kelimeler ve diğer yazım
hataları da yaygındır. Benzer bir şekilde, geliştiriciler değer gerçekten “boş” olduğunda bir
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öznitelik alanında “0” girdiğinde, ortak bir yanlışlık ortaya çıkar. Bu, “0” sıfır bulgularını
temsil edecek sayım verisinde yaygındır, “null” ise bir yerel ayarı temsil eder. hiçbir veri
toplama çalışması yapılmadı. Kategorik değerler söz konusu olduğunda, özellikler yanlış
etiketlendiğinde bazen yanlışlıklar ortaya çıkar. Örneğin, bir arazi kullanımı / arazi örtüsü
haritası, aslında bir “yerleşim yeri” olduğu zaman, “tarım” olarak bir poligonu listeleyebilir.
Bu durum, veri kümesinin güncel olmaması durumunda özellikle doğrudur, bu da bizi bir
sonraki Hata kaynağa götürür [21-26].
Zamansal doğruluk bir veri kümesinin yaşını veya güncelliğini ele alır. Hiçbir veri
kümesi hiçbir zaman güncel değildir.
Veri kümesini oluşturmak için gereken zaman, zaten modası geçmiş oldu. Ne olursa
olsun, bir veri kümesi kullanırken farkında olmak için birkaç tarih vardır. Bu tarihler meta
veriler içinde bulunmalıdır.
Veri tarihi, veri kümesinin ne zaman oluşturulduğunu ve / veya yayınlandığını size
söyleyecektir. Saha tarihi, verilerin toplandığı tarihi ve saati ilişkilendirir. Veri kümesinde
gelecek tahmini varsa, ayrıca bir tahmin süresi ve / veya tarih olmalıdır. Zamansal doğruluğu
ele almak için, birçok veri seti düzenli bir veri güncelleme rejiminden geçmektedir. Örneğin,
Kaliforniya Balık ve Balık Dairesi Bölümü, sürekli olarak yeni türler oluşturulduğu için
hassas tür veritabanlarını aylık olarak günceller. Bu
Son kullanıcı olarak, GIS uygulamanız için sürekli olarak en güncel verileri
kullandığınızdan emin olmanız önemlidir.
Bir CBS'deki dördüncü doğruluk tipi mantıksal tutarlılıktır. Mantıksal tutarlılık,
verilerin topolojik olarak doğru olmasını gerektirir. Örneğin, bir hat şekil dosyasının bir akış
segmenti, karşılık gelen çokgen şekil dosyasının taşkın yatağının içine düşüyor mu? Yollar
düğümlerde mi bağlanır? Tüm bağlantılar ve akışlar bir ağda doğru yönde işaret ediyor mu?
Son soruyla ilgili olarak, yazar geçtiğimiz günlerde yoğun bir şehir yolunda gezinmek için
isimsiz bir akıllı telefon uygulaması kullanıyordu ve iki kez yanlış yöne yönelmek için tek
yönlü caddelere gitmesi söylendi. Dikkat edin, mantıksal tutarlılıkta hatalar trafik ihlallerine
veya daha kötüye yol açabilir!
Nihai doğruluk türü, veri bütünlüğüdür. Doğru haritalama sonuçları sağlamak için CBS
veritabanındaki tüm özelliklerin kapsamlı olarak dahil edilmesi gerekir. Basitçe söylemek
gerekirse, bir veri kümesinin doğru olması için tüm verilerin mevcut olması gerekir.
Eyaletteki tüm iller temsil ediliyor mu? Nehir ağındaki tüm akarsu segmentleri mi? Her
marketten veri tabanında listeleniyor mu? Veritabanında sadece belirli tipte marketler
listeleniyor mu? Gerçekten de, eksik veriler kaçınılmaz olarak eksik veya yetersiz analizlere
yol açacaktır.
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5.5. Vektör Veri Modeli Nedir?
Vektör veri kümeleri 3 temel yapıdan oluşmaktadır. Bunlar nokta, çizgi ve poligondur.
Bu verilerin girdisinde (x,y) koordinat değerleri girdiler kaydedilir. Bu üç yapı bir araya
gelerek anlamlı görüntü oluştururlar. Her bir verinin kendine ait bir öznitelik tablosu vardır.
Bu tablo o verinin( nokta,çizgi poligon) özelliklerini göstermektedir.

Şekil 5.16: Vektörel veri modelleri
(Kaynak: docplayer.biz.tr)
Noktalar tek bir (x,y) koordinat çifti ile temsil edilirler (Elektrik direkleri, binalar,
yangın muslukları, kuyular gibi). Çizgiler, bir başlangıç ve bir bitiş noktası olan (x,y)
koordinatlar dizisi ile temsil edilirler (Dereler, yollar, elektrik hatları vb.). Alanlar ise,
başlangıç ve bitiş noktası aynı olan (x,y) koordinatlar dizisi ile temsil edilirler (Göller,
parseller, binalar, arazi kullanımı gibi).

Şekil 5.17: Nokta, doğru ve poligon
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(Kaynak: Başkent E.Z., 2013, CBS Veri Modelleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi, 41s.)

5.6. ArcGIS’de Vektör Veri Formatları
ArcGIS’de vektör veri formatları şunlardır;
1.
Feature Class: GeoDatabase içerisinde veya Feature Dataset içinde, mekânsal
veriyi nokta, çizgi ve alan özellik tiplerinde depolayan vektörel bir veri formatıdır.
2.
Shapefile veri setleri: (*.shp), bir klasör altında depolanan ve aynı cins (nokta,
çizgi ya da poligon) detaylar ile bu detaylara ait öznitelikleri *.dbf’lerde (bir veri tabanı
formatı) depolayan bir vektör veri formatıdır. Shapefile dosyalarının herbiri farklı veri detayı
belirttiği için her bir veri detayı için yeni bir shapefile dosyası açılması gerekmektedir.
3.
Coverage veri setleri: Dosya sistemi altında bulunan bir klasörde depolanan
coverage veri setleri coğrafi detayları yansıtan detay setlerinin karışık bir bütününü içerir.
Farklı veri kümeleri ( nokta, çizgi ya da alan) aynı coverage dosyası altında depolanabilir.

5.7. ArcGIS’te Vektörel Veri İşleme Araçları
Bir konuma sahip veri kümelerinin veri işleme araçlar ile bu verileri analiz etme
tanımlama ve düzenlemek amacıyla kullanılır. Veri işleme süreci verinin amaca uygun bir
işlem uygulanarak yeni verililer elde edilmesini sağlar. Temel veri işleme araçları;
• Kesişme (intersect),
• Simetrik fark (symmetrical difference)
• Birleşme (union),
• Kesme (clip),
• Silme (erase),
• Özdeşleşme (identity),
• Güncelleme (update), olarak sıralanabilir.
Kesişme (intersect): iki tane verinin geometrik kesişimleri çıktı olarak vermesine
yarayan araçtır.
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Şekil 5.18: Kesişme
(Kaynak: Başkent E.Z., 2013, CBS Veri Modelleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi, 41s.)
Simetrik fark (symmetrical difference): iki verinin(poligon-poligon) kesişim
bölgesinin çıkartılarak veri elde etmeye yarayan araçtır.

Şekil 5.19: Simetrik fark işlemi
Birleşme (union): iki verinin tek veri olarak birleştirilmesine yaran araçtır. Bu
birleştirme işleminde öznitelik tablolarında birleşmektedir.
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Şekil 5.20: Birleşme
Kesme (clip): Bir poligonun ve bu poligonun içerisinde kalacak şekilde başka bir
poligonun dışında kalan alanlar silinerek, iki poligonun kesişimi olarak yeni bir poligon
çıkarmaya yarayan araçtır.

Şekil 5.21: Kesme işlemi
Silme (erase): Şekilde ki gibi ikinci poligonun alanını ilk poligondan çıkarılarak
silinmesi işlemidir.

Şekil 5.22: Silme işlemi
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Özdeşleşme (identity):iki verinin kesişiminim ilk veriye eklenerek ikinci verinin
kesişim dışındaki bölgesinin silinmesi işlemidir.

Şekil 5.23: Özdeşleşme
Güncelleme (update): Her iki verinin birleşimi ve öznitelik tablolarının birleşimi ile
yeni bir veri oluşturmaktır.

Şekil 5.24: Güncelleme
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5.8. ArcGIS’te Vektörel Veri Birleştirme Araçları
Arcmap- toolbox- data management komutu kullanılarak vektörel veri gruplarınn
birleştirilmesi, eklenmesi, düzenlenme işlemlerinin ve farklı veri kaynaklarından üretilen
verileri birbirine eklemek için kullanılır.
Ekleme (append): Bir den çok verinin tek bir veri altında birleştirilmesi işlemidir. Bu
işlemde veri nesne türleri ve öznitelik tabloları aynı olması gerekmektedir.

Şekil 5.25: Ekleme işlemi gösterimi
Birleştirme (merge): Birleştirme işlemi aynı özelliğe sahip (nokta-nokta,poligonpoligon,çizgi-çizgi) veri kümelerinin ve öznitelik tablolarını bütünleme işlemidir.

Şekil 5.26: Birleştirme işlemi
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5.9. ArcGIS’te Vektörel Veri Sadeleştirme Araçları
Sayısallaştırma aşamasında fazla verinin karmaşık yapısından dolayı analiz kısmında
detayların azalatılması ve sadeleştirilmesi işlemidir. Bu işlemler sırasında verilerin geometrik
yapısı değiştirilmeden çizgisel düzleştirme veya nokta azaltma işlemidir.
Çizgisel basitleştirme (simplify line): nokta azaltma işlemi ile çizgi üzerindeki
düzensizliklerin azaltılması işlemidir.

Şekil 5.27: Nokta azaltma yöntemi ile basitleştirme
(Kaynak: Başkent E.Z., 2013, CBS Veri Modelleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi, 41s.)
Çizgisel düzleştirme (smooth line): Verinin görsel ve estetik değerini arttırmak için
interpolasyon yöntemi ile verinin geometrik yapısını bozmadan gerekli düzeltme
işlemlerininin yapılmasını sağlayan komuttur.
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Şekil 5.28: Çizgisel düzleştirme
(Kaynak: Başkent E.Z., 2013, CBS Veri Modelleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi, 41s.)
Bütünleştirme (dissolve): Öz nitelik değerlerine göre verinin bütünleştirilmesi yani
aynı özellikleri sahip verilerin birleştirilerek daha bütün bir veri oluşturlmasıdır.

Şekil 5.29: Bütünleştirme işlemi

5.10. ArcGIS’te Diğer Vektörel İşlemler
Tampon (buffer):
Tamponlar, bir CBS'deki yakınlık sorunlarıyla ilgilenmek için kullanılan yaygın vektör
analiz araçlarıdır ve noktalar, çizgiler veya çokgenler üzerinde kullanılabilir (Şekil 7.1
"Kırmızı Nokta, Çizgi ve Poligon Özelliklerinin Çevresindeki Tamponlar"). Örneğin, bir
doğal kaynak yöneticisinin, federal tehlike altındaki Delhi Sands çiçek seven sinekleri için
üreme habitatının 1.000 feet'i içinde hiçbir alanın rahatsız edilmediğinden emin olmak
istediğini varsayalım (Rhaphiomidas terminatus abdominalis). Bu tür sadece batı Amerika
Birleşik Devletleri'nin kalan birkaç Delhi Sands toprak oluşumlarında bulunur. Bu görevi
yerine getirmek için, türlerin gözlenen tüm noktalarının çevresinde 1000 fitlik bir koruma
bölgesi (tampon) oluşturulabilir. Alternatif olarak, yönetici bu nadir türlerle ilgili yeterli
noktaya özgü yer bilgisinin bulunmadığına karar verebilir ve tüm Delhi'yi korumaya karar
verebilir [1-8].
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Kumlu toprak oluşumları. Bu durumda, bir toprak oluşum veri setinde “Delhi Kumları”
olarak etiketlenen tüm çokgenlerin etrafında 1000 fitlik bir tampon oluşturabilir. Her iki
durumda da, tamponların kullanımı, nesli tükenmekte olan sinek için korunmuş habitat olarak
hangi alanların sürdürüleceğini belirlemek için hızlı ve kolay bir araç sağlar.
Çıktının rafine edilmesi için birkaç tamponlama seçeneği mevcuttur. Örneğin, arabellek
aracı tipik olarak yalnızca seçilen özellikleri tamponlar. Hiçbir özellik seçilmemişse, tüm
özellikler arabelleğe alınacaktır. CBS kullanıcıları için iki ana tip tampon mevcuttur: sabit
genişlik ve değişken genişlik. Sabit genişlikli tamponlar, kullanıcıların özelliklerinin
tamponlandığı bir değer girmelerini ister (Şekil 7.1 "Kırmızı Nokta, Çizgi ve Önceki
paragraftaki örneklerde görüldüğü gibi "Çokgen Özellikleri") Değişken genişlikli tamponlar,
veri kümesindeki her özel özellik için arabellek genişliğini belirlemek üzere öznitelik
tablosunda önceden oluşturulmuş bir arabellek alanını çağırır (Şekil 7.2 "Kırmızı Özellikler
Çevresindeki Ek Tampon Seçenekleri: (a) Değişken Genişlik Tamponları, (b) Çoklu Halka
Tamponları, (c) Donut Tamponu, (d) Geri Alma Tamponu, (e) Çözülmemiş Tampon, (f)
Çözünmüş Tampon ").
Ek olarak, kullanıcılar çakışan çakışma ara bellek alanları arasındaki sınırları çözmeyi
veya çözmeyi seçebilir. Çoklu halka tamponları, kullanıcı tarafından belirlenen mesafelerde
kaynak özellik etrafında bir dizi eşmerkezli tampon bölge (bir okçuluk hedefi gibi)
oluşturulacak şekilde yapılabilir (Şekil 7.2 "Kırmızı Özellikler Çevresindeki Ek Tampon
Seçenekleri: (a) Değişken Genişlik Tamponları, (b) Çoklu Halka Tamponları, (c) Donut
Tamponu, (d) Gerileme Tamponu, (e) Çözülmemiş Tampon, (f) Çözünmüş Tampon ").
Çokgen katmanları durumunda, arabelleğin bir parçası olarak başlangıç poligonunu içeren
veya giriş çokgen alanını hariç tutan bir donut tamponu olarak oluşturulabilen tamponlar
oluşturulabilir. Geri yük tamponları çörek tamponlarına benzer; Ancak, sadece çokgen
sınırının içindeki alanı tamponlarlar. Doğrusal özellikler, hattın her iki tarafında, sadece solda
veya yalnızca sağda tamponlanabilir. Doğrusal özellikler, aynı zamanda, satırın uç
noktalarının yuvarlatılmış (yarım daire içinde biten) veya düz (bir dikdörtgenin içinde bitecek
şekilde) olacak şekilde de tamponlanabilir [27-33].

Tampon analizi vektör verinin çevresinde belirlenen mesafede poligon çizmesidir. bu
tampon poligonları ölçü girilerek ve öteleme (offset ) yapılarak oluşturulur.
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Şekil 5.30: Tampon analizi

Şekil 5.31 Kırmızı Nokta, Çizgi ve Çokgen Özelliklerinin Çevresindeki Tamponlar
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Şekil 5.32. Kırmızı Özelliklerin çevresindeki ek Tampon Seçenekleri: (a) Değişken
Genişlik Tamponları, (b) Çoklu Halka Tamponları, (c) Donut Tamponu, (d) Gerileme
Tamponu, (e) Çözülmemiş Tampon, (f) Çözünmüş Tampon
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye bolum soru ve uygulama sorularını çözünüz.
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Uygulama sorulari
1)
Aşağıdaki veriler hangi ölçüm ölçeğinden türetilir?
a. Mutluluk puanım 1 ile 10 arasında değişiyor = 7
b. Kilom = 192 lbs.
c. Yaşadığım şehir = Culver City
d. Mevcut vücut ısısı = 99,8 ºF
e. Çıkış yapmadan önce yiyebileceğim çizburger sayısı = 12
f. Plaka numaram = 1LUVG1S
2)
USGS topoğrafik haritasındaki bilgileri GIS veri kümenize eklemek
için en az iki farklı yöntemi açıklayın.
3)
Aşağıdaki tablodaki normal formların üç ihlalini tanımlayın.

4)
Şehirdeki özellikleri haritalamak için bir CBS veri tabanı oluşturmakla
görevlendirilmiş bir şehir plancısı olsaydınız, bir DLG veya DRG kullanmayı tercih
eder miydiniz? Bu formatlardan birini kullanmanın avantajları ve dezavantajları
nelerdir?
5)
Web'de arama yapın ve bu bölümdeki tüm raster ve vektör formatları
için çalışma dosyalarını içeren bir URL listesi oluşturun.
6)
Coğrafi bilgiyle ilişkili beş tür doğruluk / hassasiyet hatası nedir? Her
bir hata türüne bir örnek verin.
7)
Sulak alan sınırlarının konumsal doğruluğunun tanımına göre, sınırları
doğal olarak belirsiz ve haritalanması zor olan bir harita özelliğini tartışın.
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Bölüm soruları
1 Bir CBS'de kullanılabilen en yaygın veri türleri alfasayısal dizeler, sayılar, Boole
değerleri, tarihler ve ikili dosyalardır.
Evet
Hayır

2 Alfa sayısal bir dize veya metin, veri türü, tutarlı kelimeler oluşturabilen veya
olmayabilen herhangi bir basit harf ve sayı kombinasyonudur
Evet
Hayır

3 Boole, tarih ve ikili değerler daha az karmaşıktır. Boole değerleri, AND, OR ve NOT
gibi bir Boole işlecinin uygulamasına bağlı olarak doğru veya yanlış olarak kabul edilen
değerlerdir
Evet
Hayır

4 CBS analizleri için, ölçüm skalaları iki genel kategoride toplanabilir?. Nominal ve
ordinal veriler kategorik verileri temsil eder; aralık ve oran verileri sayısal verileri
temsil eder
5. En basit veri ölçüm skalası, ……(nominal) veya adlandırılmış ölçeğidir
6. Veri yakalama metodolojileri, ……(birincil veya ikincil) kaynaklardan türetilmiştir
7. Bir veritabanı, veri dosyalarının yapılandırılmış bir koleksiyonudur. Bir veritabanı
yönetim sistemi (DBMS), bir veya daha fazla dosya üzerinde dağıtılan büyük veri
kümelerinin oluşturulmasına, depolanmasına, bakımına, manipüle edilmesine ve geri
alınmasına olanak veren bir yazılım paketidir.
Evet
Hayır
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8. Düz, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller gibi çeşitli ………….(veritabanı modelleri)
vardır
9. Duz ve Hiyerarsik veri tabani arasındaki fark nedir? Düz bir veritabanı, esas
olarak, tüm verilerin tek bir büyük tabloda saklandığı bir elektronik çizelgedir.
Hiyerarşik bir veri tabanı da, verileri düzeyler arası “bire çok” birliği halinde
düzenleyen oldukça basit bir modeldir.

10. kac normal form mevcuttur?
a.Bir
b.İki
c.Üc
dört
e.bes
11. Üçüncü normal form, tüm birincil anahtarların birincil anahtara bağlı olması
gerektiğini belirtirken, birincil anahtar tüm birincil olmayan anahtarlardan bağımsız kalır.

12. ………..(Birleştirme işlemi), bir tablonun alanlarını, her iki tablonun ortak özelliği
olan bir öznitelik veya alan kullanarak ikinci bir tabloya ekler.
13. ………. (ilişkilendirme işlemi), fiziksel olarak ayrı tutulurken, iki harita katmanını
veya tabloyu geçici olarak birleştirir.
14. ArcGIS'de kac tip mekânsal birleşme mevcuttur, açıklayınız? Uç tip Kullanıcılar
(1) her özelliği en yakın özelliğe göre eşleştirebilir, (2) her özelliği bir parçası olduğu
özellikle eşleştirebilir veya (3) her özelliği, kesiştiği özelliğe eşleştirebilir.
15. En yaygın vektör dosya formatı ….(şekil) dosyasıdır.
16. ESRI tarafından 1990'ların başlarında ArcView 2'de dBASE III veritabanı yönetim
yazılımı paketi ile kullanılmak üzere geliştirilen ………..(Shapefiles), coğrafi özelliklerin
geometrik konumunu ve özellik bilgilerini depolamak için geliştirilmiş basit, nontopolojik
dosyalardır
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17. Shapefiles neredeyse tüm ticari ve açık kaynaklı GIS yazılımı tarafından
desteklenmektedir. “Biçim dosyası” olarak adlandırılsa bile, bu biçim aslında birçok farklı
dosyanın bir derlemesidir
Evet
Hayır
18. Vektör veri dosyaları ayrıca yüzey yükseklik bilgisini temsil edecek şekilde de
yapılandırılabilir.
Evet
Hayır

19. bir TIN coğrafik yüzey paftasından aşağıdakilerden hangisi elde edilmez?
a. toprak
b. yükseklik,
c. eğim,
d. görünüş
e. yüzey alanı

20. Dem nedir? Açıklayınız. TheUSGS DEM (US Geological Survey Digital
Elevation Model), modelin sadeliği ve format için kapsamlı yazılım desteği sayesinde.
ızgara tabanlı DEM'lerde bulunan her piksel değeri, genellikle ayak veya metre
cinsinden yerde nokta yüksekliklerini gösterir.

21. KML dosyaları, noktaları, çizgileri, çokgenleri, görüntüleri, 3-D modelleri ve
benzerlerini, boylam ve enlem değeriyle ve ayrıca eğim, yön, yükseklik ve benzeri gibi diğer
görünüm bilgileriyle ilişkilendirir.
Evet
Hayır
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22. KMZ dosyaları genellikle karşılaşılır ve bunlar KML dosyalarının sıkıştırılmış
sürümleridir.
Evet
Hayır
23. Veri yakalama ve oluşturma sırasında doğruluk ve / veya hassasiyet gereksinimleri
karşılanmadığında çeşitli hata türleri ortaya çıkabilir.
Evet
Hayır

24. ….(Konumsal doğruluk), bir özelliğin, dünya üzerindeki gerçek konumunun
(mutlak konumsal doğruluk) veya diğer eşlenen özelliklerle ilgili konumunun (göreceli
konumsal doğruluk) içindeki +/− birimleri içinde olma olasılığıdır.

25. Kök kare karesi (RMS) hatası, sayısallaştırılmış bir haritadaki yanlışlık derecesini
değerlendirmek için sıklıkla kullanılır. Bu istatistik, kontrol noktalarının gerçek (gerçek) ve
tahmini (sayısallaştırılmış) konumları arasındaki sapmayı ölçer.
Evet
Hayır

26. Bir veri kümesi kullanırken farkında olmak için birkaç tarih vardır. Bu tarihler
….(meta veriler) içinde bulunmalıdır

27. Zamansal doğruluk bir veri kümesinin yaşını veya güncelliğini ele alır
Evet
Hayır
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28 Vektör veri modelleri 3 temel yapıdan/belirteçten oluşur. Bunlar; nokta, çizgi ve
poligon’dur (alan).
a)
b)

Evet
Hayır

29 Burada, nokta, çizgi ve poligonlar (x,y) koordinat değerleriyle kodlanarak
depolanırlar. Bu belirteçler birbiri içine geçmiş bağımlılık gösterirler.
a)
b)

Evet
Hayır

30 Noktalar …………(tek bir (x,y) koordinat) çifti ile temsil edilirler (Elektrik
direkleri, binalar, yangın muslukları, kuyular gibi).

31 …. (Çizgiler), bir başlangıç ve bir bitiş noktası olan (x,y) koordinatlar dizisi ile
temsil edilirler (Dereler, yollar, elektrik hatları vb.).

32 ……….(Alanlar), başlangıç ve bitiş noktası aynı olan (x,y) koordinatlar dizisi ile
temsil edilirler (Göller, parseller, binalar, arazi kullanımı gibi).

33 GeoDatabase içerisinde veya Feature Dataset içinde, mekânsal veriyi nokta, çizgi ve
alan özellik tiplerinde depolayan vektörel bir veri formatıdır. Aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Feature Class
First Class
Move Class
Paint Class
Rotate Class

34 ……………(*.shp), bir klasör altında depolanan ve aynı cins (nokta, çizgi ya da
poligon) detaylar ile bu detaylara ait öznitelikleri *.dbf’lerde (bir veri tabanı formatı)
depolayan bir vektör veri formatıdır. …….. dosyalarının yalnızca tek bir detay tipinde veri
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toplamasından dolayı, her bir farklı detay için yeni bir dosya yaratılmalıdır. Aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

File veri setleri
Shapefile veri setleri
Movefile veri setleri
Rotatefile veri setleri
Paintfile veri setleri

35. ………….Dosya sistemi altında bulunan bir klasörde depolanırlar. Coğrafi detayları
temsil eden detay setlerinin karışık bir bütününü içerir. Nokta, çizgi ya da alan olsun hepsi
aynı ……………. altında depolanabilir. . Aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Coverage veri setleri
Rage veri setleri
Rotate veri setleri
Paint veri setleri
File veri setleri

36………. karar verme sürecinde konumsal veriyi tanımlama, analiz etme ve
düzenlemek için kullanılır aşağıdakilerden bu tanıma uyar?
a)
b)
c)
d)
e)

Mekânsal veri işleme araçları
Konumsal veri işleme araçları
Donussel veri işleme araçları
Resimsel veri işleme araçları
Grafiksel veri işleme araçları

37 Temel konumsal veri işleme araçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Update
Erase
Union
Intersect
Zoom

38 Girdi ile kesişme nesnesinin geometrik kesişimleri çıktı olarak sunulması
aşağıdakilerden hangisini içermektedir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Move
Rotate
Intersect
Select
Delete

39 Girdi ile kesişme nesnesinin birleşimlerinden, girdi ile kesişme nesnesinin kesiştiği
bölge çıkartılarak, simetrik fark çıktısı olarak sunulması aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

symmetrical difference
metrical difference
Zoom Difference
Paint Difference
Rotate Difference

40 Girdi ile birleşme nesnesinin geometrik birleşimleri çıktı olarak sunulması
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Move
Rotate
Union
Select
Delete

41 Girdi kesme nesnesi ile kesilip, dışında kalan alanlar silinerek, çıktı olarak
sunulmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Move
Rotate
Clip
Select
Delete

42 Girdi silme nesnesi ile kesilip, içinde kalan alanlar silinerek, çıktı olarak
sunulmaktadır.
a)

Move
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b)
c)
d)
e)

Rotate
Erase
Select
Delete

43 Girdinin özdeşleşme nesnesi ile kesişimin de kalan poligonlar, girdiye
eklenmektedir. Çıktıda oluşan kesişim poligonları, özdeşleşme nesnesinin öznitelik bilgilerini
almaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Move
Rotate
Identity
Select
Delete

44. Ekleme işlemi birden çok veri setini tek bir veri seti üstüne ekleme işlemidir.
Ekleme işleminde konumsal nesne türleri (nokta, çizgi, poligon) ve öznitelik bilgi alanları
(tablo kolonları) aynı olmak zorundadır. Buna nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Append
Move
Trans
Rotate
Paint

45 Çizgi üzerindeki küçük düzensizlikleri nokta azaltma yöntemi ile nesnelerin temel
geometrik yapısı değiştirilmeden basitleştirilmektedir
a)
b)
c)
d)
e)

Simplify arc
Simplify move
simplify line
simplify circle
simplify rotate
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde veri tabanı oluşturarak vektör veri modeli ve vektör veri işlemleri öğrendik.
Ve vektör veriler üzerinden kesme birleştirme gibi birçok işlem yapmayı öğrendik. Dosya
biçimlerine göre düzenlemeler yapıldı.
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ALTINCI BÖLÜM
Mekânsal Analiz II: Raster Veri Modeli OLUŞTURMA VE RASTER
VERİ İLE İLE ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde raster veri modelinin yapısı, çıkarım, çakıştırma, mesafe analizi, yüzey
analizi ve yeniden sınıflandırma analizi gibi raster işlemleri hakkında bilgiler öğrenilecektir.
Bu bölümün amacı en sık kullanılan dağıtım, merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini
incelemektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir raster görüntü hep dörtgen (kare / dikdörtgen) olmak zorunda mıdır?

2)
Aynı bölgeye bir raster veri setinden matematiksel olarak yeni bir veri seti
üretilebilir mi? (Örneğin arazi kotu ve sıcaklığı bilinen bir seviyeye göre tüm yüzeye ait
sıcaklık verisi oluşturulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Temel raster işlemleri

Raster veri hazırlama, yeni Metinler,
örnek
veri türetme vb. raster uygulamalar, alıştırmalar ve
işlemleri.
interaktif materyaller ile.

Analiz Ölçeği

Bu bölümün amacı, raster
veri
kümelerine
yerel,
Metinler,
örnek
komşuluk,
bölgesel
ve
uygulamalar, alıştırmalar ve
küresel analizlerin nasıl
interaktif materyaller ile.
uygulanabileceğini
anlamaktır

Bu bölümün amacı GIS
yüzeyleri ile ilgili kavram ve
terimlere, bunların nasıl
Metinler,
örnek
Yüzey Analizi: Mekânsal oluşturulacağına ve belirli
mekânsal sorulara cevap uygulamalar, alıştırmalar ve
İnterpolasyon
vermek
için
nasıl interaktif materyaller ile.
kullanıldığına aşina olmak

Yüzey
Analizi:
Haritalama

Bu bölümün amacı, arazi
haritalama uygulamalarına
Arazi
örnek
temel
raster
yüzey Metinler,
analizlerini
uygulamayı uygulamalar, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile.
öğrenmektir.
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Anahtar Kavramlar
• Raster veya Vektör Formatı Raster formatındaki veriler, gerçek durumu bir kafes
(ızgara) sistemi veya daha çok bir satranç tahtası şeklinde temsil eder. Her bir kare (veya
bir raster hücresi) belirgin bir coğrafik alanı kapsar ve bu alana ait olan bir niteliği tanımlar.
• Çakıştırma verilerin hepsinin çakıştırılarak tek veri elde edilmesi.
• Yüzey, arazi yüzeyi ile arcmap programında çalışılması.
•
Kaplama işlemleri, yeni bir harita oluşturmak için birbirinin üzerine iki veya
daha fazla tematik harita yerleştirir.
•
Vektör verisi ile kullanmak için mevcut kaplama işlemleri, çok noktadaki
poligon, çok satırlı çizgi veya çok genli çokgen modelleri içerir.
•
Birlik, kesişim, simetrik fark ve kimlik, çeşitli üstbilgilerden gelen veri
kümelerini birleştirmek için kullanılan ortak işlemlerdir.
•
Raster overlay işlemleri, yeni çıktı veri kümeleri oluşturmak için güçlü
matematiksel, Boole veya ilişkisel işleçleri kullanabilir.
•
Yerel raster işlemleri analiz sırasında sadece tek bir hedef hücreyi inceler.
•
Mahalle raster operasyonları, hedef hücre proksimal hücrelerinin ilişkisini
inceler.
•
Bölgesel raster işlemleri, tek tip bir özellik tipi içinde meydana gelen hücre
gruplarını inceler.
•
Global tarama işlemleri, veri kümesinin tüm kapsamını inceler.
•
Mekânsal enterpolasyon, bilinen veri noktaları arasında bulunan bilinmeyen
değerleri tahmin etmek için kullanılır.
•
Haritalandırılmış özellikler kümelenmiş ve eşlenmiş özellikler eş dağılımlı
olduğunda negatif olduğunda, uzamsal otokorelasyon pozitiftir.
•
Thiessen poligonları, nokta dizilerini çokgen yüzeylere dönüştürmek için
değerli bir araçtır.
•
Eğim, görünüm, yamaç, görüş alanı ve su havzası haritaları oluşturmak için
raster yüzeylerde en yakın mahalle işlevleri sıklıkla kullanılır.
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6.1. Mekânsal Analiz II: Raster Verileri
Nitelik ve vektör veri analizi tartışmamızın ardından, raster veri analizi coğrafyacılar
için mevcut son güçlü veri madenciliği aracı sunar. Raster verileri, özellikle temel
geoprocessing ("Rasterlerle Temel Geoprocessing"), yüzey analizi ("Analiz Ölçeği") ve arazi
haritalama Yüzey Analizi: Spatial Interpolasyon gibi belirli analiz tiplerine uygundur. Her
zaman doğru olmasa da, raster verileri, vektör veri kümeleri üzerinde gerçekleştirmek için
aşırı derecede hantal hale gelebilecek birçok mekânsal analiz türünü basitleştirebilir. Bu
tekniklerin en yaygın olanlarından bazıları bu bölümde sunulmuştur.
Vektör veri setlerinde kullanım için mevcut olan geoprocessing araçları gibi
("Rasterlerle Temel Geoprocessing"), raster veriler benzer uzamsal operasyonlara uğrayabilir.
Bu işlemlerin gerçek hesaplamaları, vektörel muadillerinden önemli ölçüde farklı olsa da,
kavramsal destekleri benzerdir. Burada ele alınan geoprocessing teknikleri, hem tek katmanı
("Tek Katman Analizi") hem de çok katmanlı ("Çoklu Katman Analizi") işlemleri
içermektedir.

6.1.1.Tek Katman Analizi
Bir veri kümesinin yeniden sınıflandırılması veya yeniden kodlanması, raster analizi
sırasında gerçekleştirilen ilk adımlardan biridir.
Yeniden sınıflandırma temel olarak, orijinal değerlerine göre (Şekil 6.1 "Raster
Sınıflandırması") veri kümesindeki tüm piksellere yeni bir sınıf veya aralık değeri atamak için
tek katmanlama işlemidir. Örneğin, bir yükselti ızgarası, içinde hemen hemen her hücre için
farklı bir değer içerir. Bu değerler, her bir piksel değerini birkaç ayrı sınıfta toplayarak
basitleştirilebilir (yani 0–100 = “1,” 101–200 = “2,” 201–300 = “3,” vb.). sadeleştirme, daha
az benzersiz değer ve daha ucuz depolama gereksinimlerine izin verir. Ayrıca, bu yeniden
sınıflandırılan katmanlar genellikle, bu bölümde daha sonra ele alınacak olanlar gibi ikincil
analizlerde girdi olarak kullanılır.
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Şekil 6.1 Raster Yeniden Sınıflandırma

Bölüm 5 "Mekânsal Analiz I: Vektör İşlemleri" bölümünde açıklandığı gibi,
tamponlama, bir giriş özelliği etrafında belirli bir genişliğe sahip bir bölge (veya bölge) içeren
bir çıkış veri kümesi oluşturma işlemidir. Raster veri kümeleri söz konusu olduğunda, bu girdi
özellikleri, bir ızgara hücresi veya tekdüze bir değer içeren bir grid hücreleri grubu olarak
verilir (örneğin, değeri = 1 olan tüm hücreler tampon). Tamponlar, alanın belirlenmesi için
özellikle uygundur
ilginin özellikleri etrafında etki Tamponlama vektör verisi, hedef özellikten belirli bir
mesafede kesin bir etki alanı ile sonuçlanırken, raster tamponları, hedefin belirtilen mesafe
aralığı içindeki hücreleri temsil eden yaklaşık değerler olma eğilimindedir (Şekil 6.2 “Hedef
Hücrenin etrafında Raster Tamponu”). Çoğu coğrafi bilgi sistemi (GIS) programları, hedef
hücrenin (hücrelerin) merkezinden komşu hücrelerin merkezine olan uzaklık değerlerinin bir
ızgarasını oluşturarak raster tamponlarını hesaplar ve daha sonra bu mesafeleri bir “1” i
oluşturan hücreleri temsil edecek şekilde yeniden sınıflandırır. Orijinal hedef, bir “2”,
kullanıcı tanımlı tampon alanı içindeki hücreleri temsil eder ve “0”, hedef ve tampon
alanlarının dışındaki hücreleri temsil eder. Bu hücreler ayrıca, birden fazla halka tamponunu
temsil edecek şekilde de sınıflandırılabilir.
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Hedef hücre (ler) etrafındaki eşmerkezli mesafeleri temsil etmek için “3”, “4”, “5” vb.
değerleri içerir.

Şekil 6.2 Hedef Hücre (ler) etrafında Raster Arabellek

6.1.2.Çoklu Katman Analizi
Raster veri kümesi ayrıca bir vektör veri kümesine benzer şekilde kırpılabilir (Şekil 6.3
"Bir Vektör Çokgen Katmanına Raster Çekme"). Burada, giriş raster'i bir vektör çok genli
klip katmanı ile kaplanır. Raster klip işlemi, giriş rasteriyle aynı olan ancak çokgen klips
katmanının kapsamını paylaşan tek bir raster ile sonuçlanır.

Şekil 6.3 Bir Vector Poligon Katmanına Raster Kırpma
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Raster bindirmeleri, vektör muadillerine göre nispeten basittir ve çok daha az hesaplama
gücüne ihtiyaç duyar (Burroughs 1983). [1] Basitliklerine rağmen, tüm üst üste konulan
rasterlerin kayıt altına alındığından (yani, uzamsal olarak hizalanmış), aynı alanların
örtülmesinden ve eşit çözünürlükte (yani, hücre boyutunun) korunmasının sağlanması
önemlidir. Bu varsayımlar ihlal edilirse, analiz başarısız olur veya ortaya çıkan çıktı katmanı
hatalı olur. Bu düşünceyle, raster bindirme yapmak için birkaç farklı metodoloji vardır
(Chrisman 2002). [2] Matematiksel raster bindirme, en yaygın bindirme yöntemidir. Giriş
ızgaralarının hizalanmış hücreleri içindeki sayılar, kullanıcı tarafından belirlenen herhangi bir
matematiksel dönüşüme uğrayabilir. Hesaplamayı takiben, her hücre için yeni bir değer içeren
bir çıktı raster üretilir (Şekil 6.4 "Matematiksel Raster Yerleşimi"). Tahmin edebileceğiniz
gibi, bu işlevsellik için birçok kullanım var. Özellikle, raster kaplama genellikle yüksek risk /
ödül alanlarını gösteren bir sonuç haritası oluşturmak için çeşitli katmanların birleştirildiği
risk değerlendirme çalışmalarında kullanılır [1-11].

Şekil 6.4 Matematiksel Raster Yerleşimi
İki giriş raster katmanı, toplanan hücre değerlerine sahip bir çıkış rasterinin üretilmesi
için düzenlenir.
Boolean raster overlay yöntemi ikinci güçlü bir tekniği temsil eder. Bölüm 6 "Veri
Özellikleri ve Görselleştirme" bölümünde ele alındığı gibi, Boolean bağlaçları AND, OR ve
XOR, iki üstteki giriş raster veri kümesinin bilgilerini tek bir çıktı rasterine birleştirmek için
kullanılabilir. Benzer şekilde, ilişkisel raster kaplama yöntemi, giriş raster veri kümelerinin
koşullarını değerlendirmek için ilişkisel işleçler kullanır (<, <=, =, <>,> ve =>). Hem Boole
hem de ilişkisel kaplama yöntemlerinde, değerlendirme ölçütlerini karşılayan hücreler tipik
olarak çıkış raster katmanında 1 ile kodlanırken, false olarak değerlendirilenler 0 değerini alır.
Bununla birlikte, bu metodolojinin sadeliği, kaplamanın düzgün tasarlanmadığı
durumlarda yorumlamada kolayca gözden kaçan hatalara yol açabilir. Doğal kaynak
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yöneticisinin, katlamayı planladığı iki girdi raster veri kümesine sahip olduğunu varsayalım;
ağaçların yerini gösteren (“0” = ağaç yok; “1” = ağaç) ve biri kentsel alanların yerini gösteren
(“0” = kentsel değil; “1” = kentsel). Eğer ağaçların yerini bulmak istiyorsa
Kentsel alanlar, bu veri setlerinin basit bir matematiksel toplamı, bir kentsel alanda bir
ağacı içeren tüm piksellerde “2” yi verecektir. Benzer şekilde, tüm treeless (ya da “non-tree”)
kentsel olmayan alanların yerini bulmayı umarsa, tüm “0” girişler için toplanan çıkış rasterini
inceleyebilir.Nihayet, kentsel bölgeleri bulmayı umarsa, o “1” içeren tüm hücreleri arar. Ne
yazık ki, “1” hücre değeri de her birine kodlanır.
nonurban, ağaç hücreleri için piksel. Aslında, bu örnekte giriş piksel değerleri ve
kaplama denklemi seçimi, kötü tasarlanan kaplama şeması nedeniyle karıştırıcı sonuçlar
doğuracaktır [3-11].
Raster analizleri dört farklı operasyon ölçeğinde gerçekleştirilebilir: yerel, mahalle,
bölgesel ve küresel. Bunların her biri CBS analisti için eşsiz seçenekler sunuyor ve burada bu
bölümde sunulmaktadır.

6.1.3.Yerel Operasyonlar
Yerel işlemler tek veya çoklu rasterlerde gerçekleştirilebilir. Tek bir raster üzerinde
kullanıldığında, yerel bir işlem genellikle, ızgaradaki her bir hücrenin bazı matematiksel
dönüşümü uygulama şeklini alır. Örneğin, bir araştırmacı, her bir hücre değeri, ayaklarda
yükselmeyi temsil eden bir Dijital Yükseklik Modelini (DEM) elde edebilir. Bu yükselmeleri
metre cinsinden temsil etmek tercih edilirse, bu görevi yerine getirmek için her hücre
değerinin basit, aritmetik bir dönüşümü (ayaklarda orijinal yükseklik = 0.3048 = metre
cinsinden yeni yükseklik) yerel olarak yapılabilir.
Birden fazla rastere uygulandığında, zaman içindeki değişiklikler gibi analizler yapmak
mümkün hale gelir.
2000 ve YY 2010'da bir arazi parselindeki yeraltı suyu derinliği hakkında bilgi içeren
iki raster göz önüne alındığında, bu değerleri çıkartmak ve farkı, bu iki zaman arasındaki
yeraltı suyundaki değişimi not edecek bir çıkış rasterine yerleştirmek (Şekil 6.5). Raster Veri
Kümesi'nde Yerel İşlem.
Bununla birlikte, bu lokal analizler biraz daha karmaşık hale gelebilir, çünkü giriş
rasterlerinin sayısı artar. Örneğin, Evrensel Toprak Kaybı Denklemi (USLE), yağış
yoğunluğu, toprağın aşınabilirliği, eğim, kültivasyon türü ve bir bitkide ortalama toprak
kaybını (ton olarak) belirlemek için bitki örtüsü tipi dahil olmak üzere birçok üstte bulunan
rastere yerel bir matematiksel formül uygular[1-9].
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Şekil 6.5 Raster Veri Kümesindeki Yerel İşlem

6.1.4.Mahalle Operasyonları
Tobler’in ilk coğrafya yasası “her şeyin diğer her şeyle ilgili olduğunu, ancak
yakınlardaki şeylerin uzak şeylerle ilgili olduğunu” belirtmektedir. Komşuluk operasyonları,
bu konsepte yoğun olarak dayanan bir dizi sık kullanılan mekânsal analiz tekniklerini temsil
etmektedir. Komşuluk fonksiyonları, bir nesnenin benzer çevreleyen nesnelerle olan ilişkisini
inceler. Nokta, çizgi veya çokgen vektör üzerinde yapılabilir
Veri kümeleri yanı sıra raster veri kümeleri. Vektör veri setlerinde, temel aramaları
yapmak için en sık olarak mahalle analizi kullanılır. Örneğin, elverişli mağazaların yerini
içeren bir nokta veri kümesi verildiğinde, bir doğrusal özelliğin (yani, Kaliforniya'da
Interstate 10) 5 mil içindeki mağaza sayısını belirlemek için bir CBS kullanılabilir.
Raster veri kümeleriyle kullanıldığında mahalle analizleri genellikle daha karmaşıktır.
Raster analizleri, raster tabakanın kapsamı boyunca her lokasyon için yeni hücre değerlerini
hesaplamak üzere, aynı zamanda filtreler veya çekirdekler olarak da adlandırılan hareketli
pencereleri kullanır. Bu hareketli pencereler, istenen çıktı türüne ve incelenen olgulara bağlı
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olarak birçok farklı şekil alabilir. Örneğin, belirli bir “hedef” hücreyi hemen çevreleyen
ortalama, standart sapma, toplam, minimum, maksimum veya aralık değerlerini hesaplamak
için genellikle 3 boyutlu, 3 boyutlu bir hareketli pencere kullanılır (Şekil 6.6 "Ortak
Komşuluk Hedef Hücre “x”: (a) 3, 3, (b) Daire, (c) Annulus, (d) Wedge "). Thetarget hücresi,
3-by-3 hareketli pencerenin merkezinde bulunan hücredir. Hareketli pencere, rasterdeki her
hücrenin üzerinden geçer.
Her bir merkezi hedef hücreyi geçerken, 3'e 3 penceresindeki dokuz değer, bu hedef
hücre için yeni bir değer hesaplamak için kullanılır. Bu yeni değer, çıkış rasterindeki aynı
konuma yerleştirilir. Eğer hedef hücreler üzerinde daha büyük bir etki alanını incelemek
istendiyse, hareketli pencere 5, 7, 7 ve 7'ye kadar genişletilebilir. Ayrıca, hareketli pencerenin
basit bir dikdörtgen olması gerekmez. Mahalle istatistiklerini hesaplamak için kullanılan diğer
şekiller arasında halka, kama ve daire (Şekil 6.6 "Hedef Hücre etrafındaki Ortak Komşuluk
Türleri" x ": (a) 3 3, (b) Daire, (c) Annulus, (d) Kama "). [1-9]

Şekil 6.6 Hedef Hücrenin Çevresindeki Ortak Komşuluk Türleri “x”: (a) 3'e 3, (b)
Daire, (c) Annulus, (d) Kama
Mahalle işlemleri, raster veri kümelerinde veri sadeleştirmesi için yaygın olarak
kullanılır. Mahalle değerlerinin ortalamasının analiz edilmesi, ortalama değerlerin etkisinin
ortalama alma süresi ile azalmasıyla, sönümlü yükseklere ve düşük seviyelere sahip
düzleştirilmiş bir çıktı raspası ile sonuçlanacaktır. Alternatif olarak, bir veri kümesindeki
farklılıkları abartmak için mahalle analizleri kullanılabilir. Kenar geliştirme bir türüdür
Hareketli pencerede değerler aralığını inceleyen mahalle analizi. Büyük aralıklı bir
değer, pencerenin kenarında bir kenarın oluştuğunu gösterirken, küçük bir aralık bir kenar
eksikliğini belirtir.
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6.1.5.Bölgesel Operasyonlar
Bölgesel olarak adlandırılan benzer değere veya benzer özelliklere sahip hücreler
üzerinde, bölgeler olarak adlandırılan (örneğin, arazi parselleri, siyasi / belediye birimleri, su
kütleleri, toprak / bitki örtüsü tipleri) bir bölge operasyonu kullanılır. Bu bölgeler çokgenlerin
raster versiyonları olarak kavramsallaştırılabilir. Bölgesel rasterler genellikle bir giriş rasterini
sadece birkaç kategoriye yeniden sınıflandırmak suretiyle oluşturulur (“Mahalle
Operasyonları”). Bölgesel işlemler tek bir rastere veya iki üst üste binen rastere uygulanabilir.
Tek bir giriş rasterı verildiğinde, bölge işlemleri alan, çevre, kalınlık ve merkezci gibi
rasterdeki her bölgenin geometrisini ölçer. Bölgesel bir işlemde iki raster, bir giriş raster ve
bir zonal raster verildiğinde, bir bölge işlemi, rasgele bir rasterdeki her bir bölge için giriş
rasterindeki hücre değerlerini özetleyen bir çıkış raster'i üretir (Şekil 6.7 "Bir Raster Veri
Kümesinde Bölgesel İşlem ").

Şekil 6.7 Raster Veri Kümesindeki Bölgesel İşlem

Zonal işlemler ve analizler, yaşam alanlarının geometrisinin ve mekânsal
düzenlemelerinin, içinde bulunabilecek türlerin türünü ve sayısını önemli ölçüde
etkileyebileceği peyzaj ekolojisi gibi çalışma alanlarında değerlidir. Benzer şekilde, bölgesel
analizler, uçsuz bucaksız kentleşmiş alanlardan geçen uçamayan göçmen hayvan türlerinin
bölgesel hareketi için önemli olan dar habitat koridorlarını etkili bir şekilde ölçebilir.
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6.1.6.Küresel operasyonlar
Global işlemler, tüm raster veri kümesinin kapsamının tek bir bölgeyi temsil ettiği
bölgeli işlemlere benzer. Tipik global operasyonlar, raster için bir bütün olarak temel
istatistiksel değerleri belirlemeyi içerir.
Örneğin, minimum, maksimum, ortalama, aralık ve benzerleri, giriş rasterinin tüm
kapsamı boyunca hızlı bir şekilde hesaplanabilir ve daha sonra her hücrenin hesaplanan değeri
içerdiği bir rastere gönderilebilir (Şekil 6.8 "Raster Veri Kümesi ").

Şekil 6.8 Raster Veri Kümesindeki Küresel İşlem
Raster analizleri dört farklı operasyon ölçeğinde gerçekleştirilebilir: yerel, mahalle,
bölgesel ve küresel. Bunların her biri CBS analisti için eşsiz seçenekler sunuyor ve burada bu
bölümde sunulmaktadır.

6.2. Raster Veri Modeli Nedir?
Hücrelere yani piksellere bağlı olarak ifade edilen veridir. Raster verilesi Şekil 6.9da
sağ alttaki resimdeki gibi kutucukların grid sistemi ile bir araya gelmesiyle oluşur. Vektör
verilerin dönüşüm (convert) işlemi ile elde edilir. Rektör verilerine oranla daha fazla veri
depolayabilirler. Raster veriler ile uygunluk analizleri kolay bir şekilde yapılabilir. Fakat veri
hassasiyeti raster verilerde hücre yani piksel boyutuyla orantılı olduğu için hassas
çalışmalarda veri kaybı meydana gelebilir.
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Şekil 6.9: Gerçek Dünya (solda) ve görüntünün raster verisi (sağda)

6.3. Raster Veri Modelinin Yapısı
Raster modelde kullanıcı tarafından oluşturulan veya verinin kendi orijinal boyutlarda
gridler kullanılır. Her bir grid bir piksel olarak ifade edilir. Girid boyutları küçülürse
çözünürlük artar aynı oranda dosya boyutunda artar.
Çözünürlük, raster veri üzerindeki herhangi bir pikselin (raster veriyi tanımlayan her bir
nokta- birn inch’teki nokta sayısı) büyüklüğüne eşittir. Çözünürlük düştükçe aynı şekilde
hassasiyette düşer.

6.4. ArcGIS’de Raster Veri ile Çalışma
CBS depolanan veriler üzerinde konuma bağlı kullanım kararları alınabilmesi için
mekânsal analizlerin yapılması gerekmektedir. Mekânsal analiz işlemlerinde hücre tabanlı
raster verilerin, üretilmesi, görüntülenmesi, sorgulanması v.b. işlemler gerçekleştirilmektedir.
Bunlar; Çıkarım, Çakıştırma, Mesafe, Yüzey, Yeniden sınıflandırma analizleri şeklindedir.
6.4.1. Çıkarım Analizleri
Raster veriler ile yapılan analizler arasında çıkarım analizleri bulunmaktadır. Bu
analizler;
Niteliğe Göre Çıkarım (Extraction By Attribute): Niteliğe göre çıkarım aracı, belirli
bir özellik sorgusuna karşılık gelen hücrelerin kesilip alınmasına veya seçimine olanak tanır.
Şekle Göre Çıkarım (Extraction By Shape): Şekle göre çıkarım, belli bir şekle sahip
verilerin bir birlerinden çıkarım veya seçimi işlemidir. Çıkarım, şeklin içerisinde bulunan
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hücrelerle yapılabildiği gibi şeklin dışında kalan hücreler için de yapılabilir. Çıkarımda,
daire, dikdörtgen ve poligon gibi belirli geometrik şekiller kullanılır (Şekil 6.10, 6.11, 6.12).

Şekil 6.10: Çıkarımda daire kullanılması[12]

Şekil 6.11: Çıkarımda Dikdörtgen Kullanılması [12]

Şekil 6.12: Çıkarımda Poligon Kullanılması[12]
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Tanımlanan Konuma Göre Çıkarım (Extraction by Specified Location): Konuma
göre çıkarım, hücrelerin mekânsal konumları ele alınarak o konuma karşılık gelen
niteliklerinin çıkarılmasıdır. Bir raster verisinde çıkarım yapılacak hücrenin konumu,
doğrudan hücrenin yerinin tanımlanmasıyla veya istenen nokta koordinatlarının
tanımlanmasıyla belirlenebilir (Şekil 6.13).
Hücrelerin coğrafi konumları ele alınarak o konum altındaki verilerin çıkartılmasıdır.
Bir raster veride çıkarım yapılabilmesi için, çıkarım yapılacak hünerinin konumu belirlenmesi
veya istenen hücrenin koordinatlarının belirlenmesi gerekmektedir.
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Şekil 6.13: Tanımlanan konuma göre çıkarım[12]
Noktaya Göre Çıkarım (Extraction By Points): Birden fazla nokta baz alınarak raster
verisi hücrelerinin çıkartılması işlemidir (Şekil 6.14).

Şekil 6.14: Noktaya göre çıkarım[12]
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Değerlerin Noktaya Çıkarımı (Extraction Values to Points): Birden fazla nokta baz
alınarak raster verisi hücre değerlerinin çıkarımıdır.
6.4.2. Çakıştırma Analizleri
Raster verisi ile yapılan bir diğer analiz çalıştırma analizidir ve katmanların
çakıştırılması ile uygunluk analizleri yapılır. İkiye ayrılır;
Çakıştırma (overlay) yönteminde, amaç ve kriterler belirlenir ve tüm katmanlara eşit
ağırlık verilir ve ortaya bir sonuç raster verisi çıkar .
Ağırlıklı çakıştırma yönteminde katmanlara farklı ağırlık verilmesiyle elde edilen
raster verisidir. Ortaya çıkan Sonuç raster verisi, daha önce belirlene uygunluk dereceleri ve
ağırlık puanlarının çarpımıyla hesaplanan değerlerdir.
6.4.3. Mesafe Analizleri
Farklı raster veri kümelerinde uzaklık analizleri ile kaynak nokta ve bulunduğu
konum arası en yakın mesafe, en uygun mesafe olarak belirlenir. İki konum arasında uygun
güzergâh belirleme analizlerinde kullanılır.
Öklid mesafesi matematikte, iki nokta arasındaki Pisagor bağıntısı ile hesaplanan ölçü
birimidir. Bu tanıma göre iki nokta arasındaki mesafe basitçe iki noktanın x ve y
koordinatlarının ayrı ayrı farklarının hipotenüsüne eşittir.
Ağırlıklı mesafe, Bu analizde Öklid analizindeki sadece uzaklık analizinden
ziyede,kaynak veriden her bir hücre için en kısa uzaklık ve yada toplam seyahat maliyeti
şeklinde ortaya konulur.
Koridor analizi; eklenen maliyet raster verisine sahip iki veri girdisi için maliyet
mesafelerinin toplamını hesaplayan bir raster çıktı verisi olarak tanımlanır.
6.4.4. Yüzey Analizleri
Düzensiz Üçgenler Ağı (TIN) veya Sayısal Yükseklik Modeli (DEM-SYM) yüzey
verisi kullanarak çeşitli mekânsal analizler yapılır ve yeni veriler oluşturulabilir. Örnek tin
verisinin raster veriye dönüştürülerek eğim bakı ve görünürlük analizlerinin elde edilmesi
gibi.
Eğim analizi: Her hücrenin komşu hücre ile olan en yüksek değişim oranı olarak
tanımlanır. Eğim iki farklı şekilde hesaplanabilir: yüzde ve derece (Şekil 6.15).
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Şekil 6.15: Eğim
Konturlar: Aynı değerlere sahip noktaları birleştirilerek oluşturulan eş yükselti
eğrileridir. TIN veya DEM’den, istenilen aralıkta konturlar oluşturulabilir (Şekil 6.16).

Şekil 6.16: Kontur
Gölgeli kabartma: Hipotetik bir ışık kaynağının açısını ayarlayarak yüzeydeki her bir
hücrenin ışık kaynağına olan oryantasyonu üzerine aydınlanma değerini hesaplar (Şekil 6.17).
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Şekil 6.17: Gölgeli kabartma
Hacim (kazı/dolgu): İki yüzey arasındaki değişen hacimleri hesaplamak için hacim
analizi kullanılır. Aynı yerin, farklı zamanlarda alınan iki yükseklik verisi arasındaki farkı,
kazı veya dolgu olarak değişen hacimsel malzeme miktarını vermektedir (Şekil 6.18).

Şekil 6.18: Kazı ve dolgu. [12]
Bakı: Her hücrenin komşu hücrelerle olan en yüksek eğim değerinin yönüdür. Bir
başka tanımla ile yüzeyin kuzeyle yaptığı coğrafi açı olarak da tanımlanmaktadır. Bakı
hesaplamalarında derece cinsinden hesaplanır ve 0 ila 360 derece arasında değerler alır.
Kuzey 0 ve saat yönünde ilerleyerek Doğu 90, Güney 180, Batı 270, olmak üzere 360 derece
tekrar Kuzey olarak tanımlanmaktadır (Şekil 6.19).
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Şekil 6.19: Bakı.
Görünürlük: TIN veya DEM verisi üzerinde işaretlenen
noktadan/çizgiden görülebilen alanlar çıkartılmasıdır (Şekil 6.20).

bir/birden

fazla

Şekil 6.20: Görünürlük.
6.4.5. Yeniden Sınıflandırma Analizleri
Raster verinin hücre değerinin farklı yollar kullanılarak değerlerin yeni değerler ile
değiştirmek ve çıktı verisi durumuna getirmeye denir. Veriyi tekrar yeniden sınıflandırmanın
sebepleri şunlardır:
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• Yeni bilgiler üzerine değerleri değiştirme
• Belirli değerleri gruplandırma
• Değerleri ortak paydada yeniden sınıflandırma
• Veri olmayan ya da değeri olmayan hücrelere değer atama.
Yeniden sınıflandırma teknikleri ise aşağıda belirtildiği gibidir:
Tekil Değerler: Raster veri hücresindeki bir değeri başka bir değere değiştirmek için
bu işlem uygulanır (Şekil 6.21).

Şekil 6.21: Tekil değerler. [12]
Değer Aralıkları: Belli bir aralıktaki raster hücre verisi değerleri bu işlem kullanarak
başka bir değere dönüştürülebilir (Şekil 6.22).
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Şekil 6.22: Değer aralıkları. [12]
Bölümler: Yeniden sınıflandırmanın bir başka yolu ise bölümler şeklinde olmasıdır.
Girdi değerleri eşit aralıklara veya eşit alanlara bölünebilmektedir (Şekil 6.23).

Şekil 6.23: Bölümler. [12]

6.5. Yüzey Analizi: Mekânsal İnterpolasyon
Bir yüzey, kapsamı boyunca her yereli için bir nitelik değeri içeren bir vektör veya
raster veri kümesidir. Bir anlamda, tüm raster veri kümeleri yüzeylerdir, ancak tüm vektör
veri kümeleri yüzey değildir. Yüzeyler, coğrafi bilgi sisteminde (GIS), yükseklik, sıcaklık,
eğim, görünüm, yağış ve daha fazlası gibi olayları görselleştirmek için yaygın olarak
kullanılır. Bir CBS'de, yüzey analizleri genellikle raster veri kümeleri veya TIN'ler (Üçgen
Düzensiz Ağ, "Mekânsal Veri Yönetimi", "Vektör Dosyası Biçimleri") üzerinde
gerçekleştirilir, ancak isolinler veya nokta dizileri de kullanılabilir. İnterpolasyon, bir
örneklemenin alınmamış bir lokasyondaki değerinin yakındaki veya komşu lokallerde yapılan
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ölçümlerden tahmin edilmesi için kullanılır. Mekânsal enterpolasyon yöntemleri Tobler'in ilk
coğrafya yasasının kuramsal inancına dayanıyor, ki bu da “her şeyin başka her şeyle ilgili
olduğunu, ancak yakınların uzak şeylerden daha çok ilişkili olduğunu” belirtiyor. Gerçekten
de, bu pozitif mekânsal otokorelasyonun temel ilkesi omurganın belkemiğini oluşturuyor.
Birçok mekânsal analiz (Şekil 6.24 "Pozitif ve Negatif Mekânsal Otokorelasyon"). [1-11].

Şekil 6.24. Pozitif ve Negatif Mekânsal Otokorelasyon

6.6.Yüzey Oluşturulması
Bir yüzey yaratma yeteneği CBS'de değerli bir araçtır. Bununla birlikte, raster
yüzeylerin oluşturulması genellikle bir vektör yüzeyinin oluşturulmasıyla başlar. Noktasal
veriden böyle bir vektör yüzeyi yaratmak için yaygın bir yöntem, Thiessen (veya Voronoi)
çokgenlerinin üretilmesidir. Thiessen poligonları, tüm diğer noktalara göre veri kümesindeki
her nokta etrafındaki etki alanını tanımlayan matematiksel olarak oluşturulmuş alanlardır
(Şekil 6.25 "Thiessen Poligonları Kullanılarak Oluşturulan Bir Vektör Yüzeyi"). Spesifik
olarak, poligon sınırları, her bir komşu nokta çifti arasındaki hatların dikey bisektörleri olarak
hesaplanır. Türetilmiş Thiessen poligonları daha sonra ilgili tüm alan boyunca özellik bilgisi
sağlayan ham vektör yüzeyleri olarak kullanılabilir. Thiessen çokgenlerinin yaygın bir örneği,
bir dizi yağmur ölçer noktası noktasından bir yağmur yüzeyinin oluşturulmasıdır. Bazı temel
sınıflandırma teknikleri kullanılarak, bu Thiessen çokgenleri kolayca eşdeğer raster
gösterimlerine dönüştürülebilir.
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Şekil 6.25. Thiessen Poligonlarını Kullanan Bir Vektör Yüzeyi

Thiessen poligonlarının oluşturulması her bir poligonun veya raster zonun tek bir değeri
koruduğu bir poligon tabakası ile sonuçlanırken, enterpolasyon bilinen noktalar arasındaki
tüm bilinmeyen noktaların değerini tahmin eden potansiyel olarak karmaşık bir istatistiksel
tekniktir. Enterpolasyonlu yüzeyler oluşturmak için kullanılan üç temel yöntem, spline, ters
mesafe ağırlıklandırma (IDW) ve trend yüzeyidir. Spline enterpolasyon yöntemi, bilinmeyen,
araya giren değerleri tahmin etmek için bilinen giriş noktaları kümesinden düzleştirilmiş bir
eğri zorlar. IDW enterpolasyonu, bilinen, bilinen değerlere olan mesafeyi kullanarak
bilinmeyen yerlerin değerlerini tahmin eder. Her bir proksimal değerin değerine yerleştirilen
ağırlık, hedef lokustan uzamsal mesafesine ters orantılıdır. Bu nedenle, proksimal nokta ne
kadar uzak olursa, hedef noktasının değerini tanımlarken taşıdığı ağırlık o kadar azdır. Son
olarak, trend yüzey enterpolasyonu en çok Karmaşık yöntem çok değişkenli bir istatistiksel
regresyon modeline bilinen noktalara uyar, bu modele dayanarak bilinmeyen her yere bir
değer atar.
Kriging gibi diğer oldukça karmaşık enterpolasyon yöntemleri vardır. Kriging, IDW'ye
benzer karmaşık bir jeoistatistık tekniktir, bir giriş noktası katmanının değerlerini
yorumlamak için semivariogramlar kullanır ve bir regresyon analizine daha yakındır (Krige
1951). [1] Kriging metodolojisinin özellikleri burada ele alınmayacaktır, çünkü bu metnin
kapsamı dışındadır. Kriging hakkında daha fazla bilgi için, incelemeye bakın Stein (1999)
gibi metinler. [2] Tersine, raster veriler vektör yüzeyleri oluşturmak için de kullanılabilir.
Örneğin, isoline haritaları, eşit değerde noktaları birleştiren sürekli, çıkmayan hatlardan
oluşur. İsolinler, modelledikleri bilgi türüne bağlı olarak belirli bir monikere sahiptir (örn.,
Yükseklik = kontur çizgileri, sıcaklık = izotermler, barometrik basınç = izobarlar, rüzgar hızı
= isotachs) Şekil 6.26 "DEM'den türetilen Kontur Hatları", bir izolin yükseklik haritasını
göstermektedir. Bu dijital yükseklik modelinin (DEM) yükselme değerleri 450 ila 950 feet
arasında değişirken, kontur çizgileri görüntünün genişliği boyunca 500, 600, 700, 800 ve 900
fit yükseklikte yerleştirilir. Bu örnekte, dikey olarak tanımlanan kontur aralığı [3-11].
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Her kontur çizgisi arasındaki mesafe, 100 feet. Kontür aralığı, yüzey oluştururken
kullanıcı tarafından belirlenir.

Şekil 6.26 DEM'den türetilen Kontur Hatları

6.7. Yüzey Analizi: Arazi Haritalama

Yüzey analizi, eğim, görünüm, görünüm, hidroloji, hacim vb. Ile ilgili bilgiler DEMs
(sayısal yükseklik modelleri; "Coğrafi Veri Yönetimi" gibi raster yüzeylerde hesaplandığında
genellikle arazi (yükseklik) analizi olarak adlandırılır. Kısım 5.3.1 "Vektör Dosyası
Biçimleri"). Buna ek olarak, yüzey analiz teknikleri, belirli bir bölgede tornado olasılığı veya
bebek ölümlerinin yoğunlaşması gibi daha ezoterik haritalama çalışmalarına da uygulanabilir.
Bu bölümde, arazi veri kümeleriyle ilgili yüzeyler ve ortak yüzey analizi teknikleri
oluşturmak için birkaç yöntem ele alınmıştır.
Birçok ortak raster tabanlı mahalle analizi, arazinin yüzey özellikleri hakkında değerli
bilgiler sağlar. Eğim haritaları (Şekil 8.12'nin (a) eğrisinin (a) (a) eğimi, (b) Unsur ve (c ve d)
Tepe Gölgeleme Haritaları), yer şekil özelliklerini analiz etmek ve görselleştirmek için
mükemmeldir ve sıklıkla haritalarla birlikte kullanılır (tanımlı olarak). Daha sonra havza
birimlerini, envanter orman kaynaklarını değerlendirmek, habitatın uygunluğunu belirlemek,
eğim erozyon potansiyelini tahmin etmek vb. Bunlar genellikle, her bir hedef hücrenin
etrafına 3 x 3 hareketli bir pencereye düzlemsel bir yüzeyin yerleştirilmesiyle oluşturulur.
Yatay mesafeyi (raster görüntünün uzaysal çözünürlüğü ile belirlenir) hareketli
pencereden pencerenin dikey mesafesine bölerken (en büyük hücre değeri ve merkezi hücre
değeri arasındaki fark olarak ölçülür), eğim nispeten kolayca elde edilir. Eğim değerlerinin
çıkış rasteri, yüzde eğim veya eğim derecesi olarak hesaplanabilir.
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Eğim gösteren herhangi bir hücre, tanım olarak, bilinen bir yönde yönlendirilmelidir.
Bu yönlendirme, yön olarak adlandırılır. Unsur haritaları (Bölüm (b), Şekil 6.27 "(a) Eğim,
(b) Unsur ve (c ve d) Tepe Gölgeleme Haritaları"), çıkış raster görüntülerini üretmek için
eğim bilgilerini kullanır, böylece her bir hücrenin değeri, yüz yönünü gösterir. Bu, genellikle
sekiz ordinal yönden biri (kuzey, güney, doğu, batı, kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı,
güneydoğu) veya 1° (neredeyse kuzeyden) 360 derece (kuzeyde geri dönecek) dereceden biri
olarak kodlanır. Düz yüzeylerin hiçbir yönü yoktur ve −1 değeri verilir. Yönü hesaplamak
için, hedef hücrenin etrafındaki en yüksek ve en düşük yükseklikleri bulmak için 3 x 3
hareketli bir pencere kullanılır. En yüksek hücre değeri pencerenin sol üst köşesinde yer
alıyorsa (“üstte” kuzeyde) ve en düşük değer sağ altta ise, yönün güneydoğu olduğu
varsayılabilir. Eğim ve görünüş bilgileri, botanikçiler ve toprak bilimcileri gibi araştırmacılar
için büyük önem taşımaktadır, çünkü günışığı güneye bakan ve güneye bakan yamaçlarda
güneş ışığı mevcudiyeti değişmektedir. Nitekim, görünüm değişikliklerinden kaynaklanan
çeşitli ışık ve nem rejimleri bitkisel ve edafik farklılıkları teşvik etmektedir [1-8].
Bir tepe haritası haritası (Şekil 8.12'nin (c) kısmı (c) eğimi, (b) Unsur ve (c ve d) Tepe
Gölgeleme Haritaları), bazı varsayımsal, kullanıcı tanımlı ışık kaynağından bir yüzeyin
aydınlatılmasını temsil eder (muhtemelen, Güneş). Gerçekten de, bir tepenin eğimi, güneşe
bakarken nispeten parlak bir şekilde yanar ve uzaklaştıkça karanlıktır. Yüzey eğimini,
görünüşünü, gelen ışığın açısını ve güneş irtifasını giriş olarak kullanarak, tepe teli işlemi
çıkış rasterindeki her bir hücreyi siyahtan beyaza yükselen 8 bitlik bir değerle (0–255) kodlar.
Şekil 8.12 "(a) Eğim, (b) Unsur ve (c) nin (c) kısmında görebileceğiniz gibi ve d) Tepe
Gölgeleme Haritaları ", tiftik gösterimleri, iki boyutlu bir monitör veya kâğıt haritası
üzerindeki arazi yüksekliklerinin üç boyutlu niteliğini görselleştirmek için etkili bir yoldur.
Tepe gölgeli haritalar, yarı saydam bir tabaka ile örtüştüğünde, bir taban çizgisi haritası olarak
da etkili bir şekilde kullanılabilir. Bir yanlış renkli dijital yükseklik modeli (Şekil 86.27’nin
DEM; (d) kısmı (a) Eğim, (b) Unsur ve (c ve d) Hillshade Haritaları ").

374

Şekil 6.27 (a) Eğim, (b) Unsur ve (c ve d) Hillshade Haritaları Kaynak: ABD Jeolojik
Araştırma, Dünya Kaynakları Gözlem ve Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.

Viewshed analizi, bir veya daha fazla belirli yer(ler) den görülebilen alanları (Şekil
6.28'in (a) kısmı) belirlemek için bir DEM veya TIN (Triangulated Düzensiz Ağ) içindeki
hücrelerin yükselme değerini kullanan değerli bir görselleştirme tekniğidir. (a) Viewshed ve
(b) Havza Haritaları"). Görüntüleme yeri, bir nokta veya çizgi katmanı olabilir ve istenen
herhangi bir yüksekliğe yerleştirilebilir. Gözlemlenen analizin çıktısı, hücreleri 1 (görünür)
veya 0 (görünmüyor) olarak sınıflandıran ikili bir rasterdir. İçinde iki görüntüleme konumu
durumunda, çıkış raster değerleri 2 (her iki noktadan görülebilir), 1 (bir noktadan görünür)
veya 0 (her iki noktadan görülemez) olacaktır.
Sonuç görüntülenen haritayı etkileyen ek parametreler, görüntüleme azimut (yatay ve /
veya dikey) ve görüntüleme yarıçapıdır. Yatay görüntüleme azimutu görünüm alanının yatay
açısıdır ve varsayılan 360 ° değerine ayarlanır. Örneğin, istenen görüş alanı sadece bir ofis
penceresinden görülebilen alanı içerdiğinde, kullanıcı bu değeri 90 ° değiştirmek isteyebilir.
Benzer şekilde, dikey izleme açısı 0° ila 180° arasında ayarlanabilir. Son olarak,
görüntüleme yarıçapı, çıktıya dahil edilecek olan izleme konumundan uzaklığı belirler. Bu
parametre normal olarak sonsuza ayarlanır (işlevsel olarak, bu, inceleme altındaki DEM veya
TIN'deki tüm alanları içerir). Örneğin, sadece bir radyo istasyonunun 100 km'lik yayın
aralığındaki alanı dahil etmek istediğinizde bu durum azaltılabilir.
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Benzer bir şekilde, havza analizleri, akış ağları için yüzey suyunu tahliye eden
topografik bölünmeleri tanımlayan bir dizi yüzey analizi tekniğidir (Şekil 6.28'in (b) bölümü)
(a) Viewshed ve (b) Havza Haritaları"). Coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS), bir su havzası
analizi “dolu” bir DEM'in girişine dayanır. DEM, içsel çöküntüler içermeyen (bir çukurda,
sulak arazide veya taş ocağında görüldüğü gibi) dolu bir DEM'dir. Bu girdilerden, yüzey
boyunca su hareketinin yönünü modellemek için bir akış yönü raster oluşturulur. Akış yönü
bilgisinden, bir akış biriktirme rasteri, her bir hücrenin akışına katkıda bulunan hücre sayısını
hesaplar. Genel olarak, yüksek bir akış birikimi değerine sahip olan hücreler, akış kanallarını
temsil ederken, düşük akış birikimi olan hücreler ise yükseklikleri temsil etmektedir. Bu
düşünceyle, rasterleştirilmiş akış segmentleri ağı oluşturulur. Bu akış ağları, bazı kullanıcı
tanımlı minimum akış birikimi eşiğine dayanmaktadır. Örneğin, bir hücrenin, bir akış
segmenti olarak kabul edilmesi için en az bin hücrelere katkıda bulunması gerektiğine karar
verilebilir. Bu eşik değerinin değiştirilmesi, akış ağının yoğunluğunu değiştirecektir. Akış
ağının oluşturulmasını takiben, her bir akış segmentinin (çizgi) akım kesişme noktalarına
(düğümler) topolojik olarak bağlı olduğu bir akış link raster hesaplanır. Son olarak, akış yönü
ve akış bağlantı raster veri kümeleri, Şekil 6.28 "(a) Viewshed ve (b) Havza Haritalarının"
(Chang 2008) bölüm (b) 'de görüldüğü gibi çıkış su havzası rasterini belirlemek için
birleştirilir. [1] Bu analizler, havza yönetimi ve hidrolojik modelleme için paha biçilmezdir
[1-8].

Şekil 6.28. (a) Viewshed ve (b) Havza Haritaları Kaynak: ABD Jeolojik Araştırma,
Dünya Kaynakları Gözlem ve Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait test ve alıştırma sorularını çözünüz.
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Uygulama Soruları
1)

Raster veri modelinin vektör veri modeline göre avantajları nelerdir?

2)

Bir raster veri setinde çözünürlük arttıkça grid (piksel) sayısı artar mı; azalır

mı?
3)
Çakıştırma analizine tabi tutulan iki ayrı raster veri setinin karşılıklı
piksellerinde yer alan değerleri 0 ve 1 ise, çakıştırmada (AND işlemi) bu piksel için elde
edilecek sonuç nedir?
4)
Bir yamaç haritası oluşturulmasında eğim ve yön haritaları nasıl
kullanılır?
5)
Yeni bir ev inşa edecekseniz, çabalarınıza yardımcı olmak için
nasıl bir manzara haritasına sahip olabilirsiniz?
6)
Gerçek dünyada pozitif mekânsal otokorelasyon gösteren beş
fenomenin bir örneğini verin.
7)
Gerçek dünyada negatif mekânsal otokorelasyon gösteren beş
fenomenin bir örneğini verin.
8)
Bu bölümde açıklanan dört mahalle şekli nelerdir? Burada
tartışılmasa da,
9)
Bu şekillerin her birinin kullanılabileceği belirli durumları
düşünün?
10)
Kendi çalışma alanınızdan, “Bir alışveriş merkezi koymak için
en uygun yer neresi” gibi karmaşık bir mekânsal soruyu yanıtlayan yeni bir
çıktı haritası oluşturmak için üzerine yazılabilecek üç teorik veri katmanını
tanımlayın.
11)
Çevrimiçi olun ve yeni oluşturduğunuz soruyla ilgili vektör
veya raster veri kümelerini bulun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde raster veri yapısını öğrenecek, raster veri hazırlama, yeni veri türetme, bu
amaçla çıkarım, çakıştırma, mesafe analizi, yüzey analizi ve yeniden sınıflandırma analizi gibi
raster işlemleri hakkında bilgiler kazanacaksınız.
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Bölüm Soruları
1. Tek katman analizi bir veri kümesinin yeniden sınıflandırılması veya yeniden
kodlanması, …..(raster analizi) sırasında gerçekleştirilen ilk adımlardan biridir.

2. …..(Yeniden sınıflandırma) temel olarak, orijinal değerlerine göre veri kümesindeki
tüm piksellere yeni bir sınıf veya aralık değeri atamak için tek katmanlama işlemidir

3. Vektör verisi ile kullanmak için mevcut kaplama işlemleri, çok noktadaki poligon,
çok satırlı çizgi veya çokgenli çokgen modelleri içerir.
Evet
Hayır

4. Raster overlay işlemleri, yeni çıktı veri kümeleri oluşturmak için güçlü matematiksel,
Boole veya ilişkisel işleçleri kullanabilir.
Evet
Hayır
5. Tek katman analizi bir veri kümesinin yeniden sınıflandırılması veya yeniden
kodlanması, …..(raster analizi) sırasında gerçekleştirilen ilk adımlardan biridir.

6. …..(Yeniden sınıflandırma) temel olarak, orijinal değerlerine göre veri kümesindeki
tüm piksellere yeni bir sınıf veya aralık değeri atamak için tek katmanlama işlemidir

7. Vektör verisi ile kullanmak için mevcut kaplama işlemleri, çok noktadaki poligon,
çok satırlı çizgi veya çokgenli çokgen modelleri içerir.
Evet
Hayır
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8. Raster overlay işlemleri, yeni çıktı veri kümeleri oluşturmak için güçlü matematiksel,
Boole veya ilişkisel işleçleri kullanabilir.
Evet
Hayır

9. Bölgesel Operasyonlar nedir? Bölgesel olarak adlandırılan benzer değere veya
benzer özelliklere sahip hücreler üzerinde, bölgeler olarak adlandırılan (örneğin, arazi
parselleri, siyasi / belediye birimleri, su kütleleri, toprak / bitki örtüsü tipleri) bir bölge
operasyonu kullanılır.

10. Küresel operasyonlar nedir? Global işlemler, tüm raster veri kümesinin
kapsamının tek bir bölgeyi temsil ettiği bölgeli işlemlere benzer. Tipik global
operasyonlar, raster için bir bütün olarak temel istatistiksel değerleri belirlemeyi içerir.

11. aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Yerel raster işlemleri analiz sırasında sadece tek bir hedef hücreyi inceler.
b.Mahalle raster operasyonları, hedef hücre proksimal hücrelerinin ilişkisini inceler.
c.Bölgesel raster işlemleri, tek tip bir özellik tipi içinde meydana gelen hücre gruplarını
inceler.
d.Global tarama işlemleri, veri kümesinin tüm kapsamını inceler.
e.Global bölgesel işlemleri çoklu hücrelerde içerir
12. Mekânsal enterpolasyon, bilinen veri noktaları arasında bulunan bilinmeyen
değerleri tahmin etmek için kullanılır.
Evet
Hayır
13. Haritalandırılmış özellikler kümelenmiş ve eşlenmiş özellikler eş dağılımlı
olduğunda negatif olduğunda, uzamsal otokorelasyon pozitiftir.
Evet
Hayır
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14. Thiessen poligonları, nokta dizilerini çokgen yüzeylere dönüştürmek için değerli bir
araçtır.
Evet
Hayır
15. Yüzey analizi, eğim, görünüm, görünüm, hidroloji, hacim vb. Ile ilgili bilgiler
DEMs (sayısal yükseklik modelleri; "Coğrafi Veri Yönetimi" gibi raster yüzeylerde
hesaplandığında genellikle arazi (yükseklik) analizi olarak adlandırılır.
Evet
Hayır

16. Viewshed analizi, bir veya daha fazla belirli yer (ler) den görülebilen alanları (Şekil
8.13'ün (a) kısmı) belirlemek için bir DEM veya TIN (Triangulated Düzensiz Ağ) içindeki
hücrelerin yükselme değerini kullanan değerli bir görselleştirme tekniğidir.
Evet
Hayır

17 Hücresel (raster) veri modeli; Her bir noktanın düzenli bir grid olarak göründüğü bir
fotoğrafa benzer. Bu veri modeli, model değerler ile dolmuş olan hücreler veya pikseller
sırasıdır. Model dünya yüzey, sürekli değerler kümesi olarak ele alınır.
a)
b)

Evet
Hayır

18 …………….(Hücresel (raster)) veri modeli daha çok süreklilik özelliğine sahip
coğrafik varlıkların ifadesinde kullanılmaktadır.

19 Raster modelde ya verinin orijinalinden gelen ya da belirli bir büyüklükte kullanıcı
tarafından tanımlanmış ……(gridler) kullanılır.
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20. Her grid bir piksel (piksel–picture cell-resim hücresi) olarak tanımlanır. Gridler ne
kadar küçülürse (çözünürlüğü artarsa) dosya o kadar büyür, bilgisayardaki modelin gerçek
dünyada alanı temsil etme oranı ve doğruluğu o kadar artar.
a)
b)

Evet
Hayır

21 Çözünürlük, resim üzerindeki bir pikselin (resmi tanımlayan her bir nokta/bir
inch’teki nokta sayısı) büyüklüğüdür. Yaygın olarak kullanılan sivil görüntülerin çözünürlüğü
1000 metre ile 1 metre arasındadır. Çözünürlük düştükçe hassasiyet ne olur?
a)
b)
c)
d)
e)

Ayni kalir
Artmaktadir
Buyumektedir
Azalmaktadır
Genislemektedir

22 hücre bazlı raster verilerin, üretilmesi, sorgulanması, görüntülenmesi ve çeşitli
analizleri gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi yapmaktadir?
a)
b)
c)
d)
e)

Boyutsal analiz işlemlerinde
Resimsel analiz işlemlerinde
Betimsel analiz işlemlerinde
Mekânsal analiz işlemlerinde
Sinifsal analiz işlemlerinde

23 Mekânsal analiz işlemlerinde, hücre bazlı raster verilerin, üretilmesi, sorgulanması,
görüntülenmesi ve çeşitli analizleri gerçekleştirilmektedir. Bunlar aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Donusturum
Çıkarım
Çakıştırma
Mesafe
Yüzey

24. belirli bir nitelik sorgusuna karşılık gelen hücrelerin çıkarımına veya seçimine
olanak tanımlamnasi aşağıdakilerden hangisini verir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Rotation By Attribute
Extraction By Attribute
Rotation By Move
Extraction By Add
Repitation By Add

25 belirli bir şekli esas alarak hücrelerin çıkarımı veya seçimidir. Çıkarım, şeklin içine
düşen hücrelerde yapılabildiği gibi şeklin dışında kalan hücreler için de yapılabilir.
Çıkarımda, daire, dikdörtgen ve poligon gibi belirli geometrik şekiller kullanılabilir. Bu
komut hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Rotation By Circle
Extraction By Shape
Rotation By Line
Extraction By Line
Repitation By Shape

26 hücrelerin mekânsal konumları ele alınarak o konuma karşılık gelen niteliklerinin
çıkarılmasıdır. Bir raster verisinde çıkarım yapılacak hücrenin konumu, doğrudan hücrenin
yerinin tanımlanmasıyla veya istenen nokta koordinatlarının tanımlanmasıyla belirlenebilir.
Aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Rotation by Specified Time
Extraction by Specified Time
Repitation by Specified Location
Rotation by Specified Place
Extraction by Specified Location

27 Bir grup nokta esas alınarak raster verisi hücrelerinin çıkarımı Aşağıdakilerden
hangisini ifade etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Repitation By Line
Rotation By Points
Extraction By Points
Repitation By Points
Extraction By Circle
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28 Raster veriler ile yapılan analizlerden bir diğeri çakıştırma analizleridir ki kriterler
belirlenerek ve tüm katmanlara eşit ağırlık verilerek bir sonuç raster verisi oluşturulur.
a)
b)
c)
d)
e)

Laypoint
overmove
overlay
play
stop

29 Raster veri modelinin temel yapı birimi hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Grid
x,y,z verileri
Koordinat bilgisi
Harita çözünürlüğü
resimleme

30 Bir CBS projesinde aşağıdaki verilerden hangisinin raster formatında olması gerekir?
a)
b)
c)
d)
e)

Akarsular
Yerleşim alanları
Eşyükselti eğrileri
Topoğrafya
Jeolojik yapı

31 Bir proje için temin edilen topografya (DEM) paftasından çalışma bölgesi sınırları
içinde kalan bölgeye ait bir DEM veri katmanı elde etmek için hangi analiz uygulanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Çakıştırma
Çıkarım
Yüzey analizi
Yeniden sınıflandırma
Hiçbiri

32 DEM topografya verisinden eğim veri katmanı üretimi için hangi analiz kullanılır?
a)
b)
c)

Çakıştırma
Çıkarım
Eğim yüzey analizi
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d)
e)

Yeniden sınıflandırma
Hiçbiri

33 Bir DEM veri katmanında bazı gridlerde arazi yüksekliği değeri yoktur; bu boş
hücrelere sabit bir değer atanmak için hangi analiz uygulanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Çakıştırma
Çıkarım
Yüzey analizi
Yeniden sınıflandırma
Kontur
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YEDİNCİ BÖLÜM
7.
KOORDİNAT
SİSTEMLERİNİN
KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ

İNCELENMESİ

VE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde farklı koordinat sistemleri arasında dönüşümün nasıl yapıldığı ve temel
kartografya
bilgisi(jeoit,elipsoit,datum)
hakkında
bilgiler
öğrenilecektir.
Farklı
projeksiyonlara sahip iki veriyi kendi çalışma projeksiyon koordinat sistemine çevirme
anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Neden çok sayıda / farklı koordinat sistemleri var?

2)

UTM acilimi nedir?

3)

Türkiye’de kullanılan koordinat sistemlerinin açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Koordinat
ve dönüşümü

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Yerkürenin şekli, 3
Metinler,
örnek
sistemleri boyutlu ve 2 boyutlu
uygulamalar, alıştırmalar ve
koordinat
sistemleri,
interaktif materyaller ile.
izdüşümü vb.
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Anahtar Kavramlar
• Koordinat, İzdüşüm (Projeksiyon), Koordinat sistemi açıklanması.
• Türkiye’de kullanılan koordinat sistemlerinin anlatılması.
• Datum tanımı ve açıklanması.
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7.1. Kartografya
Yeryüzü üzerindeki fiziksel verilerin belli bir ölçekler ve semboller ile kağıt ortamına
aktarılmasına harita , bu bilime de kartografya denir.

7.2. Jeoit, Elipsoit ve Datum
Yerkürenin yapısı ne tam daire, ne de elipstir. Dünya, üzerinde bulunan topografik yapı
ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketinden dolayı, düzgün bir geometrik yapıya sahip
değildir. Kutuplardan basık ve ekvatorlarda genişleyen bir yüzeye sahip olan dünyanın şeklini
belirtmek için farklı modeller kullanılmaktadır. Dünya yüzeyindeki topografik yapı dikkate
alınmazsa, dünyanın şeklini belirtecek bir matematiksel modelin hazırlanması kolaydır. Fakat;
dünya üzerinde yapılacak çalışmalarda doğru sonuçlar elde edilebilmesi için, dünyayı
tanımlayacak modellerde topografyanın da göz önüne alınması gerekir. Yer bilimcilerin ortak
çalışması ile dünya için kullanılabilir matematiksel modeller ortaya konmuştur. Bu modeller,
dünyanın jeoit modeli, dünyanın elipsoid modeli ve küremsi modeli (sheroid model)’dir.
Kuzey Kutbu

Tam daire

Yerküre

Kutupsal çap
12.714 km

Ekvator çapı
12.756 km

Şekil 7.1: Yerkürenin boyutları ve şekli
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Jeoit Model
Dünyayı oluşturan karalar, denizler, taşkürenin altında yer alan diğer katmanlar eşit bir
şekilde dağılım göstermezler. Bu sebepten dolayı dünyanın şeklini bir geometrik yüzey olarak
tanımlamak imkânsızdır. Matematiksel olarak tam anlamıyla aktarılamayan yerin kendine
has gerçek şekline jeoit denir. Jeodezi bilimine göre; deniz yüzeyinin durgun hâli jeoidi
belirler ve bu yüzeyin karaların altında da devam ettiği ön görülür.
Dünyanın jeoit modeli, her yerde yerçekimi doğrultusuna dik bir yüzey şekli olarak
verilir. Yer çekimi doğrultusuna her yerde dik olan yüzeyler, eş potansiyel yüzeyler olarak
isimlendirilir. Yer çekimi kuvveti ve doğrultusu dünyanın kabuk ve katmanlarının
yoğunluğunun düzensizliğinden etkilenir. Bu sebepten dolayı benzer potansiyel yüzeylerde
düzensizlikler meydana gelir.. Denizlerin stabil ve yer çekimi doğrultusuna dik olduğu farz
edilirse ortalama deniz seviyesi en iyi eş potansiyel yüzey olarak belirtilir.. Dünyanın en
doğru ve düzgün şekli olarak kabul edilen jeoit, ortalama deniz seviyesi ile en iyi örtüşen eş
potansiyel yüzey olarak kabul edilir. Ortalama deniz seviyesi ile jeoit arasında bir ilişki var
olmasına rağmen, ikisi de aynı niteliğe sahip değildir. Deniz yüzeyi, dünya çapında ele
alındığında, sıcaklık değişimi, akıntılar ve sürtünme gibi birçok fiziksel sebepler nedeniyle
değişmektir. Bu fiziksel sebepler yok edilemediği için ortalama deniz seviyesi, jeoitden
yaklaşık 1-2 metre arası bir sapma ortaya çıkar. Jeoiti, yerçekimi kuvvetine bağlı olarak
belirlendiği için tümüyle düz bir yüzeye sahip olmayıp engebeli bir yüzeye sahiptir..
Dünyanın bazı kısımlarında diğer kısımları ile karşılaştırıldığında girintili çıkıntılı
olduğundan dolayı, yer çekimi yönü ve büyüklüğü dünyanın her noktasında farklı değerlere
sahiptir. Bu nedenden dolayı dünyanın jeoit modeli de girintili ve çıkıntılı bir şekle sahiptir.
Şekil 7.2’de görüşüleceği gibi geometrik olarak düzgün bir şekle sahip olmayan
yüzeyin jeoit modelinin matematiksel olarak belirlenmesi de oldukça zor bir iştir. Yeryüzü
yüzeyinde konum belirtmek için seçilen modellin matematiksel olarak kolay belirlenebilen
bir modeller olması gerekir. Halbuki yüzeyin jeoit modeli sahip olduğu girintili çıkıntılı
yapıdan dolayı matematiksel olarak kolay belirlenebilen bir yüzeye sahip değildir. Jeoitin bu
özelliğinden dolayı genel olarak referans yüzey olarak jeoit kullanılmaz.
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Şekil 7.2: Yerkürenin gerçek şekli: Jeoit (Geoid)
(Kaynak: Wikipedia; https://en.wikipedia.org/wiki/Geoid)
Referans Yüzey: Elipsoit Model
Dünyanın şeklini en düzgün temsil eden model jeoit model olmasına karşın,
matematiksel olarak tanımlanmalarının zor olması sebebiyle konum belirleme işlemlerinde
referans yüzey olarak tercih edilmez. Bu nedenden dolayı bilim adamları jeoite en yakın
referans yüzeyi olarak dünyanın şeklini elipsoit model olarak belirlemişlerdir. Diğer bir
değişle, jeoit geometrik / matematiksel olarak tanımlanamadığı için, yerküre yüzeyindeki bir
noktanın koordinatının belirlenmesinden harita oluşturulmasına dek tüm konumsal
hesaplamalarda referans yüzey (hesap yüzeyi) olarak jeoit yerine geometrik bir yüzey olan
dönel elipsoit belirlenmiştir..
Elipsoit yüzeyi, bir elipsin küçük ekseni çevresinde döndürülmesi ile elde edilir.
Elipsoidi oluşturan elipsin iki karakteristik özelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi ekvatoral
yönde olan büyük eksen yarıçapı, diğeri ise kutupsal yönde olan küçük eksen yarıçapıdır.
Dünyayı şekilsel olarak temsil eden elipsoit için büyük eksen yarıçapı her zaman küçük eksen
yarıçapından büyüktür (Şekil 7.3). Şekil 7.3’te; c küçük eksen yarıçapını, a büyük eksen
yarıçapı göstermektedir.
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Şekil 7.3: Elipsoit
Dönel elipsoit, bir elipsin kısa ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan yüzeydir.
Elipsoidin basıklığı (f) aşağıdaki formül ile tanımlanır.
f = (a – c) /a
Bir alan için harita üretileceği zaman seçilecek referans elipsoit, haritası üretilecek
alandaki jeoit yapısına en uygun elipsoit modeli olarak seçilmesi gereklidir. Başka bir ifade
yerin şekline en elverişli yani uygun yüzey olarak tanımlanan jeodin üzerinde hesap yapma
işlemi güç olduğundan dolayı jeoit yerine referans yüzey tecih edilecek elipsoidin haritası
yapılacak alan jeoit ile en iyi örtüşen yüzey olası gerekir.
Dünyada tarihsel olarak geçmişten günümüze kadar farklı konumlarda ve o konumun
şartlarına uygun olarak değişik elipsoitler oluşturulmuştur. Tablo 7.1’de bazı elipsoitler ve
bunlara ait parametreler ve kullanıldıkları alanlar verilmiştir.
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Tablo 7.1.: Bugüne Kadar Kullanılmış Elipsoit Modelleri
Elipsoit Adı

Everest Spheroid

Maupertuis (1738)

Everest (1830)

Airy (1830)

Bessel (1841)

Clarke (1866)

Clarke (1880)

Helmert (1906)

Hayford (1910)

International (1924)

NAD 27 (1927)

Krassovsky (1940)

WGS66 (1966)

Ekvato
r Çapı (m)
6,377,3
01.24

6,356,10
0.23

6,397,3
00.00

300.8
01695

6,363,80

6,377,2

191

63.40

300.8
01698

Hindistan

6,356,25

299.3
24965

İngiltere

6,356,07

299.1
52813

Avrupa,
Japonya

6,356,58

294.9
78698

6.91
6,377,3

97.16

8.96
6,378,2

06.40

3.80
6,378,2

49.15

6,356,51
4.87

6,378,2
00.00

65

6,356,91
1.95

6,378,3
88.00

6,356,91
1.95

6,378,2
06.40

6,356,58
3.80

6,378,2
45.00

6,356,75
9.77

6,378,1

ABD

297

Avrupa

298.2
5

6,356,77
4.72

297

298.3

3.02

45.00

Fransa, Af
rika

294.9
78698

6,356,86

6,378,1

erika

298.3

8.17

88.00

Kuzey Am

293.4

6,356,81

6,378,3

Fransa

6,356,07
5.41

6,377,5

60.00

Basıkl
Kullanıldı
ık (1/f)
ğı Yer

6.28

76.35

Australian Nat. (196
6)

Kutups
al Çap (m)

298.2
5

Kuzey Am
erika
Rusya

ABD

Avustralya
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New International (
1967)

6,378,1
57.50

GRS-80 (1979)

WGS-72 (1972)

WGS-84 (1984)

IERS (1989)

IERS (2003)[2]

298.2
49615

6,356,75

298.2
57222

6,356,75

298.2

2.20
6,378,1

37

2.31
6,378,1

35.00

0.52
6,378,1

37.00

2.31

36.00

298.2
57224

6,356,75
1.30

6,378,1

Global GP
S

298.2
57

6,356,75
1.90

ABD

6
6,356,75

6,378,1

36.60

6,356,77

298.2
5642

Global IT
RS
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Küremsi (Spheroid) Modeli
Küçük bir bölgenin büyük ölçekli haritası yapılacaksa üzerinde yaşadığımız yer
yuvarlağının şeklini düzlem olarak kabul etmek yeterli olacaktır. Burada küçük bölge
kavramı ile alanı 50 km² den küçük alanlar düşünülmektedir. Bunun dışında ölçek büyükte
olsa haritası ayrı ayrı paftalar hâlinde yapılacak bölge 50 km²’den büyük ise gerekli
haritacılık hesaplarında yerin biçiminin tanımlanmış bir elipsoit olarak alınması zorunluluğu
vardır. Yani, bu tür haritacılık çalışmalarında yeryüzünde yapılan uzunluk ve açı ölçmelerinin
bu elipsoit yüzeyinde yapıldığı kabul edilir. Buna karşın büyük bölgelerin küçük ölçekli
haritaları yapılacaksa yerin biçiminin elipsoide göre geometrisi daha kolay olan küre veya
küremsi olarak alınması ve haritanın ortaya çıkması için yapılan hesapların buna göre
yürütülmesi yeterlidir. Her iki ekseni de eşit olan elipsoit yüzeyine dünyanın küremsi modeli
denilmektedir.
Elipsoit Model Seçimi
Yerküre yüzeyi düzgün / simetrik değildir. Bu sebepten dolayı bir coğrafi bölgeye
uygun olan elipsoit bir diğer coğrafi bölgeye uymayabilir. Bu nedenden dolayı dünya
yüzeyindeki farklı coğrafi bölgeler için farklı elipsoit modelleri oluşturulmuştur..
Bu farklılıkları görmezden gelip tüm yerküre için aynı elipsoidin kullanılması
kilometrelere varan hatalara yol açabilir. Hesap yüzeyi olarak belirlenecek elipsoit, çalışma
alanı jeoit yüzeyine en yaklaşık elipsoit olmalıdır!

Şekil 7.4: Elipsoit model seçimi
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Datum
Haritaların üretilmesinde alanın büyüklüğüne göre bir referans yüzey seçilir. Çok büyük
alanlar için bu referans yüzey bir elipsoitdir. Ancak seçilen bir referans yüzey, yeryüzü
üzerindeki bir noktanın konumunun belirlenmesi için yeterli değildir. Çünkü yeryüzündeki
nesnelerin konumlarını seçilen referans yüzeyine göre tanımlamak için referans yüzey ile jeoit
arasındaki mekânsal ilişkinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç datum kavaramı ile
karşılanmaktadır. Datum hesaplamalarda referans olarak kabul edilen yüzeyler için temel bilgi
veya başlangıç yüzeyi ile ilgili değişmez (sabit) bilgiler olarak tanımlanır. Geodezik datum
ise; üzerinde hesaplamaların yapılabilmesi için matematiksel olarak tanımlı yüzey olarak
kabul edilen ve referans elipsoitinin konumunu belirleyen parametre bilgileri olarak
tanımlanır. Datum parametre bilgileri, aynı zamanda koordinat sistemini de tanımlamaktadır.
Dünya üzerindeki noktaların yeryüzündeki konumlarının tam olarak belirlenebilmesi için;
önce geodezik datumun, datum parametre bilgileri ile belirlenmiş olması gerekir. Datum
parametreleri referans seçilen elipsoitin başlangıç noktasını ve boyutlarını tanımlar. Datum
parametreleri belirlenen referans elipsoitin başlangıç noktasına bağlı olarak, yeryüzündeki
diğer noktaların konumları belirlenir. Dikkat: Tanımlanan her datum bir koordinat sistemini
tanımlamaktadır. Örneğin ED50 datumu, WGS84 datumu, ITRF datumu gibi kavramlar yerin
şekli için seçilen referans yüzeyler için bir koordinat sistemi tanımlamaktadır. Çünkü
datumlar referans yüzeylerin başlangıç noktalarını ve boyutlarını tanımlar. Datumlar kullanım
alanlarına göre küresel, bölgesel ve mahalli olmak üzere üçe ayrılırlar.
Küresel Datumlar: Küresel datumlar temel anlamda orijin noktası (başlangıç noktası)
yerin merkezi olan, şekil ve boyut olarak jeoiti en iyi tanımlayan elipsoit datumlarıdır.
Başlangıç noktası yer kürenin merkezi olan datumlar yer merkezli (geocentric) datumlar
olarak adlandırılır. Yer merkezli datum parametreleri ile oluşturulan elipsoitler uydu referans
sistemlerini oluşturmaktadır. Uydu jeodezisinin gelişmesi ile yer merkezli datum
parametrelerine bağlı olarak tanımlanan ellipsoitler vardır. Bunlardan en yaygın olanı World
Geodetic System 1984 (WGS84) ve ITRF(International Terratrial Referance Frame)
datumlarıdır. Bu datumlar dünya çapında referans alınan sistemlerdir.
Bölgesel ve Mahalli Datumlar: Bölgesel ve mahalli datumlar bölgesel ve mahalli
alanlarda jeoit yüzeyi ile en iyi çakışan elipsoite göre düzenlenmektedir. Belirlenen elipsoit
üzerinde seçilen bir başlangıç noktası dünya yüzeyi üzerindeki özel bir nokta ile eşleştirilir.
Bu nokta datumun orijin noktası olarak adlandırılır. Orijin noktasının koordinatları sabittir ve
diğer noktaların koordinatları orijin noktasına göre hesaplanır. Bölgesel ve mahalli datumların
orijin noktaları dünya üzerinde seçilen herhangi bir özel nokta olduğu için merkezleri yer
merkezli elipsoitin merkezinden farklı bir yerdedir.
Datumlar türlerine göre yatay datum ve düşey datum olmak üzere ikiye ayrılır. Yatay
datum seçilen referans yüzey için gerekli datum parametrelerini yani referans datumun
başlangıç noktasını ve boyutlarını belirleyen datumlardır. Yeryüzündeki diğer noktaların
konumları bu seçilen referans yüzey üzerinde başlangıç noktasına göre hesaplanır. Düşey
datumlar yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyini tanımlar.
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Şekil 7.5.: WGS84 sistemi
Türkiye’de Kullanılan Başlıca Datumlar
Datum, yeryüzünün ölçülmesi için referans seçilen yüzeyleri tanımlayan, bu yüzeylerin
başlangıç noktalarını ve boyutlarını belirleyen matematik modellerdir. Ülkemizde kullanılan
ve referans alınan üç temel datum vardır. Bunlar; ED50 (European Datumu 50), WGS84
(World Geodetic System 84) ve ITRF (International Terrestrial Referans Frame) sistemi
tarafından kullanılan GRS80 datumlarıdır.
ED50 Datumu
ED50 datumu, ikinci dünya savaşından sonra güvenli olarak sınır haritaları yapmak için
batı Avrupa ülkelerine uygun olarak geliştirilmiştir. ED50 datumunda referans elipsoiti olarak
uluslararası (international) elipsoiti alınmıştır. Referans sisteminin başlangıç meridyeni
Greenwich meridyenidir ve büyük eksen yarıçapı a=6378 388 m; küçük eksen yarıçapı
b=6356911,9461; elipsoit basıklığı f=1/297 olarak belirlenmiştir. ED50 datumunda referans
alınan uluslar arası elipsoiti ile yerin ağırlık merkezi arasında birkaç yüz metreye varan bir
farklılık vardır. Ülkemizde 2001 yılına kadar Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen
askeri ve sivil amaçlı 1/25000, 1/50000 ve 1/100000 ölçekli topografik haritalar ED 50
koordinat sistemine (datum) göre üretilmiştir. Türkiye de meydana gelen büyük depremler
nedeniyle ED50 ölçüm işlerinde istenilen doğruluğu sağlayamaz konum gelmiştir. Bunun
yanında uydulara bağlı ölçüm yöntemlerindeki ve GPS (Global Positioning Systems: küresel
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konum belirleme sistemleri) teknolojilerindeki gelişmeler, 2002 yılından sonra ülkemiz için
üretilecek 1/25000, 1/50000 ve 1/100000 ölçekli topografik haritalarda WGS84 sisteminin
kullanılması kararı alınmıştır.
WGS84 Sistemi
WGS84 sistemi ABD savunma bakanlığı tarafından, GPS ölçümlerinde kullanılmak
üzere geliştirilen yer merkezli ve dünya çapında kullanılabilen bir sistemdir. WGS84
sisteminin başlangıç ve eksen bilgileri aşağıdaki gibidir (fiekil 2.11) Zekseni = Yerin dönme
ekseninin kutup noktasından geçtiği yön Xekseni = Yerin merkezinden başlayarak başlangıç
meridyeni düzleminin ekvator düzlemini kestiği noktadan geçen doğrultu. Yekseni = Ekvator
düzleminde yerin merkezinde başlayarak X ekseninden itibaren 90° dik olarak ölçülen
doğrultu.

Şekil 7.6.: WGS84 sistemi
Büyük eksen yarıçapı =6 378 137 m, küçük eksen yarıçapı = 6 356 752.314 245 m,
elipsoit basıklığı: 1/ 298.257 223 563 WGS84 sisteminin datum parametreleridir. WGS84
sistemini 1994 yılında yeryüzündeki nesnelerinin konumlarını daha hassas belirleye bilen
uluslararası yersel referans ağına (International Terrestrial Referans Frame: ITRF) sistemine
bağlı olarak tekrardan belirlenmeye çalışılmıştır. Bu işlem için ITRF91 sistemindeki
koordinatları belli noktalarda GPS ölçümleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda
WGS84 sisteminde iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan bu iyileştirmeler sonucunda oluşan
sistem WGS84 (G730) olarak adlandırılmıştır.

7.3. Koordinat Sistemleri
Koordinatlar, bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal
ve açısal büyüklüklerdir.
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Şekil 7.7.: 2 boyutlu ve 3 boyutlu koordinat sistemi
CBS’nde koordinat sistemleri (1) Küresel Koordinat Sistemi ve (2) Projeksiyon
(İzdüşüm) Koordinat Sistemi olarak iki tiptedir:

7.3.1. Küresel (Coğrafi) Koordinat Sistemleri
Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile referans
elipsoidine göre tanımlandığı sistemdir.
• Başlangıç noktası, yerkürenin merkezidir.
• Yer 180 paralel ve 360 meridyen dairesi ile ifade edilir.
• Başlangıç meridyeni: Londra Greenwich Gözlemevi
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• Başlangıç paraleli: Ekvator

Şekil 7.8.: Küresel (Coğrafi) koordinat sistemi
Enlem (Latitude): Bir noktanın ekvatora olan uzaklığını yer merkezinden gören açı.
Boylam (Longitude): Bir noktadan geçen meridyen düzlemi ile başlangıç meridyen
düzlemi arasında kalan açı.
Coğrafi koordinat sistemi, dünyanın merkezini başlangıç noktası kabul eder ve dünya
üzerinde herhangi bir noktanın konumunu belirlemede derece cinsinden enlem-boylam
değerlerini kullanır. Bu sistemde dünyanın tam bir küre olduğu kabul edilir ve en büyük
dezavantajı budur.
Enlem à Paralel

Boylam à Meridyen

Aşağıdaki örnekte P noktasının coğrafi koordinat bileşenleri nelerdir?

Başlangıç meridyeni ile arasındaki açı (uzaklık): λ à Boylam
Başlangıç paraleli (ekvator) ile arasındaki açı: Ф à Enlem

406

7.3.2. Projeksiyon (İzdüşüm) Koordinat Sistemleri
Yeryüzünün elipsoide benzer bir şekil olduğu düşünülürse, bu şeklin anlaşılabilir olması
için bir düzleme yani haritaya dönüştürülebilmesi gerekir. Dolayısıyla harita yapılırken bu
eğri yüzey üzerindeki bilgilerin bir düzlem yüzeye aktarılması (izdüşümü) söz konusudur.
Eğri bir yüzeyin bir düzleme doğrudan doğruya açılabilmesi mümkün değildir. Bu
aynen yarısı kesilmiş bir topun düzleştirilmeye çalışılmasında karşılaşılan problem gibidir.
Küresel veya elipsoidal yerküre (eğri bir yüzey) üzerindeki bilgilerin matematik ve
geometrik kurallardan yararlanarak düz harita yüzeylerine geçirilmesine harita projeksiyonu
denir.
Harita projeksiyon hesap işlemlerinde, yer kürenin elipsoit olmasına rağmen,
matematiksel tanımlarda daha basit ve anlaşılır olması bakımından yeryüzü küre olarak
kabul edilir.
Gerçek dünya nesnelerinin, belirli bir koordinat sistemi ile mümkün olan en az bozulma
ile jeoit (geoid) yüzeyinden düzlemsel bir yüzeye aktarılması ile haritalar oluşur.
Projeksiyon koordinat sistemlerinin amacı; yer yuvarlağı üzerinde tasarlanmış enlem boylam daireleri ile var olan ayrıntıları, o sistemde yapılacak haritaların kullanılma
amaçlarına en uygun düşecek şekilde en az hatalı olarak bir yüzey üzerine geçirmektir.
Küre (veya elipsoit), ancak üç temel yüzeyden bir tanesi üzerine iz düşürebilir ve daha
sonra harita üretmek üzere bu yüzey açılır. Bunlar; Düzlem / Düz (Plane), Silindirik
(Cylindrical), Konik yüz (Conic) yüzeyleridir.
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Düz

Konik

Silindirik

Şekil 7.9.: Projeksiyon (İzdüşüm) yüzeyi tipleri
Düzlem (Plane) / Kutupsal (Polar) Projeksiyon Koordinat Sistemleri
Düz bir kâğıdın bir kutup üzerine yerleştirilip ile oluşturulur. Paraleller kutup
etrafındaki daireler şeklinde görünür. Meridyenler dairenin merkezinden geçen düz
çizgilerdir. Ekvatora yakın bölgelerde bozulma fazla Sadece bir yarıküre görüntülenebilir.
Silindirik (Merkator) Projeksiyon Koordinat Sistemleri
Silindir hâline getirilmiş bir kâğıt, dünya etrafına yerleştirilmiştir. Eğer yerküre içinde
bir lamba olsaydı; kıtaları (kıta kenar çizgileri) kâğıt üzerine ‘projekte edilebilirdi’ / izdüşümü
alınabilirdi. Kâğıt tekrar açıldığında, bu çizgileri görebilir ve dünyayı haritalayabilirdik.
Konik Projeksiyon Koordinat Sistemleri
Bir kâğıdın koni hâline getirilip dünya etrafına yerleştirilmesi ile oluşturulur.
Meridyenler (Boylamlar) doğrusal olup bir noktada birleşir. Birleşme noktası; Bir kutup
noktası ya da başka bir yer olabilir.
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Paraleller (Enlemler) boylamların birleşme noktalarında konsantrik yaylar hâlindedir.
Enlemler boylamlarla dik açı yaparak kesişirler.
7.3.3. Harita Projeksiyonları - Dönüklük
Projeksiyon yüzeyinin ekseninin durumuna göre harita projeksiyonları:
• Orjinal yüzey ekseni ile çakışık ise normal/düz projeksiyon.
• Orijinal yüzey ekseni ile 90° açı yapıyorsa transversal projeksiyon.
• Orijinal yüzey ekseni ile herhangi bir açı yapıyorsa eğik projeksiyon.

Şekil 7.10.: Projeksiyon (İzdüşüm) yüzey ekseni dönüklüğüne göre projeksiyon tipleri
7.3.4. Harita Projeksiyonları ve Bozukluklar
Meridyen ve paralellerden oluşan coğrafi sistem, bir küre ya da elipsoid üzerine kolayca
çizilebilir. Fakat küre yüzeyindeki bütün ayrıntıların bir düzlem üzerine geometrik
bağıntılarda hiç bir bozulma olmadan geçirilebilmesi mümkün değildir.
İz düşümü yüzeyi tipi ve eksen dönüklüğü ne olursa olsun her projeksiyon çeşitli
bozukluklara / kaymalara neden olur. Bu nedenle değişik projelerde proje amaç ve kapsamına
göre farklı projeksiyonlar tercih edilir.
3B yerküre yüzeyini 2B harita yüzeyine getirirken bozuklukların oluşması
kaçınılmazdır. Bu bozulmalar uzunlukta, açıda ve alanda olmak üzere üç grupta
toplanmaktadır. Bu düzlem üzerine yeryüzünün bir parçasını mümkün olduğu kadar az hata
ile aktarabilmek için çeşitli projeksiyon sistemlerinden faydalanılır.
Projeksiyon yüzeylerinin elipsoide/küreye teğet olduğu bölgelerin yakın çevresinde
bozulmalar(deformasyonlar) minimumdur. Teğet nokta ya da dairelerden uzaklaştıkça
deformasyonlar büyür.
Projeksiyonu yapılacak bölgenin yer üzerindeki coğrafi konumu, seçilecek projeksiyon
yüzeyinin cinsini ve konumunu belirlemekte önem taşır. Örneğin; ekvatoral bölgeler için
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normal konumlu silindir uygun iken herhangi bir paralel kuşak boyunca uzanan bölgeler için
konik projeksiyon yüzeyi deformasyonların büyümemesi için yararlıdır.
Eğik konumlu düzlem projeksiyonlar ise elipsoit / küre içindeki küçük alanların
projeksiyonları için kullanılabilir. Meridyen üzerinde uzanan bölgeler için en uygun
projeksiyon yüzeyi transversal konumlu silindirdir.
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bolum sorularini ve uygulama sorularını çözünüz.
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Uygulama Soruları
1)
nelerdir?
2)

Küresel koordinat sistemi ile projeksiyon koordinat sisteminin farklılıkları

Bir kutup koordinat sisteminde en doğru veri hangi bölgededir?

3)
Yeryüzündeki nesnelerin konumlarını seçilen referans yüzeyine göre
tanımlamak için referans yüzey ile jeoit arasındaki mekânsal ilişkiyi hangisi belirler
4)

Elipsoit model neyi tanımlar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde koordinat sistemlerini dönüştürmelerini öğretmek amaçlanmıştır. Farklı
koordinat sistemlerine sahip verilerin açılıp üzerinde nasıl calışılacagı gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1 Kartografya nedir? Yeryüzündeki bir mekânın ve ayrıntılarının düz bir yüzey
üzerinde belli bir ölçekle sembollerle bir referans sisteme göre ifade edilmesine harita, bu
bilime de denir.

2 Dünyanın şeklini en iyi temsil eden model jeoit model olmasına rağmen, matematiksel
olarak tanımlanmalarının güç olmasından dolayı konum belirleme işlemlerinde referans yüzey
olarak kullanılamazlar. Buna karşılık bilim adamları jeoite en yakın referans yüzeyi olarak
dünyanın şeklini elipsoit model olarak tanımlamıştır
a)
b)

Evet
Hayır

3 Dönel elipsoit, bir elipsin kısa ekseni etrafında dönmesiyle meydana gelen yüzeydir.
Elipsoidin basıklığı (f) şu bağıntı ile tanımlanır. f = (a – c) /a

a)
b)

Evet
Hayır

4 ………( Datum) hesaplamalarda referans olarak kabul edilen yüzeyler için temel
bilgi veya başlangıç yüzeyi ile ilgili değişmez (sabit) bilgiler olarak tanımlanır

5 ……. (Geodezik datum) üzerinde hesaplamaların yapılabilmesi için matematiksel
olarak tanımlı yüzey olarak kabul edilen ve referans elipsoitinin konumunu belirleyen
parametre bilgileri olarak tanımlanır.

6 Datum parametreleri referans seçilen elipsoitin başlangıç noktasını ve boyutlarını
tanımlar. Datum parametreleri belirlenen referans elipsoitin başlangıç noktasına bağlı olarak,
yeryüzündeki diğer noktaların konumları belirlenir. Tanımlanan her datum bir koordinat
sistemini tanımlamaktadır. Örneğin, WGS84 datumu, ITRF datumu gibi kavramlar yerin şekli
için seçilen referans yüzeyler için bir koordinat sistemi tanımlamaktadır
a)
b)

Evet
Hayır
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7 Datumlar türlerine göre ……(yatay datum) ve ……….(düşey datum) olmak üzere
ikiye ayrılır.

8 Ülkemizde kullanılan ve referans alınan üç temel datum aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

ED50, WGS84
ED60, WGS100
E10, WS100
ED70, WGS150
ED40, WGS74

9 bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal
büyüklüklerdir
a)
b)
c)
d)
e)

Açılar
Ölçekler
Yapılar
Koordinatlar
Merkezler

10 CBS’nde koordinat sistemleri kac tiptedir?
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

11 CBS’nde koordinat sistemleri olarak kullanılan tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Küresel Hareket Sistemi ve Rotation Koordinat Sistemi
Bölgesel Koordinat Sistemi ve Movitation Koordinat Sistemi
Bölgesel Koordinat Sistemi ve Identification Koordinat Sistemi
Küresel Koordinat Sistemi ve Projeksiyon Koordinat Sistemi
Küresel Koordinat Sistemi ve Bölgesel Koordinat Sistemi
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12 Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile
referans elipsoidine göre tanımlandığı sisteme ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Küresel Koordinat Sistemi
Rotation Koordinat Sistemi
Motivation Koordinat Sistemi
Projeksiyon Koordinat Sistemi
Bölgesel Koordinat Sistemi

13 Bir noktanın ekvatora olan uzaklığını yer merkezinden gören açı.
a)
b)
c)
d)
e)

Enlem
Boylam
Düzlem
Merkez
Yatay

14 Bir noktadan geçen meridyen düzlemi ile başlangıç meridyen düzlemi arasında kalan
açı.
a)
b)
c)
d)
e)

Enlem
Boylam
Düzlem
Merkez
Yatay

15 Küresel veya elipsoidal yerküre (eğri bir yüzey) üzerindeki bilgilerin matematik ve
geometrik kurallardan yararlanarak düz harita yüzeylerine geçirilmesine ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

harita projeksiyonu
genel projeksiyonu
hareket projeksiyonu
Düzlem projeksiyonu
Doğrulama projeksiyonu
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
ARCGIS’DE VERİ TABANI (GEODATABASE) OLUŞTURULMASI
VE ONLINE ARCGIS ALTLIK VERİLERİNİN ELDE EDİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu
bölümde
arcGIS’de
veri
tabanı(GeoDatabase)
Geodatabase(GDB),online veri çekme hakkında bilgiler verilecektir.

kullanımı,

file
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Bir geodatabase içinde tablolar arasındaki ilişkileri saklayan bir ögenin adı nedir?
2.Bir sorgulama işlemi nasıl yapılır aşamaları nelerdir?

419

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Konumsal veri tabanı,
ArcGIS’de
File
Metinler, alıştırmalar
ArcGIS File GeoDatabase GeoDatabase ve online veri ve interaktif materyaller ile
(GDB),
Online
veri kaynakları
ile
çalışma konuların
daha
kolay
kaynakları
yeteneği.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Veri tabanı oluşturulan ve girilen verilerin kaydı.
• Konumsal veri tabanı bir alanı karşılayan veriler
• Geo Database verilerin depolandığı ve saklandığı dosya
• Online veri, internet bağlantısı kullanılarak belli haritaların elde edilmesi
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8.1. Konumsal Veri Tabanı Kavramı
Konumsal veri tabanı
• Basit anlamda standart veri tabanı teknolojisini kullanarak konumsal bilgiyi temsil
eden bir veri modelidir.
• Standart VTYS tabloları içerisinde konumsal bilginin depolanmasını ve yönetimini
sağlar.
Avantajları:
• Tüm konumsal veriler tek ve merkezi bir veri tabanı üzerinde tutulması,
• Standart VTYS elemanlarını kullanarak konumsal veriyi saklaması,
• Veri girişi ve güncellemesinde kullanıcı hataları azaltması,
• Konumsal verinin saklanması, işlenmesi ve yönetilmesinde VTYS’lerinin güçlü
yönlerini kullanabilmesi,
• Birçok kullanıcının konumsal veriye aynı anda ulaşıp ve güncelleyebilmesi. ArcGIS’te
layout yapılabilmesi için öncelikle View bölümünden Layout View seçilerek, layout
işlemlerinin yapılacağı sayfaya geçilir.
İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Konumsal veri tabanları, ilişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS’leri) üzerine
bütünleşik olarak uygulanır.
Konumsal veri tabanlarının veri tabanı yönetim sistemi yazılımlarını kullanmasının
nedeni, Veri tabanı Yönetim Sistemleri’nin sahip olduğu kendini kanıtlamış, gelişmiş
yetenekleridir.
Konumsal Veri Tabanının İşlevleri
Konumsal veri tabanı, VTYS’ne, konumsal veriyi saklayacak, işleyecek ve yönetecek
yeni yetenekler kazandırır. Konumsal veri tabanının VTYS’ne eklediği işlevler:
• Konumsal nesnelerin geometrik alanlarını veri tabanında saklama,
• Basit ve özelleşmiş harita üretimini destekleyecek altyapıyı,
• Konumsal nesneler arasında topolojik ilişkilerin yaratılması/saklanması,
• Konumsal karşılaştırma veya yakınlık gibi konumsal ilişkileri belirlemeye yarayan
işlevler,
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• Konumsal sorguları destekleyen araçlar,
• Birçok kullanıcın aynı anda konumsal nesnelere ulaşması ve güncellemesi olanağı.
Konumsal ve İlişkisel Veri Tabanının İşleyişi
VTYS’leri konumsal veri tabanı için sadece iyi tanımlanmış bir altyapı sunar.
Bunun dışında kalan bütün CBS işlevleri konumsal veri tabanı tarafından yönetilir.
Konumsal veri tabanı birçok ilişkisel VTYS ile çalışabilir; ancak, CBS işlevleri için
VTYS’den bağımsız çalışır.
Bunun nedeni konumsal verinin saklanması, işlenmesi, yönetilmesi ve sunum
şekillerinin çok karmaşık olmasıdır.
CBS işlevleri normal veri tabanı uygulamalarına göre daha fazla performans gerektirir.
Katman çağırırken o katmana ait bütün kayıtlar CBS yazılımı tarafından ekrana çizilir ve
gösterim tamamlanır.
Veri tabanı tablo tabanlı çalıştığı için veri tabanı uygulamalarının yüz bin kaydı aynı
anda / tek seferde kullanıcıya göstermesi beklenmez / mümkün de değildir.
Ancak CBS uygulamalarında orta büyüklükte bir parsel verisi yüz bin kayıt içerir ve
tamamı uygulama tarafından çağrılır.
Konumsal Veri Tabanı Yapısı
Konumsal veri tabanında iki ana tablo grubu bulunmaktadır.
Veri Kümeleri: Veri kümeleri, konumsal nesnelerin saklandığı bir veya birçok tablodan
oluşur. Veri kümeleri sistem tablolarında belirlenen tanımlamalar ve kurallar doğrultusunda
yönetilir.
Sistem Tabloları: Konumsal veri tabanı içinde yer alan içeriğin takibini ve
tanımlanmasını sağlar. Sistem tabloları konumsal veri tabanı özellikleri, veri geçerlilik
kurallarını ve davranışların uygulanması için gerekli meta veri bilgilerini içerir ve yönetir.
Meta veri (Verinin verisi): Verinin; tipi, biçimi, biçimsel kuralları, açıklaması, özet
bilgileri oluşturulma veya değiştirilme tarihi ve benzeri birçok meta verisi olabilir.
Veri kümeleri ve sistem tabloları birlikte çalışarak konumsal veri tabanı içeriğini
yönetir. Örneğin veri kümeleri tablolarından biri olan parsel tablosu parsele ait konumsal
bilgileri ve öznitelik bilgilerini içerir. Parsel tablosunun sütun (bilgi alanı) tiplerini, tablonun
toplam kayıt sayısı vb. özet bilgileri, tablonun kayıtlarının uyması gereken kurallar veya
ilişkileri sistem tablolarında tutulur.
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VTYS yazılımları tarafından bakıldığında parsel tablosu konumsal verileri tutan özel bir
sütuna (bilgi alanına) sahip basit bir tablodur (Şekil 8.1 ve 8.2).
Ancak bir CBS yazılımı sistem tablolarında tutulan bütün kurallar ve parsel tablosu
içinde kayıtlı bütün verileri birleştirilerek tanımlı kurallara göre veriyi görselleştirir.

Şekil 8.1.: Konumsal Nesne Veri Kümeleri

Şekil 8.2.: Konumsal veri tabanına erişim
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8.2. ArcGIS’de Veri Tabanı (GeoDatabase)
8.2.1. ArcGIS’de Konumsal Veri Tabanı (GeoDatabase) Kavramı
En temel düzeyde, bir ArcGIS konumsal veri tabanı (geodatabase), bir sistem klasörü,
bir Microsoft Access veri tabanı veya çok kullanıcılı bir ilişkisel VTYS (Oracle, Microsoft
SQL Server, PostgreSQL, vb.) depolanan farklı özelliklerdeki coğrafi verilerinin bir
kümesidir.
Konumsal veri tabanları:
• Farklı büyüklüklerde
• Değişken sayıda kullanıcı
• Farklı ölçeklerde (tek kullanıcılı veri tabanlarından kurumsal / ulusal veri tabanlarına
dek)
Geodatabase içindeki temel veri setleri (Şekil 8.3)
• Vektörel veriler (Feauture class)
• Raster veri setleri (Raster datasets)
• Tablolar

Şekil 8.3.: ArcGIS geodatabase
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8.2.2. ArcGIS Geodatabase Tipleri
File geodatabases:
• Bilgisayarda klasör olarak depolanır.
• Her veri kümesi boyutu 1 TB’a kadar olan bir dosya olarak depolanır.
Personal geodatabases:
• Tüm veri kümeleri 2 GB dosya boyutuna sahip bir Microsoft Access veri dosyası
içinde depolanır.
Enterprise geodatabases:
• Çok kullanıcılı konumsal veri tabanları sahiptir.
• Boyut ve kullanıcı sayıları sınırsız olabilir.
• Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, IBM Informix veya PostgreSQL kullanarak
bağlantılı bir veri tabanında depolanır.
8.2.3. ArcGIS’de File GeoDataBase (GDB)
Feature class :benzer özelliğe sahip vektör verilerinin (nokta, çizgi veya poligon) bir
grubu (Şekil 8.4).
Feature dataset : dataset içerisinde oluşturulan bütün katmanlar aynı projeksiyon
özelliklerine sahiptir.
Relationship Class – Grafik ve Sözel verilerin arasındaki işlevlerin tanımlanması ve
depolanması
Raster datasets: Birden çok raster datasetin piramitleri oluşturmasını kullanılır..
Raster catalog / Mosaic datasets:
Birden çok raster verisi
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Feature class

Feature dataset

Raster dataset

Raster catalog /Mosaic

Relationship class

Şekil 8.4.: ArcGIS File Geodatabase’de feature gösterimleri

8.3. ArcGIS Altlıkları (Online Verileri)
ArcGIS kurulumunda bir çok harita ücretsiz olarak kullanıcının kullanımına
sunulmuştur. Aşağıda bu haritaların çağrılma işlemleri anlatılmaktadır. Bu işlemler sırasında
bilgisayarınızın internete bağlı olması gerekmektedir.
(1) Add Data > Add Basemap yolu ile Altlık Ekleme Penceresi açılır (Şekil 8.5).

Şekil 8.5.: ArcGIS Basemap ekleme
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(2) veri kaynağı seçilir (Şekil 8.6).

Şekil 8.6.: Add Basemap ekranında istenen altlık seçimi
(3) Add ile haritaya eklenir (Şekil 8.7).

Şekil 8.7.: Örnek olarak World Imagery altlığı eklenmiş proje
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye bolum sorularini ve uygulama sorularını çözünüz.

429

Uygulama Soruları
1)

ArcGIS’de hazırlanan bir haritaya online altlık nasıl eklenir?

2)

Mevcut bir toprak,jeoloji vb. haritalari arcmapte acilmasi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ArcGIS’de file geodatabase dosyası hazırlama ve kullanım şekli ve ArcGIS
online altlıkları nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1 ………(Konumsal veri tabanı) basit anlamda standart veri tabanı teknolojisini
kullanarak konumsal bilgiyi temsil eden bir veri modelidir.

2 Aşağıdakilerden hangisi konumsal ver tabani Avantajlarından değildir?

a)
Tüm konumsal veriler tek ve merkezi bir veri tabanı üzerinde tutulması
b)
Standart VTYS elemanlarını kullanarak konumsal veriyi saklaması
c)
Veri girişi ve güncellemesinde kullanıcı hataları azaltması
d)
Konumsal verinin saklanması, işlenmesi ve yönetilmesinde
VTYS’lerinin güçlü yönlerini kullanabilmesi
e)
Enlem ve boylamın farkında olunması ve resimlesel olarak
aktarılmaması

3 Konumsal veri tabanları, ilişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS’leri) üzerine
bütünleşik olarak uygulanır
a)
b)

Evet
Hayır

4 Konumsal veri tabanlarının veri tabanı yönetim sistemi yazılımlarını kullanmasının
nedeni, Veri tabanı Yönetim Sistemleri’nin sahip olduğu kendini kanıtlamış, gelişmiş
yetenekleridir.
a)
b)

Evet
Hayır

5 Konumsal veri tabanına eklediği işlevler nelerdir? Konumsal nesnelerin geometrik
alanlarını veri tabanında saklama, Basit ve özelleşmiş harita üretimini destekleyecek
altyapıyı, Konumsal nesneler arasında topolojik ilişkilerin yaratılması/saklanması,
Konumsal karşılaştırma veya yakınlık gibi konumsal ilişkileri belirlemeye yarayan
işlevler, Konumsal sorguları destekleyen araçlar, Birçok kullanıcın aynı anda konumsal
nesnelere ulaşması ve güncellemesi olanağı.
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6 ……(Veri kümeleri), konumsal nesnelerin saklandığı bir veya birçok tablodan
oluşur. Veri kümeleri sistem tablolarında belirlenen tanımlamalar ve kurallar doğrultusunda
yönetilir.

7 …..(Sistem tabloları) Konumsal veri tabanı içinde yer alan içeriğin takibini ve
tanımlanmasını sağlar. …..(Sistem tabloları) konumsal veri tabanı özellikleri, veri geçerlilik
kurallarını ve davranışların uygulanması için gerekli meta veri bilgilerini içerir ve yönetir.

8 Konumsal veri tabanları aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Farklı boyutlarda ve konumlarda
Farklı büyüklüklerde ve ölçeklerde
Farklı küçüklüklerde ve konumlarda
Farklı büyüklüklerde ve kimliklerde
Farklı büyüklüklerde ve kimliklerde

9 Geodatabase içindeki temel veri setleri hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Properties class ve Paint datasets
Feauture class ve Move datasets
Properties class ve Close datasets
Feauture class ve Raster datasets
File class ve Open datasets

10 Bilgisayarda klasör olarak saklanır ve Her veri seti, boyutu 1 TB’a kadar
arttırılabilen bir dosya olarak tutulur. Bu tanımı içeren aşağıdaki geodatabase hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Move geodatabases
Enterprise geodatabases
Properties geodatabases
Personel geodatabases
File geodatabases
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11 Tüm veri setleri 2 GB dosya boyutu ile sınırlı bir Microsoft Access veri dosyası
içinde saklanır. Bu tanımı içeren aşağıdaki geodatabase hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Personal geodatabases
File geodatabases
Move geodatabases
Enterprise geodatabases
Properties geodatabases

12 Çok kullanıcılı konumsal veri tabanları, Boyut ve kullanıcı sayıları sınırsız olabilir.,
Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, IBM Informix veya PostgreSQL kullanarak
ilişkisel bir veri tabanında saklanır. Bu tanımı içeren aşağıdaki geodatabase hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Personel geodatabases
Properties geodatabases
Enterprise geodatabases
File geodatabases
Move geodatabases

13 aynı tipte geometride (nokta, çizgi veya poligon) olan özelliklerin bir sınıfı. Bu
tanımı içeren aşağıdaki geodatabase hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Feature class
Feature dataset
Relationship Class
Raster datasets
Raster catalog / Mosaic datasets
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14 özellik sınıflarının bir kümesi. Örneğin karayolları ve demir yollarını içeren ulaşım
ağı (ki bunların tümü ortak bir koordinat sistemindedir). Bu tanımı içeren aşağıdaki
geodatabase hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Feature class
Feature dataset
Relationship Class
Raster datasets
Raster catalog / Mosaic datasets

15.ArcGIS içinde pek çok altlık harita yer almaktadır. Bunları projeye / haritaya ekleme
işlemi aşağıdakiler hangisidir?

a)
Add Data > Add ArcGIS Online yolu ile Altlık Ekleme Penceresi,
İstenilen pafta Seçilir, Move tıklanır
b)
Add Info> Add Basemap yolu ile Altlık Ekleme Penceresi, İstenilen
altlık Seçilir, Add tıklanır
c)
Add Data > Add ArcGIS Online yolu ile Altlık Ekleme Penceresi,
İstenilen altlık Seçilir, Edit tıklanır
d)
Add Info > Add Basemap yolu ile Altlık Ekleme Penceresi, İstenilen
pafta Seçilir, remove tıklanır
e)
Add Data > Add ArcGIS Online yolu ile Altlık Ekleme Penceresi,
İstenilen altlık Seçilir, Add tıklanır
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DOKUZUNCU BÖLÜM

SAYISAL ARAZİ YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURULMASI VE
İNCELENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde haritanın 3 boyut analizleri ve kullanım yerleri ve amaçları hakkında
bilgiler verilmiştir. Eş yükselti eğrileri kullanılarak nasıl yükseklik haritaları kullanıldığını
açıklamıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
CBS projelerinde bir bölgenin topografyası, neden eş yükselti eğrileri ile değil
sürekli bir yüzey olarak gösterilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Metinler,
çözümlü
Hemen
her
CBS
Sayısal
Yükseklik
problemler, alıştırmalar ve
projesinde temel veri olan
Modeli ve Sayısal Arazi
interaktif materyaller ile
DEM üretimi ve sayısal
Modeli
konuların
daha
kolay
arazi modeli hazırlama
anlaşılması sağlanacaktır.
Metinler,
çözümlü
Eğim ,bakı görünürlük
Yükseklik Modeli İle
problemler, alıştırmalar ve
gibi paftaların yükseklik
Diğer
Haritaların
interaktif materyaller ile
modeli
kullanılarak
Oluşturulması
konuların
daha
kolay
oluşturulur.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• DEM verisi, çeşitli yazılımlar yardımıyla 3B olarak görselleştirilebilir ve bir bölgenin
Sayısal Arazi Modeli oluşturulabilir
• Sayısal Arazi Modeli arazinin yükseklik verilerinin ve diğer özelliklere sahip bir
model
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9.1. Sayısal Yükseklik Modeli Nedir?
Topografyanın dijital gösterimi Sayısal Yükseklik Modeli (SYM; DEM-Digital
Elevation Model) olarak isimlendirilir. SYM, yeryüzünün devamlı değişen topoğrafik
yüzeyini göstermek için kullanılabilir. Bu raster veri arazi analizleri ve diğer üç boyut
analizleri için iyi bir kaynak olabilir.

Şekil 1.1.: Sayısal yükseklik modeli.
araziler x ve y koordinat değerleri ile yatay düzlemde gösterilirken, üçüncü boyut, z
koordinat değeri (noktanın yüksekliği) ile veririnin yükseklik değerlerinin bulunduğu
koordinatının bu şekilde üç boyutlu olan ve x, y, z koordinatları ile tanımlanan coğrafik
yüzeylerin bilgisayar ortamında oluşturulması ile elde edilen üç boyutlu veriye Sayısal
Yükseklik Modeli (SYM) adı verilir.
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Şekil 1.2.: Sayısal yükseklik modeli (2).
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Ek olarak, yüzey modelleri; düzenli bir şekilde dağılmış yatay aralıklardaki yeryüzü
noktalarına ilişkin yükseklik değerlerini ifade eden sayısal veri dosyalarıdır.

9.2. Sayısal Yükseklik Modelinin Yapısı
En genel SYM veri yapısı raster ve grid yapısındadır. Coğrafi düzlemde bir hücrenin
yeri, matris içindeki hücrelerin satır ve sütunlarındaki yeri olarak ifade edilir. SYM, bir başka
ifade ile, arazinin topografik yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği ya da her hangi bir
coğrafik koordinattan yüksekliğinin dijital ortamda gridler ve üçgenlerden yararlanılması ile
oluşturulur.

Şekil 1.3.: SYM grid yapısı
(Kaynak: www.geocomputation.org)

9.3. Sayısal Arazi Modeli Nedir?
Sayısal arazi modelleri (DTM-Digital Terrain Model), sayısal yükseklik modeli (SYM)
kullanılarak eğim, bakı, yükseklik analizi, su toplanma havzaları, drenaj ağı, gölgelenme,
görülebilirlik, gölge gibi veri kaynakları elde edilir. Genel olarak DTM’ler kullanılarak
DEM’ler oluşturulurlar.
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Şekil 1.5.: Eğim (solda) ve bakı (sağda)
Sayısal arazi modeli verisi birçok farklı yollarla elde edilebilir. Sayısal arazi verisi
oluşturulmasında en çok kullanılan yöntemler arazi ölçümleri, fotogrametrik yollar, uzaktan
algılama ve kartografik verilerin sayısallaştırılmasıdır.
Sayısal arazi modelleri, coğrafi bilgi sistemleri için özellikle planlama ve uygun alan
seçimi gerekli bir çalışma için isteniyorsa son derece önemli veri kaynağıdır. Sayısal arazi
modeli için önemli olan yükseklik, bakı, eğim, görülebilirlik, analizlerinde ya da uygun alan
seçimi temel kriter olarak kullanılır.

9.4. Sayısal Yükseklik/Arazi Modellerinin Kullanımı
Eğim: Daha önce oluşturulan TIN veya DEM verisinden, eğim iki değişik şekilde
hesaplanır. Eğim, yüzde veya derece cinsinden raster bir formatta (ESRI GRID, tiff veya img)
oluşturulur.. Derece cinsinden eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye oranının tanjant
açısıyla ifade edilmesine denir. Yüzde olarak eğim ise, yüksekliğin yatay mesafeye oranının
yüzde biçiminde ifade edilmesidir.

Şekil 1.6.: Eğim ölçümü
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(Kaynak: Çabuk, A., Avdan, U., Cömert, R., Uyguçgil, H., Şorman, A., Küpçü, S.,
Bektöre, E., Işık, Ö., 2011, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Yayını, 1245, ISBN: 978-975-06-0920-6, Eskişehir, 316s.)
Şekil 1.6’ya göre derece cinsinden eğim;
rise/run= tanβ
Yüzde cinsinden eğim ise;
(rise/run)*100
şeklindedir.
Bakı: Yüzeyin kuzeyle başlayıp tekrar kuzeyle bitirdiği 360 derecelik açı yaptığı
yaptığı coğrafik açı değeridir. Bir başka ifade ile yüzeyin, 0’dan 360’a kadar sıralanan pusula
yönleridir. Kuzey 0’dır ve saat yönünde, 90 doğu’dur,180 güney’dir ve 270 batı’dır. Eğim
derecesi 0 olan düz alanlar -1 değeri ile temsil edilir.
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Şekil 1.7.: Bakı değerleri

Gölgeli Kabartma: Gölgeli kabartma bir yüzeyin hipotetik aydınlanmasını hesaplar.
Bir ışık kaynağı için pozisyon düzenler ve her hücrenin onun ışığa olan göreli oryantasyonu
üzerine temellenmiş aydınlanma değerini hesaplar. Işık sırayla hücrenin eğim ve bakısı
üzerine temellenir. Gölgeli kabartma 0’dan 255’e kadar olan gri ölçeğin değerlerine dönüşür.
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Şekil 1.8.: Gölgeli kabartma
Gölgeli kabartmalar genellikle görselliğe hitap eden haritalar oluşturmak için kullanılır.
Arka plan olarak kullanılarak, şeffaflığın düzenlenmesi ile üzerine vektör veri (yollar gibi) ya
da diğer raster verilerinin eklenebileceği kabarıklık altlık sağlar.
Görüş Alanı: TIN veya DEM verisi üzerinde bir bakış noktası belirlenir. Bu belirlenen
nokta baz alınarak görünürlük analizi yapılır. Gözlem noktası birden çok olabilir. Bakış
noktasından görülebilen alanlar “1” grid değeri ile görülemeyen alanlar “0” grid değeri ile
ifade edilir.

Şekil 1.9.: Görülebilirlik
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TIN: Sayısal arazi modelleri ile ilgili bir diğer önemli kavram ise TIN’dir (Triangulated
irregular network-Düzensiz üçgenler ağı). TIN’ler rastlantısal olarak sayısal model üzerine
konulmuş noktalardan yararlanılarak oluşturulan üçgen modüller ile oluşturulmuş bir sayısal
yükseklik modelidir.

Şekil 1.10.: TIN
(Kaynak: www.scisoftware.com)
Kontur: Mevcut bir TIN veya DEM verisinden, istenilen aralıkta (Contour interval)
aynı çizgi tipinde eş eğriler oluşturulabilir.
Kontur komutu ile eş yağış eğrileri, eş yükseklik eğrileri, eş derinlik eğrileri, eş kirlilik
eğrileri gibi birçok farklı veri setleri TIN veya DEM verisinden oluşturulabilir.

Şekil 1.11.: Kontur çizgileri
(Kaynak: Çabuk, A., Avdan, U., Cömert, R., Uyguçgil, H., Şorman, A., Küpçü, S.,
Bektöre, E., Işık, Ö., 2011, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Yayını, 1245, ISBN: 978-975-06-0920-6, Eskişehir, 316s)
Arazinin farklı yönlerden görülmesini sağlamasına ek olarak üzerinin haritalar ya da
hava fotoğrafı, uydu görüntüleri ile kaplanmasıyla fotogerçekçi görüntüler elde edilebilir ve
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model üzerinden görsel amaçlı, alanın daha iyi görülmesini incelenmesine imkan veren
uçuşlar yapılabilir.

Şekil 1.12.: SYM ile fotogerçekçi görüntü.
(Kaynak: grass.osgeo.org)
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bolum sorularini ve uygulama sorularını çözünüz.
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Uygulama Sorulari
Sayısal Yükseklik Modelinin tanımlayın
Eğim haritası kac farklı şekilde oluşturulur ? Aralarındaki farkı açıklayınız.
Baki haritasında Bakarların yaptığı acıları gösteriniz?
TIN veya DEM dosyalarının oluşturulmasını kısaca anlatınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sayısal yükseklik modeli ve sayısal arazi modeli hazırlamayı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1 Topografyanın dijital gösterimi ……………..(Sayısal Yükseklik Modeli (DEMDigital Elevation Model)) olarak adlandırılmaktadır.

2 Sayısal Yükseklik Modeli, yeryüzünün sürekli bir biçimde değişen topoğrafik
yüzeyini göstermek için uygun bir yapıdır.

a)
b)

Evet
Hayır

3 Sayısal Yükseklik Modeli model arazi analizleri ve diğer 3 boyutlu uygulamalar için
genel bir veri kaynağıdır

a)
b)

Evet
Hayır

4 Sayısal Yükseklik Modeli nedir? Arazilerin yatay düzlemdeki konumları x, y ile
gösterilirken, üçüncü boyut, z koordinat değeri (noktanın yüksekliği) ile ifade
edilmektedir. İşte bu şekilde üç boyutlu olan ve x, y, z koordinatları ile tanımlanan
coğrafik yüzeylerin bilgisayar ortamında oluşturulması sonucu elde edilen yapıya ne adı
verilir.

5 ………..(yüzey modelleri) düzenli dağılmış yatay aralıklardaki yeryüzü noktalarına
ilişkin yükseklik değerlerini gösteren sayısal veri dosyalarıdır.

6 sayısal yükseklik modeli kullanılarak oluşturulan aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)
b)

Eğim
Yükseklik analizi
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c)
d)
e)

Su toplanma havzaları
Drenaj ağı
Toprak

7 Genellikle DTM-Digital Terrain Model nelerlerden yararlanılarak oluşturulurlar?

a)
b)
c)
d)
e)

DEM
TEM
RAM
REM
FEN

8 …………verisi birçok farklı tekniklerle elde edilebilir. Bu amaçla en çok kullanılan
yöntemler arazi ölçümleri, fotogrametrik yollar, uzaktan algılama ve kartografik verilerin
sayısallaştırılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sayısal arazi modeli
Sayısal toprak modeli
Sayısal harita modeli
Sayısal su modeli
Sayısal meteroloji modeli

9 eğim kac farklı şekilde hesaplanır?
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

10 düşey mesafenin yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesine ne denir?

a)
b)
c)

Derece cinsinden eğim
Yüzde cinsinde eğim
Ondalik cinsinde eğim
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d)
e)

Metre cinsinde eğim
Miles cinsinde eğim

11 yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Derece cinsinden eğim
Yüzde cinsinde eğim
Ondalik cinsinde eğim
Metre cinsinde eğim
Miles cinsinde eğim

12 Yüzeyin kuzeyle yaptığı coğrafik açı değeri nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yükseklik
Bakı
Eğim
Görülebilirlik
Iklim

13 bir yüzeyin hipotetik aydınlanmasını hesaplar. Bir ışık kaynağı için pozisyon
düzenler ve her hücrenin onun ışığa olan göreli oryantasyonu üzerine temellenmiş aydınlanma
değerini hesaplamasına nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Gölgeli kirlenme
Gölgeli görünüm
Gölgeli kabartma
Gölgeli yükseklik
Gölgeli baki

14 TIN veya DEM verisi üzerinde işaretlenen noktadan hangi alanların görünür
hangilerinin görülemez olduğunu belirler. Gözlem noktası birden fazla olabilir. Gözlem
noktasından görülebilen alanlar “1” grid değeri ile görülemeyen alanlar “0” grid değeri ile
temsil edilir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Görüş Mesafesi
Görüş Hizası
Görüş Alanı
Görüş Diyagram
Görüş Format

15 Sayısal arazi modelleri ile ilgili bir diğer önemli kavram ise TIN’dir (Triangulated
irregular network-Düzensiz üçgenler ağı).

a)
b)

Evet
Hayır

16 ……(TIN’ler) rastlantısal olarak sayısal model üzerine konulmuş noktalardan
yararlanılarak oluşturulan üçgenlerle yaratılmış bir sayısal yükseklik modelidir.

17 Mevcut bir TIN veya DEM verisinden, istenilen aralıkta çizgi özellik tipinde eş
eğriler oluşturulabilen nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Contour
Tour
Line
Polyline
Polygone
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18 Kontur fonksiyonu ile eş yağış eğrileri, eş yükseklik eğrileri, eş derinlik eğrileri, eş
kirlilik eğrileri gibi birçok farklı veri setleri ……verisinden üretilmiş olur.Asagidakilerden
hangisi gelebilir?

a)
b)
c)
d)
e)

PIN veya REM
RIN veya RAM
TIN veya DEM
TIN veya REM
PIN veya DEM
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ONUNCU BÖLÜM

FARKLI
VERİ
FORMATLARININ
ARCGIS
İLE
GÖRÜNTÜLENMESİ VE VERİ FORMATININ DÖNÜŞTÜRLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde diğer CBS yazılımlarından ve metin formatında gelen veri dosyalarının
ArcGIS’e aktarımı ve hazırlanan sonuç haritalarının ArcGIS Earth ile sunumu hakkında
bilgiler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
ArcGIS’de hazırlanan bir veri katmanı Earth (Google Earth) üzerinde
görüntülenebilir mi?
2)

Metin dosyaları (TXT, CSV) ArcGIS’de nasıl aktarılır?

3)

ArcGIS hangi formatını desteklemektedir

4)

CAD dosyaları için değişim işlemi nasıl uygulanır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Farklı kaynaklardan ve
Farklı
veri
Metinler, alıştırmalar
veri
formatında
gelen
formatlarının
ArcGIS
ve interaktif materyaller ile
verilerle çalışma ve ArcGIS
programı ortamına çağrılma
konuların
daha
kolay
Earth üzerinde sonuç haritası
işlemleri.
anlaşılması sağlanacaktır.
hazırlama
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Anahtar Kavramlar
• Metin veri (TXT) girilmesinin açıklanması.
• Virgülle ayrılmış değerleri (CSV) programa aktarılmasının açıklanması.
• ArcGIS Earthden veri alınması veya aktarılması.
• Google Earth veri alınması veya aktarılması.
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10.1. Farklı Veri Formatları
CBS çalışmasında kamudan veya belediyeden alınan dosya formatları faklı olabilir. Bu
nedenle temin edilen dosyaları kullandığımız arc gıs programının dosya uzantısı olan shp
dosya türüne dönüştürmemiz gerekmektedir.
• AutoCAD – DWG yada DXF
• ArcGIS – SHP
• MapInfo – TAB
• IDRISI (TerrSet) – RST / VCT
• NetCAD – NCZ
ArcGIS DXF formatını desteklemektedir. Ancak diğer yazılımlardan gelen verilerin
öncelikle SHP formatına dönüşümü ilgili işlem program ara yüzü içerisindeki komutlar ile
yapılmalıdır.

10.2. DXF Dosyasını ArcGIS’e Aktarma
CAD dosyaları için değişim formatı olan DXF dosyaları da çizimdeki nesneleri nokta,
polyline ve poligon olmak üzere 3 veri tipi ile oluştururlar. DXF dosyasından istenen veri tipi
ArcGIS’e aşağıdaki adımları izleyerek aktarılıp işlenebilir.
(1) DXF dosyasının açılması ve veri tipinin seçilmesi
Doğrudan DFX dosyası seçilirse tüm veri tipleri ArcGIS’e aktarılır. DXF dosyasına çift
tıklayıp nokta, polyline ve poligon veri tipleri ayrı ayrı seçilebilir. Aktarılacak veriye göre her
iki şekilde de DXF’i ArcGIS’e aktarmak mümkündür. Ancak verinin işlenmesi açısından
sadece ihtiyaç duyulan veri tipinin seçilmesi süreci kolaylaştırır.
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Şekil 10.1.: Ekran görüntüsü
(2) DXF veri tipinin seçilmesi.

Şekil 10.2.: Ekran görüntüsü
(3) Konumsal referans sistemi hatası
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CAD dosyaları ve CAD’den dışarı aktarılan DXF dosyaları birer CBS dosyası olmadığı
için konumsal referans bilgisi içerselerde ArcGIS’ten bu tür bir uyarı mesajı alınabilir. DXF
dosyasında konumsal referans bilgisi varsa, bu ArcGIS içinde tanımlanabilir.

Şekil 10.3.: Ekran görüntüsü
(4) DXF dosyası
Örnek olarak hazırlanan basit bir CAD çizimi ArcMap’e eklendi.
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Şekil 10.4.: Ekran görüntüsü
(5) DXF’den Shapefile (SHP) dönüşüm
Table of contents bölümünde bulunan katman listesine yeni eklenen katmana sağ tuşla
tıklanıp Data > Export Data yolu takip edilerek verinin SHP formatına dönüştürülmesi
işlemine başlatılır.
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Şekil 10.5.: Ekran görüntüsü
(6) Export Data
DXF verisi içindeki tüm özellikler dönüşüme işlemine dahil edileceğinden Export Data
penceresinde Export à All features seçilir.
Output feature class à Dosyanın nereye ve hangi isimle kaydedileceğini belirlemek
için aşağıda görünen dosya işaretine tıklanır.

Şekil 10.6.: Ekran görüntüsü
(7) Save Data
Kayıt türü olarak Shapefile (SHP) seçilir ve istenen dosya adı girilir. Save butonuna
tıklanarak işlem tamamlanır.
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Şekil 10.7.: Ekran görüntüsü
(8) Dönüştür
OK butonuna tıklanarak DXF’ten SHP’e dönüşüm yapılır.

Şekil 10.8.: Ekran görüntüsü
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(9) Yeni Hazırlanan Shapefile’in Görüntülenmesi
DXF’ten dönüştürülerek
görüntülenmektedir.

oluşturulan

SHP

dosyası

artık

ArcCatalog’da

Şekil 10.9.: Ekran görüntüsü
(10) Shapefile’in açılması
Boş bir proje açıp bu dosya (yeni SHP dosyası) eklenerek dosya açılabilir.
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Şekil 10.10.: Ekran görüntüsü
(11) Shapefile’in koordinat sisteminin tanımlanması
İçeri aktarılan DXF’deki verinin bilinen koordinat sistemi bilgisi kullanılarak
Shapefile’in koordinat sistemi tanımlanmalıdır.
Bu koordinat sistemi atama işlemi sırasıyla ArcToolbox > Data Management >
Projections and Transformation yolundaki Define Projections aracı ile koordinat bilgisi
(projeksiyon) tanımlanır. Bu araç koordinatı bilinen ama veri katmanında projeksiyon bilgisi
tanımsız veri setlerine koordinat bilgisi tanımlamak için kullanılır.
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Şekil 10.11.: Ekran görüntüsü
Define Projection komutu çalıştırılarak yeni oluşturulan shapefile girdi dosyası olarak
seçildikten sonra bu veri katmanının koordinat sisteminin Unknown olarak geldiği görülür.
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Şekil 10.12.: Ekran görüntüsü
Bubölümde Koordinat Sistemi seçim butonuna tıklanarak veri katmanının bilinen
koordinat sistemi bulunarak seçilir..
Bu örnek için yol.dxf ve dolayısıyla yol.shp veri katmanının koordinat sistemi WGS
1984 UTM Zone 35N’dir ve bu koordinat sistemi seçilir.

Şekil 10.13.: Ekran görüntüsü
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Bu şekilde dönüşümü yapılan veri katmanı için koordinat sistemi tanımlanır.

Şekil 10.14.: Ekran görüntüsü

10.3. Metin (TXT/CSV) / Excel (Xls) Verilerinin ArcGIS’e Aktarılması
Arazide yapılan ölçüm sonuçları ölçüm noktalarının X – Y koordinat çifti ile birlikte
ArcGIS’e yüklenebilir..
Bu işlem için X – Y – Z biçiminde (Z ölçüm değeri) olarak,
• Excel XLS
• Virgülle ayrılmış metin dosyası (CSV) formatında kaydedilmiş veriler ‘’Add XY
DATA’’ aracı kullanılarak ArcGIS’e aktarılabilir. Bu işlem adım adım aşağıda gösterilmiştir.
(1) Örnek veri seti
Excel’de hazırlanarak oluşturulan aşağıdaki gibi görünen şekildeki gibi bir veri seti
kullanılacaktır.
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Şekil 10.15.: Ekran görüntüsü
(2) Add XY Data aracının çalıştırılması
Add XY Data aracı File > Add Data > Add XY Data yolunu sırası ile izleyerek
çalıştırılır.
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Şekil 10.16.: Ekran görüntüsü
(3) Add XY Data Aracı
Add XY Data aracı veri girişi aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmiştir.
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Şekil 10.17.: Ekran görüntüsü
(4) Veri girişi
Veri girişi ekle butonu ile veri dosyası (XLS, TXT ya da CSV) seçilir.

Şekil 10.18.: Ekran görüntüsü
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İlk olarak, bu örnek için kullanılan, Excel çalışma kitabı seçilir; çift tıklanır ve çalışma
kitabında hangi çalışma sayfasının kullanılacağı seçilir.

Şekil 10.19.: Ekran görüntüsü

Şekil 10.20.: Ekran görüntüsü
(5) X – Y – Z alanlarının seçilmesi
ArcGIS, genellikle, Excel tablosunda mevcut olan verilerden X ve Y alanını tahmin
eder. Eğer doğru değilse bu alanlar düzeltilir.
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Şekil 10.21.: Ekran görüntüsü
Z alanı olarak kullanılacak sütün seçilir. Bu alan haritalanacak sütundur. Bu örnek için
su sertliği değerlerini içeren Sert_Mak sütunu (alanı) seçildi.

Şekil 10.22.: Ekran görüntüsü
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(6) Koordinat sisteminin seçimi
Koordinat bölümündeki EDIT butonuna tıkanılarak uygun koordinat sistemi seçilir.

Şekil 10.23.: Ekran görüntüsü
Spatial Reference Properties penceresinde uygun koordinat sistemi seçilip OK ile işlem
bitirilir.

Şekil 10.24.: Ekran görüntüsü
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(7) İçeri aktarma
Tüm istenen veriler girildikten sonra Add XY Data penceresinde içeri aktarma işlemi
için OK butonuna tıklanarak tamamlanır.

Şekil 10.25.: Ekran görüntüsü
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Excel çalışma kitabında yer alan veriler bu şekilde Arcmap ortamına alınmış olur.

Şekil 10.26.: Ekran görüntüsü
(8) İçeri aktarılan dosyanın SHP olarak kaydedilmesi
Dönüşüm sonrası ekranda görüntülenen veri katmanı geçici bir katmandır. Bu katman
sağ tuş ile tıklanıp Export > Export Data yolu ile Shapefile olarak saklanabilir.
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Şekil 10.27:. Ekran görüntüsü
(9) Shapefile Export
Export Data penceresinde tüm özellikler (All features) seçilir ve kaydedilecek dosya ve
uzantısı Shapefile dosyası uzantısı seçilerek dönüşüm tamamlanır.
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Şekil 10.28.: Ekran görüntüsü

10.4. ArcGIS (Google) Earth ile Çalışmak
ArcGIS ile çalışırken ArcGIS Earth (Google Earth) ile yapılabilecekler:
• Noktasal, çizgi yada poligon olarak veri üretmek: ArcGIS Earth ile oluşturulan veri
katmanları KMZ ArcGIS’e aktarılarak kullanılabilir.
• CBS analizleri ile elde edilen sonuçlar / haritalar ArcGIS Earth formatında (KMZ)
olarak hazırlanıp paylaşılabilir. Özellikle elde edilen sonuçların ArcGIS yazılımına sahip
olmayan kişi / kurumlarla paylaşımı için bu etkin bir yöntemdir.
10.4.1. ArcGIS Earth’ten ArcMap’e Veri Almak
ArcGIS Earth’ten ArcMap’e veri alma adımları aşağıda sıralı bir şekilde verilmiştir.
(1)Google earth programı içerisine girilerek çalışma alanı bulunarak ana ekrana getirilir.
Ve daha sonra bu çalışma alanını poligon olarak çizeriz ve poligonu kapatıp kaydederiz.
Bu örnek için Ege Üniversitesi Ormanı içinde yer alan yaklaşık 2 km uzunluğundaki
yürüyüş yolu ArcGIS Earth içinde poligon olarak çizilmiş ve EUOrman katmanı olarak
kaydedilmiştir.

Şekil 10.29.: Ekran görüntüsü
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(2) Çizimin dışa aktarılması
Google Earth’te layer bölümündeki EU ORMAN katmanı sağ tıklanıp daha sonra Yeri
Farklı Kaydet komutu ile katman KMl dosyası olarak kaydedilir.

Şekil 10.30.: Ekran görüntüsü

484

Şekil 10.31.: Ekran görüntüsü
(3) KML’nin içeri aktarılması
Google Earth dosyaları KML dosya tipindedir. KML dosyaları ArcMap’e “KML to
Layer” aracı ile aktarılabilir.
Bu araç, ArcToolbox > Conversion Tools > From KML > KML to Layer yoluyla
çağrılabilir.
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Şekil 10.32.: Ekran görüntüsü
KML to Layer Aracı:

Şekil 10.33.: Ekran görüntüsü
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Bu araçta komut satırlarına gerekli veriler girilir. ‘’ınput’’ bölümüne kaydetmiş
olduğumuz kml uzantılı dosyamızı cağırırz ve ‘’output location bölümünde dosyayı
kaydedeceğimiz dosyayı seçerek ok tıklıyoruz.
Gerekli veri girdileri tanımlayıp araç çalıştırılabilir.

Şekil 10.34.: Ekran görüntüsü
Bu şekilde Google Earth ile hazırlanan / çizilen bir poligon koordinatlı olarak ArcGIS’e
veri katmanı olarak çağrılmıştır.
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Şekil 10.35.: Ekran görüntüsü
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Uygulamalar.
1)

Bu üniteye ait bolum sorularini ve uygulama sorularını çözünüz.
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Uygulama Soruları
1.ArcGIS’de hazırlanan bir harita hangi formatlarda dışa aktarılabilir?
2.Farklı bir formatın ArcGIS ortamına çağırılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde farklı dosya formatına sahip verilerin arcgıs ortamı üzerinde açmayı
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1 Aşağıdaki formatlardan hangisi CBS ortamında kullanılmaz?

a)
b)
c)
d)
e)

AutoCAD – DWG yada DXF
ArcGIS – SHP
MapInfo – TAB
NetCAD – NCZ
Microsoft-PDF

2 ArcGIS hangi formatını desteklemektedir?

a)
b)
c)
d)
e)

DXF
PDF
TXT
DOC
PRF

3 CAD dosyaları için değişim formatı olan DXF dosyaları da çizimdeki nesneleri nokta,
polyline ve poligon olmak üzere Kac veri tipi ile oluştururlar?

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

4 Doğrudan DFX dosyası seçilirse tüm veri tipleri ArcGIS’e aktarılır. DXF dosyasına
çift tıklayıp nokta, polyline ve poligon veri tipleri ayrı ayrı seçilebilir. Aktarılacak veriye göre
her iki şekilde de DXF’i ArcGIS’e aktarmak mümkündür
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a)
b)

Evet
Hayır

5 CAD dosyaları ve CAD’den dışarı aktarılan DXF dosyaları birer CBS dosyası
olmadığı için konumsal referans bilgisi içerselerde ArcGIS’ten bu tür bir uyarı mesajı
alınabilir. DXF dosyasında konumsal referans bilgisi varsa, bu ArcGIS içinde tanımlanabilir

a)
b)

Evet
Hayır

6 …………….(DXF’den Shapefile (SHP) dönüşüm) Katman listesinde yeni eklenen
katmana sağ tuşla tıklanıp Data > Export Data yolu izlenerek verinin SHP formatına
dönüştürülmesi başlatılır.

7 koordinat bilgisi (projeksiyon) nasıl tanımlanır?

a)
ArcToolbox > Data Management > Projections and
Transformation yolundaki Define Projections
b)
ArcZoombox > Data Plan> Properties and Transformation yolundaki
Define Projections
c)
ArcPlaybox > Data Plan > Rotation and Transformation yolundaki
Define Projections
d)
ArcZoombox > Data Management > Properties and Transformation
yolundaki Define Projections
e)
ArcToolbox > Data Move > Projections and Transformation yolundaki
Define Procedures
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8 Shapefile’in koordinat sisteminin tanımlanması araç koordinatı bilinen ama veri
katmanında hangi koordinat bilgisi atamak için kullanılır?

a)
b)
c)
d)
e)

projeksiyon bilgisi tanımlı ölçekli veri setlerine
projeksiyon bilgisi tanımsız veri setlerine
projeksiyon bilgisi bilinen kuzey işaretli veri setlerine
projeksiyon bilgisi küçük ölçekli verilerin veri setlerine
projeksiyon bilgisi büyük ölçekli verilerin veri setlerine

9 Define Projection aracı çalıştırılıp yeni oluşturulan shapefile girdi dosyası olarak
seçildikten sonra bu veri katmanının koordinat sisteminin ne olarak çıktığı görülür?

a)
b)
c)
d)
e)

Restart
Unknown
Start
Stop
Identification

10 Arazide yapılan ölçümlere ait sonuçlar ölçüm noktalarının ….(X – Y) koordinat çifti
ile birlikte ArcGIS’e aktarılabilir

11 X – Y – Z şeklinde (Z ölçüm değeri) olarak,Excel XLS, Virgülle ayrılmış metin
dosyası (CSV) formatında kaydedilmiş veriler Add XY Data aracı ile ArcGIS’e aktarılabilir.
Bu işlem ne ad verilir?

a)
b)
c)
Aktarılması
d)
e)

Metin (TXT/CSV) / Excel (Xls) Verilerinin ArcGIS’e Aktarılması
Baslık (DXT/CSV) / Word (Xls) Verilerinin ArcGIS’e Aktarılması
Kuzey İşareti (RXT/CSV) / Excel (Xls) Verilerinin ArcGIS’e
Ölçek (PXT/TSV) / Power (Xls) Verilerinin ArcGIS’e Aktarılması
Lejant (TXT/CSV) / Excel (Xls) Verilerinin ArcGIS’e Aktarılması
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12 Add XY Data aracının nasıl çalıştırılır?

a)
b)
c)
d)
e)

Add XY Data aracı File > Add Data > Add XY Data
Add YZ Data aracı File > Add Paint > Add XY Data
Add XZ Data aracı File > Add Power > Add YZ Data
Add XY Data aracı File > Add Pain > Add XY Data
Add YZ Data aracı File > Add Data > Add YZ Data

13 Noktasal, çizgi yada poligon olarak veri üretmek: ArcGIS Earth ile oluşturulan veri
katmanları KMZ ArcGIS’e aktarılarak kullanılabilir. CBS analizleri ile elde edilen sonuçlar /
haritalar ArcGIS Earth formatında (KMZ) olarak hazırlanıp paylaşılabilir. Özellikle elde
edilen sonuçların ArcGIS yazılımına sahip olmayan kişi / kurumlarla paylaşımı için bu etkin
bir yönteme ne ad verilir?

a)
b)
c)
d)
e)

ArcGIS ile çalışırken ArcGIS Earth (Google Earth)
ArcGIS ile çalışırken ArcView Earth (Google View)
ArcGIS ile çalışırken ArcPaint Earth (Google Paint)
ArcGIS ile çalışırken ArcInfo Earth (Google Earth)
ArcGIS ile çalışırken ArcMove Earth (Google Move)

14 KML dosyaları ArcMap’e ne aracı ile aktarılabilir?

a)
b)
c)
d)
e)

KZL to Text
KTL to Paint
KRM to Circle
KML to Text
KML to Layer
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15 KML’nin içeri aktarılması için arac nasıl çalışır?

a)
b)
c)
d)
e)

ArcPaintbox > Tranportaion Tools > From MKL > KML to Layer
ArcMovebox > Recornation Tools > From RTL > KML to Layer
ArcToolbox > Recornation Tools > From PML > KML to Layer
ArcToolbox > Conversion Tools > From KML > KML to Layer
ArcRotatebox > Conversion Tools > From RML > KML to Layer
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
CBS’DE VERİ HAZIRLAMA, SAYISALLAŞTIRMA
KATMAN ANALİZİ VE ÇOKLU KATMAN ANALİZİ

,

TEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde harita, haritadan beklenenler, haritanın özellikleri, kullanım amaçlarına
göre haritalar, harita kenar bilgileri, ölçek ve ölçek türleri hakkında bilgiler öğrenilecektir.
Bu bölümde veri hazırlama, sayısallaştırma ve tekli ve çoklu katman analizi yapmayı
anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Veri hazırlama süreci hangi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir?

2)

ArcGIS’te sayısallaştırma yapılabilmesi için öncelikle ne yapılır açıklayınız?

3)

shapefile’da oluşturulacak vektör veriler nelerdir?

4)

Start Editing komutu ile ne yapılır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sayısallaştırma

Metinler,
çözümlü
CBS’de temel veri hazırlama problemler, alıştırmalar ve
yöntemlerinden biri olan interaktif materyaller ile
sayısallaştırma yapabilme.
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Tek Katman Analizi

Çoklu Katman Analizi

Bu bölümün amacı, bir
vektör
özellik
veri
kümesinin
uzamsal
niteliklerini analiz etmek ve
manipüle
etmek
için
kullanılabilen tekil katlamalı
analiz
tekniklerinin
çeşitliliği ile ilgili kavram ve
terimlere aşina olmaktır.
Bu bölümün amacı, vektör
özellik
veri
setlerinde
kullanılan
temel
çok
katmanlı
işlemlerin
ve
metodolojilerin uygulanması
ile ilgili kavram ve terimlere
aşina olmaktır.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Metinler,
çözümlü
problemler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Kaplama işlemleri, yeni bir harita oluşturmak için birbirinin üzerine iki veya
daha fazla tematik harita yerleştirir.
• Vektör verisi ile kullanılabilecek kaplamalı işlemler arasında çok noktadaki
nokta, çokgen üzerinde nokta, çok satırlı çizgi, çok satırlı çokgen, çok satırlı çokgen
ve çok genli çokgen modelleri bulunur.
• Birlik, kesişim, simetrik fark ve kimlik, çeşitli üstbilgilerden gelen veri
kümelerini birleştirmek için kullanılan ortak işlemlerdir.
Tamponlar genellikle noktalar, çizgiler ve çokgenler etrafında belirli bir
genişliğe sahip bölgeler oluşturmak için kullanılır.
•Vektör arabelleğe alma seçenekleri, sabit veya değişken genişlikler, çoklu
halkalar, donutlar, geri yüklemeler ve çözünmeyi içerir.
• Vektör katmanlarındaki ortak tek katmanlı geoprocessing işlemleri çözünme,
birleştirme, ekleme ve seçme işlemlerini içerir.
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11.1. CBS’de Veri Hazırlamanın Önemi
Veri Özellikleri ve Görselleştirmesi bölümünde, öznitelik tablolarındaki bilgileri
sorgulamak, sınıflandırmak ve özetlemek için farklı yollar ele aldık. Bu yöntemler, bir veri
setinin temel niceliksel ve niteliksel eğilimlerini anlamak için vazgeçilmezdir. Bununla
birlikte, özellikle açık mekânsal ilişkiler olmak üzere coğrafi bilgi sisteminin (GIS) en güçlü
yönlerinden özellikle yararlanmazlar. Mekânsal analiz, bir veri kümesinin veya veri setlerinin
topolojik ve geometrik özelliklerinin bir bağımsız çalışmasına izin veren bir CBS'nin temel
bir bileşenidir. Bu bölümde, vektör veri kümeleri için temel mekânsal analiz tekniklerini
tartışıyoruz.
CBS projesi hazırlama sürecinde en maliyetli ve en çok zaman alan bölüm, veri
hazırlama ve düzenleme sürecidir. Veri kalitesi CBS projelerinde önemli bir değişkendir. Veri
kalitesi, doğruluk ve güncel olma ile değerlendirilir. Coğrafi verinin değeri zamana bağlı
olarak azalır. Güncelliğini yitirmiş konumsal veri değersizdir.
CBS yazılımları ile veri güncelliğini sağlamak için çeşitli veri hazırlama ve düzenleme
araçları bulunmaktadır.

11.2. CBS’de Veri Hazırlama Yöntemleri
Veri hazırlama süreci iki aşamada gerçekleştirilmektedir: Sayısallaştırma veya ölçüm
cihazları ile araziden toplama. Sayısallaştırma yönteminde en çok kullanılan yöntem olan
ekrandan sayısallaştırma (heads-up digitizing) ise atlık olarak kullanılacak raster verinin
konumlandırma işleminden sonra gerçekleştirilen bir işlemdir.
Raster veri konumlandırıldıktan sonra altlık veri üzerine vektöröl veriler oluşturularak
atlık üzerinden çizim araçları kullanılarak sayısallaştırma işlemi yapılır. Çizim araçları ile
CAD (AutoCAD, NetCAD, vb) yazılımlarda olduğu gibi, nokta, çizgi ve poligon kullanılarak
sayısallaştırma yapılır.

11.3. ArcGIS’de Sayısallaştırma Basamakları
ArcGIS’te sayısallaştırma işleminden daha önce rektifiye yapılmış raster veri veya
resim verisi üzerinde yeni vektör veriler oluşturulması gerekmektedir. Yeni bir vektör verisi
açmak için ArcGIS içerisinde bulunan Arccatolog tıklayarak sayısallaştırma yapacağımız
raster verisinin bulunduğu klasörün içerisine shapefile dosyalarını oluşturulur (Şekil 11.1).
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Şekil 11.1: Shapefile katmanı oluşturma
Shapefile olarak oluşturacağımız dosyanın ne amaçla kullanılacak ise, amaca uygun
vektör veri oluşturulur. Vektör verinin nokta, çizgi ya da poligon olmasına karar verildikten
sonra dikkat edilmesi gereken bir nokta da, oluşturulacak yeni vektör katmanlarında
projeksiyon tanımlamalarının yapılması gerekmektedir (Şekil 11.2). Aksi takdirde katman
eklemelerinde program tarafından hata mesajı verilir. Daha da önemlisi diğer programlara,
katman ve projelere naklinde çakışma hatası verir.
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Şekil 11.2: Shapefile özelliklerini ayarlama
Sayısallaştırma işlemi için gerekli vektör katmanın oluşturulmasından sonra Editor
menüsünden Start Editing komutu seçilir. Bu komutla shapefile aktif hâle getirildikten sonra
yine Editor menüsünden Create Features aracı açılır ve shapefile bu araçta göründükten sonra
üzerine tıklanarak, sayısallaştırma şekli (çizgi, nokta, poligon) seçilir (Şekil 11.3).
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Şekil 11.3: Sayısallaştırmada kullanılacak şeklin seçilmesi.
Şekil seçiminden sonra sayısallaştırma, raster üzerinde çizim araçlarının kullanılması ile
başlar.
Çizim araçlarını kullanırken çizgisel bir elemanın başlangıç ve bitiş noktalarına node,
bu noktalar arasında kalan diğer tüm noktalara vertex adı verilir (Şekil 11.4).

Şekil 11.4: Sayısallaştırma aşaması, vertex ve node gösterimi.
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Çizimde ne kadar sık bir şekilde tıklanarak çizilir ise yapılan sayısallaştırma işleminde o
kadar hassas olur. Hatalı bir çizimde geri alma işlemi Control + Z veya Sağ tık-Delete Vertex
komutları kullanılarak bir önceki noktaya dönülebilir (Şekil 11.5).

Şekil 11.5: Sayısallaştırma aşaması.
İstenen verinin tamamı çizildikten sonra son nokta üzerine Çift Tık yapılarak çalışma
tamamlanmış olur. Çalışmaların elektrik kesintisi, program kilitlenmesi vb. sorunlardan
dolayı kaybolmaması için sık sık kayıt yapılması gerekir. Bunun için aralıklarla Editor
menüsünden Stop Editing komutu seçilir (Şekil 11.6).

Şekil 11.6: Sayısallaştırma aşaması; tamamlama.
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Sayısallaştırılan obje çift tıkla tamamlandıktan sonra Editor menüsünde bulunan
Attribute aracı açılarak yeni oluşturmuş objeye ait öznitelik bilgileri girilir. Bu işlem,
oluşturulan her obje için tekrarlanır ve objeleri içeren katman tamamen bittiğinde yine Stop
Editing komutu seçilir ve gelen ekranda yapılan çalışmaları kaydet yapılır (Şekil 11.7).

Şekil 11.7: Objenin özniteliğini oluşturma.
Sayısallaştırılması bitirilen katmandaki objelere ait birçok öznitelik verisi bulunuyorsa,
bu bilgilerin katmana ait Attribute Table bölümüne eklenmesi gerekir. Bu veri tabanı,
objelerin öznitelik tablosunu oluşturur.
Şekil 11.8 de gosterilen Öznitelik tablosunun oluşturulması için Table of Contents’te
ilgili katman seçili iken sağ tık ile Open Attribute Table komutu verilir.

Şekil 11.8: Öznitelik tablosunun oluşturulması
507

Öznitelik tablosu açıldığında Excel programını benzer bir sayfa açılır. Artık açılan veri
tabanı sayfasına sadece bu katman ile ilgili coğrafi sözel, sayısal vb. her türlü bilgi
eklenebilir. Her katmanın kendine özel ayrı ayrı veri tabanları oluşturulur. İlk aşamada
girilecek verinin tablo başlık adı ve en önemlisi veri türü belirlenir (Şekil 11.9).

Şekil 11.9: Öznitelik tablosu.
Tablo başlığının oluşturulması için Table Options komutu tıklanarak açılan komut
penceresinde yer alan Add Field komutuna basılır. Açılan sayfada girilecek veriler ile ilgili
Name, Type, Field Properties sorularının yer aldığı bir pencere açılır. Bu pencerede gerekli
bilgiler girildikten sonra veri tabanına ilgili veri kolonu veya kolanları eklenebilir (Şekil
11.10).
508

Şekil 11.10: Öznitelik tablosunda veri kolonu oluşturma.
Bir katman içerisinde bulunan vektörel objelerin, veri tabanında bir veri satırı
bulunmaktadır. Her bir veri satırı, katmanın içerdiği yalnızca bir objeye aittir. Sadece bu
objeye özgü olan nitelikler bu satıra yazılabilir (Şekil 11.10).
Verileri girilecek olan obje ilk olarak ArcMap ortamında sayısal harita üzerinden seçilir.
Seçili durumdaki objeye ait olan veri tabanı satırı da aynı anda veri tabanında da seçilmiş
olur. Böylece seçilen objeye ait veri tabanı bulunması kolay bir şekilde olur (Şekil 11.11).
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Şekil 11.11: Öznitelik tablosu seçilen objeye ait veri tabanı bulunması.
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11.3.1.Tek Katman Analizi
Adından da anlaşılacağı gibi tek katman analizleri bireysel özellik veri setinde
üstlenilenlerdir. Tamponlama, bir giriş noktası, çizgi veya çokgen özelliği etrafında belirli bir
genişlikte bir bölge (veya bölgeler) içeren bir çıktı çokgen tabakası oluşturma işlemidir.
Tamponlar, ilgi konusu özelliklerin etrafındaki etki alanını belirlemek için özellikle uygundur.
Geoprocessing, kullanıcıya izin veren birçok coğrafi bilgi sistemi (GIS) yazılım paketi
tarafından sağlanan bir takım pakettir.
CBS verilerinin manipüle edilmesiyle ilişkili sıradan görevlerin çoğunu otomatik hale
getirir. Geoprocessing genellikle bir veya daha fazla özellik veri kümesinin girişini içerir,
ardından mekânsal olarak açık bir analiz yapar ve çıktı özellik veri kümesine yol açar.

11.3.2.Çoklu Katman Analizi
Coğrafi Bilgi Sisteminde (GIS) en güçlü ve yaygın olarak kullanılan araçlar arasında
kartografik bilgilerin yer almasıdır. Bir CBS'de, aynı alandaki iki ya da daha fazla farklı
tematik haritayı alma ve bunları yeni bir harita oluşturmak için birbirlerinin üzerine
yerleştirme işlemidir (Şekil 11.12). Nokta, Çizgi ve Poligondan Bilgileri Birleştiren Bir Harita
Yerleşimi Vektör Katmanları, olarak Raster Katmanları gibi bu işlemin iç yapısı, bindirme
işlevi sadece veri kümesinin uzamsal özelliklerini değil, aynı zamanda öznitelik bilgisini de
birleştirir.

Şekil 11.12 Nokta, Çizgi ve Çokgen Vektör Katmanlarının yanı sıra Raster
Katmanlarından Bilgi Birleştiren Bir Harita Yerleşimi
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Bindirme sürecini göstermek için kullanılan yaygın bir örnek, “Bir alışveriş merkezi
kurmak için en uygun yer neresidir?”. Bir kurumsal büyükelçi olduğunuzu düşünün ve
şirketinizin bir sonraki alışveriş merkezinin nereye yerleştirileceğini belirlemekle
görevlendirin. Bu soruna nasıl ulasirsiniz? Komutunuzdaki bir CBS ile, bu tür uzamsal
soruları yanıtlamak, ilgili mekânsal veri katmanlarını toplayıp üst üste koyarak başlar.
Örneğin, hangi arazi parsellerinin satışa sunulduğu ve ticari gelişme için imar edildiği
hakkında bilgi biriktirerek alışveriş merkezini hangi alanların destekleyebileceğini belirlemek
isteyebilirsiniz.
Mevcut gelişim bölgeleri ile ilgili temel bilgileri topladıktan ve üzerine yerleştirdikten
sonra, ortalama hane geliri, nüfus yoğunluğu, yakın alışveriş merkezlerinin konumu, yerel
satın alma alışkanlıkları ve daha fazlası hakkında bölgesel bilgi toplayarak en çok hangi
ekonomik fırsatların sunulduğunu belirlemeye başlayabilirsiniz. Ardından, arazi maliyeti,
arazi geliştirme maliyeti, kalkınma için topluma yanıt, önerilen koridordan ulaşım
koridorlarının yeterliliği ve vergi oranları, vergi oranları gibi gelişim ile ilgili kısıtlamalar
veya engeller hakkında bilgi toplamak isteyebilirsiniz.
Gerçekten de, sadece mekânsal veri kümelerini toplamak ve üst üste koymak, böyle bir
iş için en uygun alanı görselleştirmek ve seçmek için değerli bir araç sağlar.
Kaplama İşlemleri Vektör veri kümeleri için bir CBS'de birkaç temel kaplama işlemi
mevcuttur: nokta-çokgen, çokgen-nokta, satır-on-line, çok-satırlı-çokgen, çokgen-on-line ve
çokgen-poligon ve poligon poligon (point-in-polygon, polygon-on-point, line-on-line, line-inpolygon, polygon-on-line, and polygon-on-polygon) İsimlerden ilahi olabileceğiniz gibi, yer
paylaşımlı veri kümelerinden biri her zaman bir çizgi veya çokgen katman olmalıdır (Şekil
11.13, 11.14, 11.15, 11.16,11.17,11.18,11.19,11.20).
nokta, çizgi veya çokgen olabilir. Bindirme işleminin ardından üretilen yeni katman
“çıktı” katmanı olarak adlandırılır.
Şekil 11.13 de Nokta-in-çokgen bindirme işlemi bir nokta giriş katmanı ve bir çokgen
bindirme katmanı gerektirir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, kaplamanın uzamsal kapsamı
içinde meydana gelen tüm noktaları içeren yeni bir çıkış noktası katmanı döndürülür. Ek
olarak, çıkış katmanındaki tüm noktalar Nokta, Çizgi ve Çokgen Vektör Katmanları ile Raster
Katmanları Hakkında Bilgi Birleştiren Bir Harita Yerleşimidir.
Öznitelik bilgilerinin yanı sıra öznitelik bilgisini de içerecektir. Örneğin, ulusal bir
parkta yaşayan nesli tükenmekte olan türlerin öncelikle belirli bir bitki örtüsü topluluğunda
bulunup bulunmadığını belirlemekle görevlendirildiğinizi varsayalım. İlk adım, söz konusu
türler için nokta olay yerlerinin elde edilmesi, Nokta-çokgen yerleşimini gerçekleştirdikten
sonra artı milli park sınırları içinde bitki örtüsü toplulukları gösteren bir çokgen yerleşimi
katmanı elde etmek olacaktır.
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milli park içinde meydana gelen tüm noktaları içeren yeni bir nokta dosyası oluşturulur.
Bu çıktı noktası dosyasının özellik tablosu, gözlem sırasında türler tarafından kullanılan bitki
örtüsü toplulukları hakkında da bilgi içerecektir. Bu çıktı katmanının ve öznitelik tablosunun
hızlı bir taraması, türlerin parkta nerede bulunduğunu ve meydana geldiği bitki örtüsü
topluluklarını gözden geçirmenizi sağlar. Bu süreç, park çalışanlarının türlerin sürekli saha
kullanımını sağlamak için yerinde habitatların korunmasına ilişkin bilinçli yönetim kararları
almalarını sağlayacaktır.

Şekil 11.13 Nokta İçinde Çokgen Yerleşimi

Şekil 11.14 de goruldugu uzere ve adından da anlaşılacağı gibi, nokta üzerinde çok
noktaya yerleştirme işlemi, çok noktalı işlemin tersidir. Bu durumda, çokgen katmanı girdi,
nokta katmanı ise bindirme. Bu noktaları kaplayan çokgen özellikleri, çıktı katmanında seçilir
ve daha sonra korunur. Örneğin, bir tür suçun lokallerini ve şehir bloklarını temsil eden bir
çokgen veri kümesini içeren bir nokta veri kümesi verildiğinde, çok noktalı bir yer paylaşımı
işlemi, polisin, suçların meydana geldiği bilinen ve dolayısıyla belirlendiği şehir bloklarını
seçmesine izin verecektir. Artan polis mevcudiyetinin gerekli olduğu yerler.

Şekil 11.14 Çok Noktalı Yerleşim Yerleşimi

Hat üstü bindirme işlemi, hem giriş hem de katman katmanı için çizgi özellikleri
gerektirir. Bu işlemin çıktısı, iki doğrusal veri kümesinin (Şekil 11.15 "Hat Üzerindeki
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Yerleşimi") kesişim noktalarında tam olarak bulunan bir nokta veya noktalardır. Örneğin,
demiryolu yolu içeren doğrusal bir özellik veri kümesi doğrusal yol ağında üzerine yazılabilir.
Ortaya çıkan nokta veri seti, trenin tüm yerel bölgelerini içerir.
Bir kasabanın karayolu ağı üzerindeki geçişler. Bu demiryolu geçiş noktası veri
kümesinin öznitelik tablosu, hem demiryolu hem de geçtiği yol hakkında bilgi içerecektir.

Şekil 11.15 Hat Üzerindeki Yer Paylaşımı

Şekil 11.16 da Çizgi-in-çokgen bindirme işlemi, bir nokta giriş katmanı yerine bir hat
giriş katmanı kullanıldığında bu istisnayla, nokta-in-poligon örtüsüne benzerdir. Bu durumda,
katmanı çokgen katman içinde kapsamının herhangi bir kısmına sahip olan her satır, çıktı
çizgisi katmanı içerisine dahil edilecektir, ancak bu çizgiler, kaplamanın sınırında kesilecektir
(Şekil 11.16 "Çokgenli Üst üste Yerleşimi"). Örneğin, bir satır içi çokgen kaplaması, eyaletler
arası çizgi bölümlerinin ve bir çokgenin giriş katmanını alabilir.
şehir sınırlarını temsil eden ve şehir sınırları içinde yer alan karayolu segmentlerinin
doğrusal bir çıkış katmanı üretme. Çıktı devletlerarası satır segmenti için öznitelik tablosu,
geçiş yaptığı şehrin yanı sıra eyaletler arası ad hakkında bilgi içerecektir.

Şekil 11.16 Line-in-Polygon Yerleşimi

Şekil 11.17 de gosterilen Çok satırlı overlay işlemi, çok satırlı işlemin tersidir. Bu
durumda, çokgen tabakası girdi, satır katmanı ise katmandır. Bu çizgilerin üstüne binen
çokgen özellikler seçilir ve daha sonra çıkış katmanında korunur. Örneğin, bir dizi telefon
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direklerinin/telinin yolunu içeren bir katman verildiğinde ve çokgen bir harita, çok genli bir
hat üzerinde bulunan şehir parsellerini içerir. bindirme işlemi, bir arazi değerlendiricisinin,
tepe havai telefon tellerini içeren parselleri seçmesine izin verecektir.

Şekil 11.17 Çokgenli Yerleşim Yerleşimi

Şekil 11.18 de goruldugu uzere Son olarak, poligonda çokgen bindirme işlemi bir
çokgen giriş ve bir çokgen bindirme kullanır. Bu en yaygın kullanılan bindirme işlemidir. Bu
yöntemi kullanarak, çokgen giriş ve bindirme katmanları, bindirmenin kapsamı ile bir çıktı
çokgen tabakası yaratmak için birleştirilir. Özellik tablosu, hem giriş hem de katman
katmanlarından elde edilen uzamsal verileri ve öznitelik bilgilerini içerecektir (Şekil 11.18
"Poligon-in Polygon Yerleşim") Örneğin, belirli bir ilçede bir tarım arazileri örtüsüyle toprak
tipi bir girdi çokgen tabakası seçebilirsiniz. Çıkış çokgen tabakası ilçede hem tarım alanları ve
toprak tipleri hem de bilgi hakkında bilgi içerecektir.

Şekil 11.18 Çokgen İçinde Çokgen Yerleşimi

Daha önce tartışılan bindirme işlemleri, kullanıcının kombine edilecek üst üste
katmanları arzu ettiğini varsayar. Bu her zaman böyle değildir. Bindirme yöntemleri bundan
daha karmaşık olabilir ve bu nedenle temel Boole işleçlerini kullanır: AND, OR ve XOR
(bkz. Bölüm 6.1.2 "Mekansal Analizi"). Hangi operatörün / operatörlerin kullanıldığına bağlı
olarak, kullanılan kaplama yöntemi kesişim, birlik, simetrik bir farklılık veya kimlik ile
sonuçlanacaktır.
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Özellikle, birleştirme yer paylaşımı yöntemi OR operatörünü kullanır. Bir birlik sadece
iki çokgen giriş katmanı durumunda kullanılabilir. Her iki giriş katmanından (Şekil 11.19
"Vektör Kaplama Yöntemleri" nin (a) bölümündeki tüm özellikleri, nitelik bilgilerini ve
uzamsal uzantılarını korur. Bu kaplama yöntemi, 6.4 "Buffering" bölümünde açıklanan
çokgen poligon işlemine dayanmaktadır.
Alternatif olarak, kesişim kaplama metodu AND operatörünü kullanır. Bir kesişme bir
çokgen kaplama gerektirir, ancak bir nokta, çizgi veya çokgen girişi kabul edebilir. Çıktı
katmanı kaplamanın uzamsal uzantısını kaplar ve hem giriş hem de yer paylaşımlı özellikler
ve nitelikler içerir (Şekil 11.19 "Vektör Kaplama Yöntemleri" nin parçası (b)).
Simetrik fark kaplaması yöntemi, XOR operatörünü kullanır, bu da bir kesişme olarak
zıt çıkışla sonuçlanır. Bu yöntem, her iki giriş katmanının da çokgen olmasını gerektirir.
Simetrik fark yöntemi ile üretilen çıktı çokgen tabakası, özellik veri kümelerinden sadece biri
için ortak olan alanları temsil eder (Şekil 11.19 "Vektör Kaplama Yöntemleri" nin (c) kısmı).
Bu basit işlemlere ek olarak, kimlik ("eksi" olarak da adlandırılır) kaplama yöntemi,
girdi katmanının uzamsal uzantısına sahip bir çıkış katmanı oluşturur (Şekil 11.19 "Vektör
Kaplama Yöntemleri" nin (d) kısmı), ancak özellik bilgisi içerir bindirmeden (bu durumda
“kimlik” katmanı olarak anılacaktır). Giriş katmanı nokta, çizgi veya çokgen olabilir. Kimlik
katmanı çokgen veri kümesi olmalıdır [1-10].

Şekil 11.19 Vektör Kaplama Yöntemleri
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Diğer Çok Katmanlı Geoprocessing Seçenekleri
Yukarıda bahsedilen bindirme yöntemlerine ek olarak, kullanıcı için diğer ortak çoklu
katmanlı geoprocessing seçenekleri mevcuttur. Bunlar klip, silme ve bölme araçlarını
içeriyordu. klip coğrafi işlem operasyonu (Şekil 7.11 "vektör bindirme Yöntemler" parçası
(e)) klip tabakasının uzamsal ölçüde denk düşen bir giriş nokta, çizgi veya çokgen
tabakasından bu özellikleri elde etmek için kullanılmaktadır. Klibin ardından, hepsi Giriş
katmanının korunan kısmından gelen özellikler çıktıya dahil edilir. Bu işlem sırasında
herhangi bir özellik seçilirse, yalnızca klip sınırındaki seçili özellikler çıktıya dahil edilir.
Örneğin, klip aracı bir nehir taşkın yatağının kapsamını bir ilçe sınırının büyüklüğüne göre
kliplemek için kullanılabilir. Bu, ilçe yöneticilerine, taşkın yatağının hangi bölümlerinin
bakımını yapmakla sorumlu olduklarını anlamalarını sağlayacaktır. Bu, kesişim kaplama
yöntemine benzer; bununla birlikte, klips tabakasıyla ilişkili öznitelik bilgisi bindirmeyi
takiben çıkış katmanına taşınmaz.
Coğrafi işlem silme işlemi esasen bir klibin tersidir. klip aracı bir giriş tabakası içindeki
alanları korur iken, silme aleti analog silme tabakası (Şekil 7.11 "vektör bindirme Yöntemler"
parçası (f)) ait ölçüde dışında sadece bu alanda muhafaza eder. Giriş katmanı bir nokta, çizgi
veya çokgen veri kümesi olabilirken, silme katmanı çokgen veri kümesi olmalıdır. Klip
örneğimiz ile devam ediyor, ilçe yöneticiler daha sonra ilçe taşkın yatağı alanı içinde özel
mülkiyet alanlarını silmek için silme aracını kullanabilir. Yetkililer daha sonra, bakım ve
bakım sorumlulukları için özel olarak ülke genelindeki taşkın yatağının halka açık
erişimlerine odaklanabilirler.
Bölünmüş geoprocessing işlemi, bir giriş katmanını bölünmüş bir katmana göre iki veya
daha fazla katmana bölmek için kullanılır (Şekil 7.11 "Vektör Kaplama Yöntemleri" nin
parçası (g)). Bölünmüş katman bir çokgen olmalı, giriş katmanları ise nokta, çizgi veya
çokgen olabilir. Örneğin, bir ev sahibinin birliği parsel sınırlarına göre ülke çapında bir toprak
dizisi haritasını ayırmayı seçebilir, böylece her ev sahibinin kendi parselleri için belirli bir
toprak haritası vardır [1-10].

11.3.3.Uzamsal Katılma
Mekânsal birleşim, bir özellik işlemi ile vektör kaplama çalışması arasında bir melezdir.
Kısım 5.2.2 “Birleşme ve İlişkiler” bölümünde açıklanan “birleştirme” özellik işlemi gibi,
uzamsal birleşim, iki özellik veri kümesi tablosunun ortak bir öznitelik alanı ile birleşmesiyle
sonuçlanır. Öznitelik işleminin tersine, uzamsal bir katma bir kaynak katmanın öznitelik
tablosundaki hangi alanların hedef katmana eklendiğini belirler.
öznitelik tablosu seçilen özelliklerin göreceli konumlarını temel alır. Bu ilişki açıkça,
birincil ve ikincil anahtarlar yerine kaynak ve hedef katmanları arasındaki yakınlık veya
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engelleme özelliğine dayanır. Kaynak katman bir nokta veya satır özellik veri kümesi
olduğunda yakınlık seçeneği kullanılır; kaynak katmanı çokgen özellik veri kümesi
olduğunda, kapsayıcı seçeneği kullanılır.
Yakınlık (veya “en yakın”) seçeneğini kullanırken, kaynak katmanın öznitelik
tablosundaki her özellik için bir kayıt hedef katmanın öznitelik tablosunda en yakın belirtilen
özelliğe eklenir. Yakınlık seçeneği, kaynak ve hedef özellik arasındaki ölçülen mesafenin
yerleştirildiği "Distance" (Uzaklık) adı verilen hedef katman özellik tablosuna tipik olarak
sayısal bir alan ekler.
Örneğin, bir şehir ajansının şehirdeki bilinen tüm kirleticileri ve belediye sınırındaki
tüm nehir kesimlerinin bir çizgi veri kümesini gösteren bir nokta veri kümesi olduğunu
varsayalım. Bu ajans, daha sonra her bir kirletici tarafından büyük olasılıkla etkilenecek olan
en yakın nehir bölümünü belirlemek için yakınlık bazlı bir mekânsal birleştirme yapabilir.
İçerme (veya “iç”) seçeneğini kullanırken, çokgen kaynak katmanının öznitelik
tablosundaki her özellik için bir kayıt, içerdiği hedef katmanın öznitelik tablosundaki kayda
eklenir. Bir hedef katman özelliği (nokta, çizgi veya çokgen) bir kaynak çokgeni içinde
tamamen bulunmuyorsa, hiçbir değer eklenmez. Örneğin, bir havuz temizliği işinin, yalnızca
bir havuza sahip olan evlere el ilanları sağlayarak pazarlama hizmetlerini bilemek istediğini
varsayalım. İlçedeki her havuzun yerini ve aynı alan için bir poligon parsel haritasını içeren
bir nokta veri seti elde edebilirler. Bu iş, daha sonra parsel bilgilerini havuz yerellerine
eklemek için uzamsal birleştirme yapabilir.
Bir havuz içeren her arazi parseliyle ilgili bilgiler ve daha sonra postacılarını yalnızca
bu evlere gönderebilirler.

11.3.4.Yerleşimi Hataları
Kaplamalar bir CBS analistinin araç kutusundaki en önemli araçlardan biri olsa da, bu
metodolojiyi kullanırken ortaya çıkabilecek bazı sorunlar vardır. Özellikle, iki hafif
hizalanmamış vektör katmanı üst üste (Şekil 7.12 "Şeritler") oluşturulduğunda şeritler yaygın
bir hatadır. Bu yanlış hizalama, sayısallaştırma hataları, yorumlama hataları veya kaynak
harita hataları gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir (Chang 2008). [1] Örneğin, çoğu bitki örtüsü
ve toprak haritası alan anketi verisinden, uydu görüntülerinden ve hava fotoğrafçılığından
oluşturulur. Toprak ve bitki örtüsünün sınırlarının sık sık çakıştığını düşünürken, farklı
araştırmacılar tarafından farklı zamanlarda yaratılmış olmaları, sınırlarının mükemmel bir
şekilde örtüşmeyeceğini düşündürmektedir. Bu problemi gidermek için, CBS yazılımı,
kullanıcı tarafından belirlenen bir mesafe içine düştüğü takdirde, yakındaki çizgilerin
birbirine yapışmasını zorlayan ek koşul toleransı seçeneğini içerir. Küme toleransı atarken
dikkatli olunmalıdır. Çok katı bir ayar paylaşılan sınırlara girmeyecek, bir yandan da bir ayar
istenmeyen, komşu sınırları bir araya getirecektir (Wang ve Donaghy 1995). [11]
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Şekil 11.20 Şeritler

Bindirme işlemiyle ilişkili ikinci bir hata kaynağı hatası yayılma. Hata yayılımı, orijinal
girdi ve kaplama katmanlarında yanlışlıklar olduğunda ortaya çıkar ve çıkış katmanına
(MacDougall 1975) yayılır. [3] Bu hatalar noktaların, çizgilerin veya çokgenlerin konumsal
yanlışlıkları ile ilişkili olabilir. Alternatif olarak, orijinal veri tablosunda / özelliklerinde
öznitelik hatalarından kaynaklanabilirler. Kaynağa bakılmaksızın, hata yayılımı, üst üste
gelme analizinde yaygın bir problemdir; bunun etkisi, büyük ölçüde projenin eldeki doğruluk
ve hassasiyet gerekliliklerine bağlıdır [1-18].
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bolum sorularini ve uygulama sorularını çözünüz.

2)
Çalışma alanı belirleyerek o alanla ilgili sınıflandırma ve diğer vektör
komutlarını(tamponlama birleştirme vb.) kullanarak harita oluşturunuz.
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Uygulama Sorulari
1)
Kendi çalışma alanınızdan, “Bir alışveriş merkezi koymak için en uygun yer
neresi” gibi karmaşık bir mekânsal soruyu yanıtlayan yeni bir çıktı haritası oluşturmak için
üzerine yazılabilecek üç teorik veri katmanını tanımlayın.
2)
Bu bölümde sunulan choropleth haritaları verildiğinde, veri kümesini en iyi
şekilde temsil ettiğini hissediyor musunuz? Niye ya?
3)
Çevrimiçi olun ve GIS kullanıcılarına sunulan diğer iki veri sınıflandırma
yöntemini açıklayın.
4)
Bölüm 10.1 "Tanımlamalar ve Özetler" bölümünde oluşturulan otuz veri
değeri tablosu için, Alıştırma 1, her bir sınıf için, hem eşit aralıklı hem de büyük sınıflandırma
şemaları oluşturuyormuşsunuz gibi veri aralıklarını belirler.
5)
Bir CBS'de bulunan çeşitli tamponlama seçeneklerini listeleyin ve açıklayınız.
6)
Kendi çalışma alanınızla ilgili uzamsal soruları yanıtlamak için çeşitli coğrafi
işlem operasyonlarını neden kullanmalısınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tekli katman ve coklu katmanın sayısallaştırma incelenme düzenlenme gibi
işlemlerın öğretildildiği alandır.
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Bölüm Soruları
1 Veri hazırlama süreci iki yöntemle gerçekleştirilmektedir: Sayısallaştırma veya özel
ölçüm cihazları ile araziden toplama.
a)
b)

Evet
Hayır

2 …………(Sayısallaştırma yönteminde) en çok kullanılan yöntem olan ekrandan
sayısallaştırma (heads-up digitizing) ise raster konumlandırma işleminden sonra
gerçekleştirilen bir süreçtir.

3 Raster veri konumlandırıldıktan sonra altlık veri üstünde konumsal vektör nesne
yaratmak için ……(çizim araçları) kullanılmaktadır

4 Çizim araçları ile CAD (AutoCAD, NetCAD, vb) yazılımlarda olduğu gibi, nokta,
çizgi ve poligon sayısallaştırılmaktadır
a)
b)

Evet
Hayır

5. ArcGIS’te sayısallaştırma yapılabilmesi için öncelikle ne yapılır açıklayınız?
rektifiye edilmiş raster veya resim verisi üzerinde yeni bir vektör veri oluşturma
aşamasına başlamak gereklidir. Bu aşamada, ArcGIS içinde bulunan ArcCatalog’ta
sayısallaştırılacak raster verinin bulunduğu klasörde yeni bir shapefile oluşturulur.

6. shapefile’da oluşturulacak vektör veriler nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

nokta, çizgi ya da poligon
üçgen, daire ya da çember
nokta, elips ya da beşgen
yamuk, küre ya da daire
poligon, kare ya da altıgen
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7 Bir shapefile’da oluşturulacak yeni vektör katmanlarında ne yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ölçek tanımlamaları
projeksiyon tanımlamaları
kuzey işareti tanımlamaları
Zoom tanımlamaları
move tanımlamaları

8 Start Editing komutu ile ne yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

shapefile ölçek verir
shapefile kuzey işareti verir
shapefile pasif hâle getirir
shapefile aktif hâle getirir
shapefile dondurur

9 Öznitelik tablosunun oluşturulması için …….’te ilgili katman seçili iken sağ tık ile
Open Attribute Table komutu verilir noktalı yerlere ne gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Table of Properties
Table of Index
Table of Contents
Table of Conservations
Table of movemnet

10 ……..açıldığında Excel programını andıran bir sayfa açılır. Artık açılan veri tabanı
sayfasına sadece bu katman ile ilgili coğrafi sözel, sayısal vb. her türlü bilgi girilebilir. noktalı
yerlere ne gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Öznitelik indexi
Öznitelik zoom
Öznitelik contents
Öznitelik tablosu
Öznitelik move

11 Bitirilen katmandaki objelere ait birçok bilgi bulunuyorsa, bu bilgilerin katmana ait
veri tabanına eklenmesi gerekir. Bu veri tabanı, objelerin ………..oluşturur.
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a)
b)
c)
d)
e)

Öznitelik indexi
Öznitelik zoom
Öznitelik contents
Öznitelik tablosu
Öznitelik move

12 Öznitelik tablosunun oluşturulması için Table of Contents’te ilgili katman seçili iken
sağ tık ile ………………komutu verilir.

a)
b)
c)
d)
e)

Open Attribute Table
Close Attribute Table
Move Attribute Table
Rotate Attribute Table
Edit Attribute Table

13 Sayısallaştırılan obje çift tıkla tamamlandıktan sonra Editor menüsünde bulunan
Attribute aracı açılarak yeni oluşturmuş objeye ait öznitelik bilgileri girilir. Bu işlem,
oluşturulması gereken her obje için tekrarlanır ve objeleri içeren katman tamamen bittiğinde
yine …………. komutu seçilir.

a)
b)
c)
d)
e)

Stop Editing
Start Editing
Move Editing
Rotate Editing
Open Editing
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14. ……(Tamponlar), bir CBS'deki yakınlık sorunlarıyla ilgilenmek için kullanılan
yaygın vektör analiz araçlarıdır ve noktalar, çizgiler veya çokgenler üzerinde kullanılabilir
Evet
Hayır

15. Tamponlar genellikle noktalar, çizgiler ve çokgenler etrafında belirli bir genişliğe
sahip bölgeler oluşturmak için kullanılır.
Evet
Hayır

16. Vektör arabelleğe alma seçenekleri, sabit veya değişken genişlikler, çoklu halkalar,
donutlar, geri yüklemeler ve çözünmeyi içerir.
Evet
Hayır

17. Vektör katmanlarındaki ortak tek katmanlı geoprocessing işlemleri çözünme,
birleştirme, ekleme ve seçme işlemlerini içerir.
Evet
Hayır
18…(Çoklu katma analizi), CBS'de, aynı alandaki iki ya da daha fazla farklı tematik
haritayı alma ve bunları yeni bir harita oluşturmak için birbirlerinin üzerine yerleştirme
işlemidir

19. Kaplama İşlemleri Vektör veri kümeleri için bir CBS'de birkaç temel kaplama
işlemi mevcuttur bunlar nelerdir?
a.point-in-polygon,
b.polygon-on-point,
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c.line-on-line,
d. line-in-polygon
e.shapes and polygon-on-figures
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ONİKİNCİ BÖLÜM
HÂLİHAZIR HARİTA VE PAFTA
OLUŞTURULMASI,
PAFTALARIN
BÖLÜMLEMESİ
VE
İÇERİK AÇISINDAN
DÜZENLENMESİ(ŞEKİL, SEMBOL, RENK GİBİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde pafta oluşturulmasını ve pafta içeriği hazırlanması anlatılmıştır. burada
çalışmayı haritaya aktarmak için bu işlemler uygulanır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hâlihazır harita nelerdir?

2)

Kartografik çalışmalarda tek bir altlığa çizilmiş birim haritaya ne denir?

3)

Pafta çeşitlerine bağlı olarak konum doğruluğunu inceleyiniz.

4)

1:250 000’den daha büyük ölçekli paftalar nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pafta
bölümleme

Metinler,
uygulamalar,
Ulusal ve uluslararası pafta
alıştırmalar
ve
interaktif
bölümleme teknikleri detayları
materyaller ile konuların daha
hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
kolay anlaşılması sağlanacaktır.

Kartografik
İlkeler

Kartografik
Tasarım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler,
uygulamalar,
Paftanın görsel ve estetik değerinin,
alıştırmalar
ve
interaktif
paftanın daha iyi anlaşılması ve
materyaller ile konuların daha
okunması için önemlidir.
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
Bu bölümün amacı, haritacıların
uygulamalar,
etkili harita tasarımına katkıda Metinler,
alıştırmalar
ve
interaktif
bulunan temel kartografik ilkeleri
materyaller ile konuların daha
tanımasını sağlamaktır.
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Pafta çizimi ve Pafta bölümleme yöntemlerinin acıklanarak anlatılması
• Bilgisayar destekli harita tasarımı haritanın nasıl oluştuğunun anlatılması
•
Renkler ton, değer, doygunluk, gölge ve renk tonlarıyla tanımlanır.
•
Renkler anlam, açıklık ve vurgu, estetik, soyutlama ve gerçekliği aktarmak
için kullanılır.
•
Renk modelleri eklenebilir (ör. RGB) veya çıkarılabilir (ör. CMYK) olabilir.
•
Renk tekerleği, kartografik ürünleriniz için renk seçiminde yardımcı olan güçlü
bir araçtır.
•
Vektör noktaları, çizgiler ve çokgenler çeşitli şekillerde sembolize edilebilir.
Sembol değişkenleri boyut, doku, desen ve şekli içerir.
•
Matematiksel veya algısal olarak ölçeklendirilebilen orantısal semboller, bir
veri kümesindeki niceliksel farklılıkları temsil etmek için yararlıdır.
•
Yaygın olarak kullanılan harita öğeleri düzgün çizgiyi, çerçeve çizgisini,
eşlenmiş alanı, eki, başlığı, göstergeyi, veri kaynağını, ölçeği ve yönlendirmeyi içerir.
•
Sembolik, tipografi ve etiketleme seçeneklerinin haritanızın yorumlanmasında
önemli bir etkisi vardır.
•
Harita tasarımı esas olarak bir avuç dolusu kartografik prensibe dayanan
sanatsal bir çabadır.
•
Bu ilkelerin bilgisi, görüntülemeye değer haritalar oluşturmanıza izin
verecektir.
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Giriş
Bu bölümde pafta ve pafta bölümlemeleri hakkında bilgi verilecektir. Ulusal ve
uluslararası pafta bölümleme metotları hakkında bilgiler verilip örnekler üzerinde
değerlendirmeler yapılacaktır.
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12.1. Hâlihazır Harita
Hâlihazır harita, nirengi, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar,
yollar, sokaklar, bunların dışında kalan bölgelere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik
direkleri ve mevcut bina, tarla sınırları vb. çalışılan alanda bulunan tüm detaylar gösteren
haritadır.
Hâlihazır haritalar, ‘Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’
esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
Belediyelerin yaptığı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve
işletmesi, imar planı ve projelerin gerçekleşmesi amacıyla kurumlar (belediye, İller Bankası,
vb.) yaptırılan büyük ölçekli haritalar Hâlihazır harita olarak adlandırılır.

12.2. Pafta Bölümleme
Haritaların çizimi için kullanılan altlıklar genellikle standart boyutlardadır. Kartografik
çalışmalarda tek bir altlığa çizilmiş birim haritaya pafta denir. Harita yapımı esnasında
yerkürenin bir bölümünün ya da belirli bir kısmını bütün olarak harita üzerinde göstermek
mümkün olmamaktadır. Bu kısımların gösteriminin yapılabilmesi için farklı bölümlere yani
paftalara ayrılması gerekmektedir. Bu ayırma işlemi belirli bir sistematiğe göre dizayn
edilmektedir. Bu sistemlere pafta bölümleme ya da pafta indeksi oluşturma denilmektedir.
Haritaların ayrılması sonucu oluşan paftaların boyutları ölçeğe göre belirlenmiş olan
sabit enlem be boylam farkları olarak alınırlar. Harita düzlemindeki pafta boyutları ise
haritaların projeksiyon türlerine ve konuma bağlı olarak farklı boyutlarda olmaktadır.
Uluslararası sisteme göre bölümlendirilen paftalar 1:1 000 000 -1:250 000 arasında
kalan ölçekli paftalardır. Ulusal sisteme göre bölümlendirilen paftalar ise 1:250 000’den daha
büyük ölçekli paftalardır. Pafta bölümlemesinde, 1:1000000 – 1:250000 arası ölçekli paftalar
uluslararası sisteme göre, 1:250000 den daha büyük ölçekli paftalar ulusal sisteme göre
bölümlendirilir.
Uluslararası pafta bölümleme sisteminde, yerküre, Grid Dilimi adı verilen, 6o lik
boylam dilimlerine ayrılmıştır. Dilimler, 180o-174o arası 01 den başlamak üzere doğuya doğru
numaralandırılmıştır. Bu numaralandırmaya göre 0o (Greenwich) doğusundaki ilk dilimin
numarası 31 olmaktadır. Kuzey-Güney yönünde ise yerküre 8o lik enlem farkları olacak
şekilde kuşaklara ayrılmıştır. 80o-72o güney kuşağı C harfinden başlayarak tüm kuşaklar
alfabetik olarak sırtlandırılmıştır. İngiliz alfabesine göre yapılan bu sıralamada I ve O harfleri
kullanılmamıştır. Başlangıçtaki A ve B ile sondaki Y ve Z harfleri Güney ve Kuzey kutup
bölgeleri için ayrılmıştır. Bu şekilde oluşturulan pafta bölümleme sisteminde, 80o Güney ve
84o Kuzey enlemleri arası UTM (Universal Transverse Mercator), kutup bölgelerinde ise UPS
(Universal Polar Stereographic) projeksiyonu kullanılacağı varsayılmıştır. Böylece, bir harf
ve bir rakamdan oluşan (R34 gibi) adlandırma ile 8o x6o lik coğrafi grid bölgeleri elde
edilmiştir (Şekil 12.1).
536

Şekil 12.1.: UTM projeksiyonunda coğrafi grid bölgeleri
8o x6o lik bir coğrafi grid bölgesi Kuzey-Güney yönünde ikiye bölünürse, 4 o x6 o boyutlu

1:1000000 ölçekli pafta elde edilir. Elde edilen bu paftanın dörde bölünmesiyle, 2o x3o boyutlu
1:500000 ölçekli pafta, bu paftanın da dörde bölünmesiyle, 1o x1o 30' boyutlu 1:250000 ölçekli
pafta elde edilir. Yukarıda açıklanan pafta bölümleme sistemi, uluslararası pafta bölümleme
sistemidir. Bu paftalar, kapladıkları alandaki en büyük yerleşim yerinin ismini alarak
adlandırılırlar.

12.3. Ulusal Pafta Bölümleme Sistemi
Bu sistemde, ait oldukları bölgedeki en büyük yerleşim merkezinin ismini alan
1:250000 ölçekli pafta, Kuzey-Güney yönünde ikiye ve Doğu-Batı yönünde de üçe bölünerek,
30' x 30' boyutlu 1:100000 ölçekli paftalar elde edilir. 1:100000 ölçekli paftalar bir harf ve bir
sayıdan oluşan isimler alır. Bu harflerin ve rakamların dizilişine ait indeks Şekil 12.2a’de
verilmiştir.
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Şekil 12.2.a: Türkiye pafta bölümleme indeksi [24]
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1:250000 ölçekli, 1o x1o 30' boyutlu pafta, 30' x 30' boyutlu 1:100000 ölçekli altı parçaya
ayrılır ve 250000 ölçekli pafta adının yanına harf ve rakam grubu eklenerek isimlendirilir
(örnek EDİRNE-E17).
1:100000 ölçekli bir pafta dört eşit parçaya bölünerek 15' x15' boyutlu 1:50000 ölçekli
paftalar elde edilir. Paftalar, sol üst kısımda bulunan paftadan başlamak üzere saat ibresi
yönünde a, b, c, d harfleriyle isimlendirilir (örnek EDİRNE-E17-b).
1:50000 ölçekli bir pafta yirmi beşe bölünerek 3' x 3' boyutlu 1:10000 ölçekli paftalar
elde edilir. Bu paftalar, sol üst köşeden başlanarak, saat ibresi yönünde 01, 02, 03,…,23, 24,
25 şeklinde numaralandırılır (örnek EDİRNE-E17-b-13).
1:10000 ölçekli bir pafta dörde bölünerek 1'30' ' x1'30' ' boyutlu 1:5000 ölçekli paftalar
elde edilir. Paftalar, sol üst kısımda bulunan paftadan başlamak üzere saat ibresi yönünde a, b,
c, d harfleriyle isimlendirilir (örnek EDİRNE-E17-b-13-c).
Ayrıca, 1:50000 ölçekli bir pafta dörde bölünerek 7'30' ' x 7'30' ' boyutlu 1:25000 ölçekli
paftalar elde edilir. Bu paftalar, sol üst köşeden başlanarak, saat ibresi yönünde 1, 2, 3, 4
rakamlarıyla numaralandırılır(örnek EDİRNE-E17-a3). Ülkemizde, 1:25000 ölçekli haritalar,
Harita Genel Komutanlığı tarafından, fotogrametrik yöntemler kullanılarak üretilmiştir.
1:5000 den daha büyük ölçekli paftaların bölümlendirilmesinde, Büyük Ölçekli Harita
ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ndeki (BOHHBUY) esaslar uygulanır. Yani, 1:2000
ve 1:1000 ölçekli paftaların köşe koordinatları, coğrafi koordinatlardan değil, kendisinden
önceki paftanın köşe coğrafi koordinatlarından hesaplanan Gauss-Krüger projeksiyon
koordinatlarının ortalamaları alınarak hesaplanır.
1:5000 ölçekli bir paftanın, köşe noktalarının coğrafi koordinatlarından hesaplanan
projeksiyon koordinatlarının ortalamaları alınarak pafta dörde ayrılır ve 1:2000 ölçekli
paftalar elde edilir. Sol üst köşeden başlamak ve saat ibresi yönünde artmak üzere 1, 2, 3, 4
rakamlarıyla numaralandırılır (örnek EDİRNE-E17-b-13-c-2).
1:2000 ölçekli bir paftanın, köşe noktalarının coğrafi koordinatlarından hesaplanan
projeksiyon koordinatlarının ortalamaları alınarak pafta dörde ayrılır ve 1:1000 ölçekli
paftalar elde edilir. Sol üst köşeden başlayarak ve saat ibresi yönünde a, b, c, d harfleriyle
isimlendirilir (örnek EDİRNE-E17-b-13-c-2-b).
Pafta bölümleme ve isimlendirme için bir başka örnek Şekil 12.2.b’de verilmiştir.
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Şekil 12.2.b: Yozgat ili örneğinde pafta isimlendirme

12.4. Büyük Ölçekli Haritaların Çizimi
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında harita çizim
işleri bir standarda bağlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında 1:5000 ve daha büyük ölçekli
haritalar dikkate alınmış ve bu haritalar belirli bir sistematik içerisinde devamlılığının
sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda bu aşamada yönetmeliğin harita çizim işleri ile ilgili
bölümleri sunulacaktır. Aşağıda, haritaların çizimi ve kontrolü hakkında yer alan yönetmelik
hükümleri verilmiştir.
12.4.1. Pafta Bölümleme ve Adlandırma
Madde 76’da “Pafta bölümlemesinde, 1:5000 ölçekli ülke standart topografik haritaların
pafta bölümlemesi esas alınır. 1:5000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya
ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1:2000 ölçekli paftalar, 1:2000 ölçekli paftadan, pafta
kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1:1000 ölçekli paftalar, 1:1 000
ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1:500 ölçekli
paftalar oluşturulur” hükümleri geçmektedir.
12.4.2. Pafta Altlığı
Madde 77’de haritaların çizileceği pafta altlığı ile ilgili hükümler belirtilmiştir. Buna
göre; “Pafta altlıkları, genleşme katsayısı 0.00008 ile 0.0002 1/Co aralığında ve kalınlığı 0.11
- 0.25 mm arasında olan, kurşun kalemle çizime elverişli, özel mürekkebi ile çizgi veya yazı
yazıldığında çizim yüzeyinde dağılma veya kalkma yapmayan, kırılma veya yırtılmaya
dayanıklı ve saydam malzemeden yapılmış olmalıdır.”
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12.4.3. Pafta Boyutları
Madde 78’de, altlık olarak kullanılacak paftanın boyutları verilmiştir. Buna göre; “Pafta
altlığı boyutları, 1:5000 ölçeği için 50x70 cm, 1:2000, 1: 1000 ve 1:500 ölçekleri için 70x90
cm dir.”
12.4.4. Pafta Kontrolü ve Pafta Kenar Bilgileri
Pafta kontrolü ve pafta kenar bilgileri ile ilgili hükümler Madde 79 ve Madde 80’de
belirtilmiştir. Buna göre “Paftalar, kontrol ve kabulü yapan ilgili idarenin kontrol
mühendisince imzalanır ve ilgili idarenin yetkilisince de onaylanır. Pafta çizim alanını
belirleyen kenar çizgileri, paftanın Kuzey-Güney ve Doğu-Batı kenarlarında olabildiğince eşit
boşluk kalacak biçimde belirlenir. Kareler ağı 100 mm aralıklarla çizilir. Pafta kenar çizgileri,
dolu doğru parçası olarak kareler ağı kesim noktaları 5 mm’lik artı işaretleri biçiminde ± 0.1
mm ortalama hata ile 0.18 mm kalınlığında çizilecektir. Hata hiçbir zaman ± 0.3 mm’yi
aşmamalıdır. Pafta kenarlaşma hatası, kareler ağı boyunda en çok 0.3 mm olmalıdır. Pafta
numaraları, paftaların üst kenar çizgisine paralel ve 10 mm yukarısına, pafta üst kenar
çizgisini ortalayacak şekilde 7 mm yükseklikte dik harfler ve rakamlar ile yazılır. Komşu
pafta numaraları, 3 mm yükseklikli, harf ve rakamlar ile komşu olduğu pafta kenar çizgisine
paralel, 3 mm dışında ve kenar çizgisini ortalayacak biçimde yazılır. Kareler ağının kesişme
noktalarının koordinat değerleri, okuma yönü büyüme doğrultusunda olmak üzere (X)
değerleri paftanın sol kenar boşluğunda, (Y) değerleri paftanın alt kenar boşluğunda ve
eksenlerine dik yönde 2.5 mm yükseklikte dik rakamlarla yazılır. Paftanın sol üstünde 30 mm
x 40 mm boyutunda komşu pafta indeksi gösterilir ve paftanın adı yazılır.”
12.4.5. Pafta Çizimi
Pafta çizimine ilişkin hükümler Madde 81’de verilmiştir. Buna göre “Tüm noktalar
hesaplanan koordinat değerlerine göre paftaya konur. Haritada yer alması gereken tüm
detaylar ve öznitelikler özel işaretler ve açıklamalara uygun olarak paftalara çizilir. Eş
yükseklik eğrileri, arazinin engebe durumunu belirleyecek şekilde, 1:5 000 ölçekte 5 m, 1:2
000 ölçekte 2 m, 1:1 000 ve 1:500 ölçeklerde 1 m aralıklarla çizilir. Eş yükseklik eğrilerinin
çiziminde en yakın noktaların yükseklikleri esas alınır. Eş yükseklik eğrileri 0.13 mm
kalınlığında, her beş yükseklik eğrisinde bir 0.25 mm kalınlığında çizilir. Arazi eğimine göre
eş yükseklik eğrilerinin arasının 2 mm den az olması durumunda yalnız kalın, 20 mm den
fazla olması durumunda aralarına kesik çizgilerle bir yardımcı eğri çizilir. Kalın çizilmiş
eğriler üzerinde, her 200 mm de bir bırakılacak boşluklara, arazinin artan eğimi doğrultusunda
olmak üzere, haritanın okuma ve kullanımını kolaylaştıracak şekilde, eğrinin yükseklik değeri
yazılır. Eş yükseklik eğrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri çift çizgili detaylar ile şev
sınırlarını, bina ve benzeri kapalı detayları kesmez. Arazi topografyasını tamamlamada
yardımcı olacak, tepe, çukur, şev, dip ve üstlerindeki karakteristik noktalar ile gerekli görülen
diğer noktalar paftada işaretlenerek yükseklik değerleri dm ye kadar yazılır. Çizimde nokta
konum doğruluğu ± 0.2 mm den daha iyi olmalıdır. Çizimi kontrol edilen paftalar, ölçü
krokileri dikkate alınarak, parsel sınır çizgileri 0.3 mm kalınlığında siyah renkte
mürekkeplenir. Kadastral amaçlı ölçülerde parsellerin köşe ve kırık noktalarına balastro veya
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bilgisayar destekli çizim sistemi ile 0.75 mm çapında küçük daireler çizilir. Bina ve yapılar
özel işaretlerdeki gibi gösterilir ve resmi binaların uygun yerlerine adları yazılır. Çizimler
pafta kenar çizgilerine kadar yapılır, çizim kontrolü yapıldıktan sonra kesin çizim yapılır.”
12.4.6. Çizimin Kontrolü
Üretilen haritanın çizim kontrolü Madde 95’deki hükümlere göre yapılır. Buna göre;
“Çizimin amacına uygunluğu, pafta açımı ile yazı, çizgi ve sembollerin uygunluğu konrol
edilir. Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, proje alanına uygun dağılmış paftaların en az
%10 u arazideki detaylarla karşılaştırılarak, detayların tamamının paftada bulunup
bulunmadığı ve eş yükseklik eğrileri ile topografyanın uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir.”

12.5. Bilgisayar Destekli Harita Çiziminde Kullanılan Donanım Ve
Yazılımlar
Bilgisayar destekli harita yapımı, yoğun olarak insan emeğine bağlı olarak üretilen
klasik haritaların bilgisayar teknolojileri kullanılarak yaptırılması yöntemidir. Klasik harita
yapımı, arazinin karakteristiğini yansıtan verilerin çeşitli ölçme yöntemlerine göre
toplanması, verilere ilişkin hesapların yapılması ve çizim aşamalarından oluşur. Tüm bu
aşamalar emek yoğun bir işlemler dizinidir. 1970’li yıllardan itibaren, verilerin toplanması,
hesaplanması, depolanması ve çizim işlerinde bilgisayarlar kullanılmaktadır. İnsan emeği
gerektiren işlerin bilgisayar ve bilgisayarlara bağlı araçlara yaptırılması harita üretiminde
otomasyonu sağlamıştır. Bu otomasyon yardımıyla, haritası yapılacak alana ait bir arazi
modeli oluşturulmakta ve bu modele bağlı olarak araziye yönelik her türlü analiz
yapılabilmektedir.
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin harita üretimindeki büyük
faydaları, günümüzde, klasik kartografik çizim altlıklarının ve çizim malzemelerinin
kullanımını büyük ölçüde devre dışı bırakmıştır. Artık klasik harita çizim malzemelerinin
yerini, çalışma istasyonları, kişisel bilgisayarlar, yazıcı, çizici ve harita çizim yazılımları
almıştır.
12.5.1. Donanımlar
Bilgisayar destekli harita üretiminde kullanılan donanımlar, harita üretimindeki genel iş
adımlarına göre dört ana grupta toplanır.
1) Veri toplama cihazları: Sayısallaştırıcılar ve tarayıcılar
Sayısallaştırıcılar, karton, kâğıt, diazo, aydınger vb. altlık üzerine çizilmiş olan grafik
bilgileri vektör yapıda sayısal hâle getirmek için kullanılan cihazlardır. Sayısallaştırma
masaları, elektronik algılamalar ile masa yüzeyinden koordinat algılayabilmektedir. Değişik
ebatlarda ve çözünürlükte sayısallaştırıcılar mevcuttur. Sayısallaştırma masası üzerine
yerleştirilen altlık üzerinde uygun dağılımda en az 4 adet nokta işaretlenir ve bu noktaların
pafta koordinatları girilerek dönüşüm yapılır. Böylece, masa koordinatlarından pafta
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koordinatlarına geçiş yapılmış olur. Masa üzerindeki imleç ve menü yardımıyla noktaların
sayısallaştırılması yapılır. Sayısallaştırmanın doğruluğu, sayısallaştırma masasının
çözünürlüğüne, pafta altlığındaki deformasyon oranına ve kişinin becerisine bağlıdır (Şekil
12.3).

Şekil 12.3.: Sayısallaştırma masası
Tarayıcılar, bir objenin görüntüsünü yakalayan ve görüntüyü bilgisayar işlemleri için
sayısal ışık-yoğunluk haritasına dönüştüren bir araçtır. Objeler, yazılı bir doküman, fotoğraf,
slayt veya harita olabilir. Tarayıcılar, sürücü yazılımlarına ve kendisini yöneten uygulama
programlarına ve donanımlara sahiptir. Tarayıcıdan elde edilen görüntünün monitördeki
oluşumu, objenin pikseller yardımıyla iki boyutlu haritalanmasıdır. Bu haritada her piksel,
objenin geçirgenliğine ya da yansıtıcılığına uygun yoğunluk ölçümlerini tutar (Şekil 12.4).

Şekil 12.4.Tarayıcı
2) Veri işleme cihazları: Bilgisayar sistemleri
Bilgisayar sistemleri, donanım ve yazılım olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Hard
disk, ekran, klavye, fare ve sürücüler donanım olarak adlandırılırlar. Donanım elemanlarının
anlamlı birlikteliğiyle ortaya çıkan bilgisayar sisteminin çalışabilmesi için programlanmaları
gerekir. Bilgisayar donanımlarını denetleyen bu programlara yazılım denir. Şekil 12.5’de
basit bir bilgisayar sistemi görülmektedir.
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Şekil 12.5.: Bilgisayar
3) Çıktı alma cihazları: Çiziciler, yazıcılar
Çiziciler, özellikle çizim ve grafik çıktıların alınmasında kullanılan büyük boyutlu
yazıcılardır. Eskiden kalem ile çizdikleri için adları çizici olarak kalmıştır. Günümüzde
kalemli, mürekkep püskürtmeli ve lazer çeşitleri vardır. Çiziciler günümüzde dijital baskı ve
daha çok bilgisayar destekli çizim programları tarafından desteklenir. Çiziciler harita
üretiminde yoğun olarak kullanılırlar (Şekil 12.6).

Şekil 12.6.: Çizici
Yazıcılar, bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik, yazı ve haritaların kâğıda
aktarılmasını sağlayan araçlardır. Her yazıcı, kendine özgü bir mikroişlemci ve sınırlı sayıda
karakter depolamasına olanak sağlayan bir bellek taşır. Yazıcıların sınıflandırılmasında temel
ölçüt, karakterlerin basımında kullanılan teknolojik farklılıktır. Bir yazıcının kalitesini
belirleyen ölçütler ise, baskı hızı ve birim alandaki nokta yoğunluğudur. Renkli baskı
yapabilmesi de yazıcı kalitesini belirleyen bir ölçüt hâline gelmiştir (Şekil 12.7).
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Şekil 12.7.: Yazıcı
12.5.2. Yazılımlar
Bilgisayar destekli harita üretiminde kullanılacak donanımları çalıştırmak ve harita
üretimi için gerekli verileri işleyebilmek için uygun yazılımların olması gereklidir.
Yazılımlar, üretilecek haritanın amacına ve harita üretiminde kullanılacak verinin yapısına
göre farklılık göstermekle birlikte, bilgisayar destekli harita üretimlerinde kullanılan
yazılımlar,
• Donanımların çalışmasını sağlayan işletim sistemi yazılımları
• Ürün hazırlamaya yönelik kullanıcı yazılımları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir.
Donanım çalışmasını sağlayan işletim sistemi yazılımları, mevcut bilgisayar donanımını
işleten veya kullanıcı yazılımını çalıştıran ana yazılımlardır. DOS, WINDOWS, LINUX ve
UNIX işletim sistemleri yazılımları bu gruptan yazılım örnekleridir. Bunların dışında, çizici,
yazıcı, sayısallaştırıcı gibi cihazları çalıştırmak için hazırlanmış yazılımlar da sürücü
yazılımlarıdır. Bu tür yazılımlar, cihazı üreten firma tarafından hazırlanır.
Kullanıma yönelik yazılımlar, bilgisayar üzerinde mevcut işletim sistemi ile çalışan ve
belli bir amaca yönelik olarak hazırlanmış uygulama yazılımlarıdır. Bilgisayar destekli harita
üretimlerinde genel olarak,
• CAD (Computer Aided Design) yazılımları: AutoCAD, IGDS, NetCAD, KartoCAD,
EGHAS
• CBS ve görüntü işleme yazılımları: ArcINFO, MGE, ERDAS, MapINFO
• Değişik baskı öncesi grafik yazılımlar: PHOTOSHOP,
PHOTOPAINT üç ana grupta verilen yazılımlar kullanılmaktadır.

ADOBE,

COREL
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12.6.Pafta Oluşturmada Kartografik İlkeler
Projeksiyonlardan veri yönetimine ve mekânsal analize kadar, bir coğrafi bilgi
sisteminin (GIS) daha teknik noktalarına odaklandık. Bu bölüm, CBS kullanıcısı için mevcut
hesaplama seçenekleri ve daha fazlası sanatsal seçeneklerle daha az ilgilidir. Özünde, bu
bölüm odağı GIS araçlarından ve kartografik araçlara doğru kaydırır, ancak ikisi gittikçe daha
fazla ayrılmaz bir şekilde bağlı hale gelir. Ne yazık ki, birçok CBS kullanıcısı kartografi
alanına hiç maruz kalmaz. Bu durumlarda, karmaşık mekânsal veri kümelerinin yaratılması,
sürdürülmesi, hizalanması ve analiz edilmesi konusundaki yoğun çalışma, nihai haritalama
ürünü bu bilgiyi tüketiciye yeterince iletemeyeceğinden dolayı gerçekten takdir edilmez. Ek
olarak, haritalar, istatistik gibi, Mark Monmonier’in (1996) [1-4] Haritalar ile Birlikte Yalan
başlıklı kitabında gösterildiği gibi bilgileri deforme etmek için kullanılabilir. Gerçekten de,
kartografik kurallarla ilgili güçlü bir çalışma bilgisi, yalnızca mekânsal bilginin potansiyel
olarak yanlış beyan edilmesinden kaçınmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda
diğer kartografların yaratımlarında bu mahrumiyetleri tanımlama yeteneğini de geliştirecektir.
Burada ele alınan kartografik prensipler, GIS kullanıcılarına biriktirilmiş GIS verilerinin
bitlerini baskı ve gösterim için çekici, kullanışlı haritalara dönüştürme süreci boyunca
rehberlik etmek üzere düzenlenmiştir. Bu tartışmada, etkili renk kullanımının (Bölüm 12.1
"Renk"), sembol seçiminin (Kısım 12.2 "Sembology") ve harita düzeni ve tasarımının (Bölüm
12.3 "Kartografik Tasarım") özellikleri ele alınmaktadır
12.6.1. Renk
Yüksek kaliteli bir harita birçok farklı unsurdan oluşmasına rağmen, renk son
kullanıcılar tarafından fark edilen ilk bileşenlerden biridir. Bu kısmen, her birimizin, renklerin
etkili ve hoş bir görsel deneyim yaratmak için nasıl kullanıldığına ve nasıl kullanılacağına
dair sezgisel bir anlayışa sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yine de, harita üreticisine,
ürünün amacını en iyi şekilde iletmek için hangi renklerin kullanılması gerektiği her zaman
açık değildir. Bu sezgi bizim favori müziğimizi dinlemekten çok hoşlanır. Bir notun ne zaman
ayarlandığını veya ayarlandığını biliyoruz, ancak kötü bir notu nasıl düzelteceğimize dair bir
fikrimiz olmazdı. Renk gerçekten de kartografik bulmacanın zor bir parçasıdır ve bilgisayar
tarafından üretilen haritalar üzerinde en çok eleştirilen değişken olarak şaşırtıcı değildir
(Monmonier 1996). [1] Bu bölüm, bu önemli harita özniteliğini en etkili şekilde kullanmak
için rengin temel bileşenlerini ve yönergelerini özetlemeye çalışır.
12.6.2.Renk Temelleri
Elektromanyetik radyasyon (ER) güneşten gelen dalgalarla yeryüzündeki nesnelere
giderken, ER spektrumunun kısımları emilir, saçılır veya çeşitli nesneler tarafından yansıtılır.
Emilen, dağınık ve yansıyan ER'nin ortaya çıkan özelliği "renk" olarak adlandırılır. Beyaz,
görsel spektrumun tüm yelpazesinden kaynaklanan renktir ve bu nedenle tüm diğerlerinin
kıyaslama rengi olarak kabul edilir.
Siyah ER'nin yokluğudur. Diğer tüm renkler ER spektrumu ile kısmi etkileşimden
kaynaklanır.
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Harita yapımında ele alınması gereken üç temel nokta renk tonu, değer ve
doygunluktur. Renk, yansıtıcı bir nesne ile ilişkili baskın dalga boyu veya renktir. Renk,
rengin en temel bileşenidir ve kırmızı, mavi, sarı, mor ve benzerlerini içerir. Değer, renkteki
beyaz veya siyahın miktarıdır. Değer genellikle kontrastla eş anlamlıdır. Belirli bir ton için
değer miktarındaki varyasyonlar, bu renk için değişen derecelerde açıklık veya koyuluk ile
sonuçlanır. Açık renkler daha düşük değerlere sahipken, daha açık renklerin yüksek değere
sahip olduğu söylenir. Tek renkli renkler, aynı renk tonu olan ancak değerdeki artan
varyasyonlarla birlikte renk gruplarıdır. Şekil 12.8. de Görüldüğü gibi, değerlerdeki
değişiklikler genellikle izleyicinin gözünü karanlık alanlardan ışık alanlarına yönlendirir [110].

Şekil 12.8. Değer
Doygunluk, rengin yoğunluğunu tanımlar. Düşük doygunluk renkleri griye yaklaşırken,
tam doygunluk saf renklerle sonuçlanır. Doygunluktaki farklılıklar, farklı tonları ve tonları
verir. Gölgeler, bir şemsiye, ağaç, perde ve benzerleri gibi ışığı bloke ederek üretilir.
Gölgeleme miktarını arttırmak griler ve siyahlar oluşturur. Renk tonu gölgenin tam tersidir ve
beyaza bir renk katılarak üretilir. Katkı ve renk tonları, katık renk modelleri kullanıldığında
özellikle alanlardır. Haritanın yorumlanabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için, arka plan
özelliklerini temsil etmek üzere hiyerarşik olarak öne çıkan özellikleri ve yıkanmış renkleri
temsil etmek için doygun renkler kullanın.
Düzgün kullanıldığında, renk, harita tasarımını büyük ölçüde geliştirebilir ve
destekleyebilir. Benzer şekilde, istismar edildiğinde renk bir eşleme ürününden düşebilir.
Düzgün renk kullanmak için, önce haritanın amacını düşünmeliyiz. Bazı durumlarda, rengin
kullanımı garanti edilmez. Gri tonlamalı haritalar, konuya uygun olması durumunda renk
haritaları kadar etkili olabilir. Her şeye rağmen, rengi kullanmanın birçok nedeni vardır.
Burada beş ana neden belirtilmiştir.
Renk özellikle anlam iletmek için uygundur. Örneğin, kırmızı, insanlarda tutkulu bir
tepki uyandıran güçlü bir renktir. Kırmızı'nın solunum oranını arttırmak ve kan basıncını
yükseltmek gibi fizyolojik tepkileri uyandırdığı gösterilmiştir. Kırmızı sıklıkla kan, savaş,
şiddet, hatta aşk ile ilişkilidir. Öte yandan, mavi sakinleştirici etkilerle ilişkili bir renktir.
Gökyüzü veya okyanus ile ilişkili olarak, mavi renkler uykuya yardımcı olabilir ve bu nedenle
yatak odaları için tavsiye edilen bir renktir. Bununla birlikte, çok fazla mavi, sakinleştirici
etkilerden depresyon duygularına sahip olunmasına yol açabilir. Yeşil en çok yaşam veya
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doğa (bitkiler) ile ilişkilidir. Yeşil renk kesinlikle yeşil inşaat, yeşil ortak referansları ile
günümüz toplumunun en topikal renklerden biridir.
Ancak yeşil, kıskançlık ve deneyimsizliği de (örneğin yeşil gözlü canavar, yeşil orman)
temsil edebilir. Kahverengi ayrıca bir doğa rengidir, ancak daha çok yer ve taşın bir temsili
olarak görülür. Kahverengi ayrıca donukluk anlamına da gelebilir. Sarı en çok güneş ışığı ve
sıcaklık ile ilişkilidir, biraz kırmızıya benzer. Sarı ayrıca korkaklığı da (örneğin sarı karınlı)
temsil edebilir. Siyah yokluğu ifade eden muhtemelen en anlam yüklü renktir. Diğerlerinden
daha da fazla, siyah renk şaşırtıcı derecede güçlü pozitif ve olumsuz çağrışımlar sunuyor.
Siyah, gizemi, zarafeti ve karmaşıklığı aktarırken, aynı zamanda kayıp, kötülük ve
olumsuzluk (örneğin karartma, kara yürekli, kara bulut, kara liste) taşır [1-10].
Rengi kullanmanın ikinci nedeni, açıklama ve vurgudur. Kırmızılar ve sarılar gibi sıcak
renkler, mekânsal özellikleri vurgulamak için dikkate değerdir. Bu renkler genellikle sayfadan
atlar ve genellikle okuyucunun dikkatini çeken ilk örnektir, özellikle de blues (maviler) gibi
serin renklerle dengelenirse Yeşiller. Buna ek olarak, yüksek doygunluğa sahip bir tonun
kullanımı, düşük doygunluğa sahip benzer renklere karşı açık bir şekilde göze çarpacaktır.
Renk kullanımı da hoş estetik ile bir harita oluşturmak için önemlidir. Kuşkusuz, harita
yaratmanın en zorlu yönlerinden biri, etkili bir renk paleti geliştirmektir. Haritalara estetik bir
mercekle baktığımızda, yaratımlarımızı sanat eseri olarak düşünmeye başlıyoruz. Her ne
kadar bireysel izleyicilere özel olsa da, hepimiz bir grafik/sanattaki renklerin estetik açıdan
hoşnut olmadıklarında ve olmadıklarında doğuştan gelen bir anlayışa sahibiz. Örneğin, renk
tekerleğinin karşıt kenarlarından renkler kullanıldığında renk kullanımı uyumlu olarak kabul
edilir, ancak bazı büyük renk tonlarının eşit kullanımı dengesiz bir görüntü oluşturabilir.
Dördüncü renk kullanımı soyutlamadır. Renk soyutlaması Şekil 12.9. da gosterildigi
gibi özellikle haritalar gibi tematik ürünler için niceliksel ve niteliksel verileri göstermek için
etkili bir yoldur. Burada renkler sadece bir değişken için farklı değerleri belirtmek için
kullanılır ve herhangi bir belirli bir kafiye ya da nedenden dolayı olmayabilir. farklı ülkeleri
temsil eden soyut renkler ile tipik bir tematik harita gösterir.
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Şekil 12.9 Soyutlama Sağlamak için Rengin Kullanımı
Soyutlama karşısında renk, gerçekliği temsil etmek için de kullanılabilir. Yüksekliği
gösteren haritalar (ör. Dijital yükseklik modelleri veya DEM'ler) sıklıkla gerçekliği yansıtan
renkler verilir. Yemyeşil bitki örtüsünün geliştiği alanları göstermek için düşük alanlar yeşil
renklere sahiptir. Orta kotlar (ya da alçak çöl alanları) seyrek bitki örtüsü gelişimini
göstermek için kahverengi renktedir. Dağ sırtları ve dorukları birikmiş kar yağışı göstermek
için beyaz renklidir. Su yolları ve su kütleleri mavi renktedir. Belirli bir neden olmadığı
sürece, haritalar üzerinde temsil edilen doğal fenomenler, yorumlanabilirliği arttırmak ve
karışıklığı azaltmak için gerçek renklerine yaklaşık olarak renklendirilmelidir. Şekil 12.10. da
Yeşiller, maviler ve kahveler gerçek dünya olaylarını taklit etmek için kullanılır.
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Şekil 12.10 Yeşiller, maviler ve kahveler gerçek dünya olaylarını taklit etmek için
kullanılır.
12.6.3.Renk Modelleri
Renk modelleri, kısa bir ana renkler listesinden bir dizi renk oluşturulmasına izin veren
sistemlerdir. Renk modelleri eklenebilir veya çıkarılabilir. Katkı renk modelleri, renk
değişimlerini görüntülemek için yayılan ışığı birleştirir ve genellikle bilgisayar monitörleri,
televizyonlar, tarayıcılar, dijital kameralar ve video projektörleri ile kullanılır. RGB (kırmızıyeşil-mavi) renk modeli en yaygın katkı modelidir (bölüm (a)). RGB modeli, kırmızı, yeşil ve
mavinin birincil tonlarının ışık ışınlarını birleştirerek macenta, camgöbeği ve sarıdan oluşan
ilave ikincil tonları elde etmenizi sağlar. Saf sarı ışık (~580nm) ile yeşil ve kırmızı ışık
karışımı arasında önemli bir fark olmasına rağmen, insan gözü bu sinyalleri aynı şekilde
algılar. RGB modeli tipik olarak 0 ile 255 arasında model renklerine kadar değişen üç 8 bitlik
sayısal değer (RGB üçlü olarak adlandırılır) kullanır. Örneğin, saf birincil ve ikincil renkler
için RGB üçlüsü şu şekildedir:
• Kırmızı = (255, 0, 0)
• Yeşil = (0, 255, 0)
• Mavi = (0, 0, 255)
• Macenta = (255, 0, 255)
• Camgöbeği = (0, 255, 255)
• Sarı = (255, 255, 0)
• Siyah, katıksız renk yokluğu = (0, 0, 0)
• Beyaz, tüm ek renklerin toplamı = (255, 255, 255)
RGB modeline dayanan iki diğer ortak renk modeli, HSL (ton, doygunluk, hafiflik) ve
HSV (ton, doygunluk, değer) modelleridir (b ve c). Bu modeller silindirik koordinat
sistemlerine dayanır, bu sayede merkezi dikey eksen etrafındaki açı tonuna karşılık gelir;
merkez akstan uzaklık doymaya karşılık gelir; ve merkezi eksen boyunca mesafe, doyma veya
hafifliğe karşılık gelir. RGB modelindeki temellerinden dolayı, hem HSL hem de HSV renk
modelleri, üç katkı modeli arasında doğrudan dönüştürülebilir. Bu nispeten basit katık
modelleri, en az bilgisayar işlem süresi sağlarken, bazı renk karmaşıklıkları üzerinde
dezavantaja sahiptirler. Örneğin, RGB renk modeli “mutlak” renk uzaylarını tanımlamaz, bu
da bu renk tonlarının farklı ekranlarda görüntülendiğinde farklı görünebileceğini gösterir.
Ayrıca, RGB tonları renk tayfı boyunca eşit aralıklı değildir, yani tonların kombinasyonları
kesin olarak daha azdır.

550

Bir katık modelin tersine, eksiltici renk modelleri, tam renk aralıkları oluşturmak için
boyaların, boyaların veya mürekkeplerin karıştırılmasını içerir. Bu eksiltici modeller, beyaz,
ortam ışığının dağılır, emilir ve baskı mürekkepleri tarafından sayfadan yansıtılır. Subtraktif
modeller bu nedenle mürekkebi baskı yüzeyinden sınırlayarak beyaz oluşturur. Bu nedenle,
bu modeller diğer kağıt renkleri çarpık tonlar ile sonuçlanacağı için beyaz kağıdın
kullanıldığını varsayar. CMYK (camgöbeği, macenta, sarı, siyah) en yaygın çıkarıcı renk
modelidir ve bazen “dört renkli işlem” olarak adlandırılır.
Her ne kadar CMY mürekkepleri, eksiltici gökkuşağının tüm renklerini oluşturmak için
yeterli olsa da, tüm siyahlar için bir CMY karışımı (siyah olarak en çok basılı renk olan) ve
birleştirme nedeniyle daha ucuz olduğu için bu modele siyah bir mürekkep eklenmiştir. CMY
genellikle koyu kahverengi renk tonuyla sonuçlanır. CMYK modeli, yüzde 0 ile 100 arasında
değişen dört rengin her biri için yüzdeler girerek renk değerleri oluşturur. Örneğin, saf kırmızı
yüzde 14 siyan, yüzde 100 macenta, yüzde 99 sarı ve yüzde 3 siyahdan oluşur.
Tahmin edebileceğiniz gibi, bir bilgisayar monitöründe haritaların görüntüleneceği
durumlarda, tercih edilen seçim, tercih edilen seçimdir; baskı yaparken ise alttraktif modeller
tercih edilir. Şüpheniz varsa, RGB modelini kullanmak genellikle en iyisidir çünkü bu,
CMYK modeline kıyasla görünür spektrumun daha büyük bir yüzdesini destekler. Bir görüntü
RGB'den CMYK'ye dönüştürüldüğünde, ek RGB bilgisi geri alınamaz şekilde kaybolur.
Mümkünse, bir görüntünün hem RGB hem de CMYK sürümlerini toplamak idealdir, özellikle
de grafiğinizin hem basılı hem de çevrimiçi olması gerekiyorsa. Son bir not, bu renk
modelleri için dosya formatlarını kullanımınızda da seçici olmak isteyeceksiniz. JPEG ve GIF
grafik dosya formatları RGB görüntüleri için en iyi seçimdir, EPS ve TIFF grafik dosya
formatları basılı CMYK görüntüleriyle tercih edilir.
12.6.4.Renk Seçenekleri
Etkili renk kullanımı, renk tekerleği hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. 1706'da Sir
Isaac Newton tarafından icat edilen Şekil 12.11. de gosterilen renk tekerleği, renk ilişkilerine
göre düzenlenmiş renklerin görsel bir temsilidir. Birincil tonlar, ikincil ve üçüncül renkler
araya girerek birbirinden eşittir. Kırmızı-sarı-mavi renk tekerleği en sık kullanılan; Bununla
birlikte, macenta-sarıçalı tekerlek tercih edilen baskı makinesi seçimidir. Ana renkler, diğer
renkleri karıştırarak oluşturulamayanlardır; ikincil renkler, iki birincil tonu karıştırarak
oluşturulan renkler olarak tanımlanır; üçüncül renkler, birincil ve ikincil renk tonları
karıştırılarak oluşturulanlardır. Dahası, tamamlayıcı renkler, her biri direksiyonun karşısına
yerleştirilmişlerdir, benzer renkler ise birbirine yakındır. Tamamlayıcı renkler farklılıkları
vurgular. Analoglar uyum gösterir.
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Şekil 12.11. Renk Çarkı
Renkler ayrıca ılık veya soğuk olarak da adlandırılabilir. Sıcak renkler parlak, güneşli
bir günde görülebilen renklerdir. Serin renkler, bulutlu günlerle ilişkilidir. Sıcak renkler,
kırmızı ve sarı arasında, tonlar ve taçlar dahil olmak üzere tonlar ile tanımlanır. Şekil 12.12.
de goruldugu uzere Sıcak (Turuncu) ve Soğuk (Mavi) Renkler anlatilmakteadir. Serin renk
tonları mavi-yeşilden mavi-menekşe kadar değişir ve gri varyantların çoğunu içerir.
Haritalamada kullanıldığında, sıcak ve soğuk renkleri özenle kullanmak akıllıcadır. Gerçekten
de, sıcak renkler göze çarpıyor, aktif görünüyor ve izleyiciyi canlandırıyor. Soğuk renkler
küçük görünür, geri çekilir ve görüntüleyiciyi sakinleştirir. Tahmin edebileceğiniz gibi,
ikincil, arkaplan ve/veya bağlamsal özelliklerde harika renkler kullanırken, ana renklerdeki
harita özelliklerine sıcak renkler uygulamanız önemlidir.

Şekil 12.12. Sıcak (Turuncu) ve Soğuk (Mavi) Renkler
Mevcut renk şemaları ve seçeneklerinin ışığında, bazı temel renk kullanımı
yönergelerini takip etmek akıllıca olacaktır. Örneğin, tondaki değişiklikler nitel verilerin
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görselleştirilmesi için en uygun olanıdır; değer ve doygunluktaki değişiklikler ise nicel
verilerin görselleştirilmesinde etkilidir. Benzer şekilde, hafiflik ve doygunluktaki
varyasyonlar, özellikler arasında hiyerarşi kurdukları için düzenli veriyi temsil etmek için en
uygun olanıdır. Özellikle, tek renkli bir renk skalası, açık renklerin daha küçük veri
değerlerini temsil ettiği ve koyu renklerin daha büyük değerleri temsil ettiği, veri sırasını
temsil etmenin etkili bir yoludur. İnsan gözünün daha açık tonları daha iyi ayırt
edebildiğinden, karanlık ışıklardan daha fazla ışık tonu kullanmanın en iyi yol olduğunu
unutmayın. Ayrıca, insanlar tarafından ayırt edilebilen rastlantısal renklerin sayısı yedi
civarındadır, bu yüzden dikkatli olmamaya dikkat edin [1-10].
Haritalarınızdaki Şekil 12.13.renk skalasi renk paletini kullanın. Eşlenen verilerin sıfır
noktası varsa, dikromatik ölçek, artan veri değerlerini temsil eden ölçeğin her bir ucunda artan
renk değerlerine sahip bir doğal kırılma noktası sağlar.

Şekil 12.13. Renk skalasi

Dikromatik bir ölçek, esas olarak, merkezde düşük bir renk değeriyle birleştirilen iki tek
renk skalasıdır. Ek olarak, daha koyu renkler daha önemli veya belirgin grafik özelliklerle
sonuçlanır (arka planın aşırı karanlık olmadığı varsayılarak). Görsel efektini büyütmek
istediğiniz özelliklerde koyu renkler kullanın.
Son olarak, spektrumun tüm renklerini tek bir haritada kullanmayın. Jackson Pollock ve
soyut dışavurumcu ilkelerine bu tür dağınık, yağmurlara karşı etkilerini bırakmak en iyisidir.
12.6.5. Sembolik
Uzamsal verilerin en iyi nasıl temsil edileceğinin seçilmesinde renk bütünleşik bir
değişken olsa da, sembollerin boyutu, şekli ve türü hakkında bilinçli kararlar vermek de aynı
derecede önemlidir. Raster verileri, özellikleri tek bir hücre veya hücre gruplaması olarak
simgelemekle sınırlı olsa da, vektör verileri, bir haritadaki noktaları, çizgileri ve çokgenleri
sembolize etmek için çok sayıda seçeneğe olanak tanır. Renkli gibi, haritacılar da haritanın
anlamını ve amacını izleyiciye en etkili şekilde iletebilmek için sembolleri doğru bir şekilde
kullanmaya özen göstermelidir [1-6].
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12.6.6.Temel Sembol Kuralları
Vektör noktaları, çizgiler ve çokgenler sayısız yolla sembolize edilebilir. Bu bölümde
belirtilen yönergeler, haritanızdaki özellikleri en iyi nasıl temsil edeceğiniz konusunda bilinçli
kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Sembolizasyonla ilişkilendirilen birincil görsel
değişkenler boyut, doku, desen ve şekli içerir (Şekil 12.14 "Görsel Değişkenler"). Sembol
büyüklüğü ve dokudaki değişiklikler, sıralı, aralık ve oran verileriyle birlikte en etkili şekilde
kullanılır. Nominal verilerle bağlantılı olarak sembol paterni ve şekildeki değişiklikler tercih
edilir.

Şekil 12.14 Görsel Değişkenler

Sembollerin büyüklüğündeki varyasyonlar, özellik öneminin güçlü göstergeleridir.
Sezgisel olarak, büyük sembollerin daha küçük sembollerden daha önemli olduğu
varsayılmaktadır. Sembol boyutu en çok nokta özellikleriyle ilişkili olsa da, lineer semboller
hat genişliğini ayarlayarak boyutta etkili bir şekilde değiştirilebilir.
Çokgen özellikleri de yeniden boyutlandırmadan yararlanabilir. Çokgenin alanı
değiştirilemese bile, poligonun merkezini temsil eden bir nokta haritaya dahil edilebilir. Bu
poligon sentroidleri, diğer herhangi bir nokta özelliği gibi, istenilen şekilde yeniden
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boyutlandırılabilir ve simgelenebilir. Değişken sembol büyüklüğü, ordinal veya sayısal
verilere uygulandığında orta derecede etkilidir ancak nominal verilerle etkisizdir.
Ayrıca, boşluk olarak adlandırılan sembol dokusu, sembolü oluşturan işaretlerin
kompaktlığını ifade eder. Noktalar, çizgiler ve çokgenler, örneğin yatay karma işaretleri ile
doldurulabilir. Bu karma işaretler, özellik sembolünün içinde daha yakın olduğunda, özellik
daha hiyerarşik olarak önemli görünecektir. Değişen sembol dokusu, sıralı veya sayısal
verilere uygulandığında, ancak nominal verilerle etkisiz olduğunda en etkilidir.
Dokuya çok benzeyen semboller farklı desenlerle doldurulabilir. Bu modeller, gerçek
dünya fenomenlerini görselleştirmeye çalışabilen ya da olmayabilen bazı sanatsal
soyutlamalardır. Örneğin, bir arazi kullanım haritası, her bitki örtüsü topluluğuyla ilişkili
dominant bitkileri tasvir etmeye çalışmak için çeşitli arazi tiplerinin gözlenen dolgu
modellerini değiştirebilir. Sembol kalıplarındaki değişiklikler, çoğunlukla nokta ve çizgilerin
dolgu modellerini değiştirmede sınırlı bir yararı olmasına rağmen, çoğunlukla çokgen
özelliklerle ilişkilidir. Değişken sembol büyüklüğü, ordinal veya sayısal verilere
uygulandığında orta derecede etkilidir ve nominal verilere uygulandığında etkisizdir [1-6].
Sembol şeklinin değiştirilmesi, harita özelliklerinin görünümü üzerinde dramatik etkiler
yaratabilir. Nokta sembolleri genellikle dairelerle sembolize edilir. Çevreler, değişmeyen
yönleri, kompakt şekli ve görüntüleyici tercihi nedeniyle varsayılan nokta simgesi olma
eğilimindedir. Diğer geometrik şekiller de görsel stabiliteleri ve harita alanının korunması
nedeniyle etkili semboller oluşturabilir. Spesifik koşullar izin vermedikçe, hacimsel semboller
(küreler, küpler, vb.), Basit, iki boyutlu sembollerden nadiren daha fazla katkıda bulundukları
için idareli olarak kullanılmalıdır. Geometrik sembollere ek olarak, piktogramlar nokta
özelliklerinin yararlı gösterimleridir ve bir haritaya artistik zerafet eklemenize yardımcı
olabilir. Piktogramlar, ilgi alanlarını açıkça belirtmeli ve izleyici tarafından yorum
gerektirmemelidir. Piktogramları sıklıkla kullanan yerler arasında piknik alanları, kamp
alanları, yol işaretleri, banyolar, havaalanları ve benzeri yer alır. Değişken sembol şekli,
nominal verilere uygulandığında en etkilidir ve sıralı ve nominal verilerle orta derecede
etkilidir.
Son olarak, açıklık / karanlıkta varyasyonlar uygulamak, bir sembolün hiyerarşik
değerini etkileyecektir. Daha koyu olan sembol, daha hafif özellikler arasında göze çarpıyor.
Bir sembolün açıklık / koyuluktaki değişimler, sıralı verilere uygulandığında en etkilidir,
sayısal verilere uygulandığında orta derecede etkilidir ve nominal verilere uygulandığında
etkisizdir.

Kullanılan kartografik yazılıma bağlı olarak bir harita üzerinde kullanılabilecek birçok
görsel değişken bulunduğunu aklınızda bulundurun. Seçilen sembolojiden bağımsız olarak,
sembol ve veriler arasında mantıksal bir ilişkiyi sürdürmek önemlidir. Ayrıca, farklı
haritalanmış değişkenler arasındaki görsel kontrast korunmalıdır. Gerçekten de, sembollerinin
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kolayca tanımlanabilmesini ve birbirinden belirgin bir şekilde farklı görünmesini
sağlamazsanız haritanızın etkinliği büyük ölçüde azalacaktır.

12.6.7.Orantılı Sembolizasyon
Önceki bölümde sunulan tekdüze simgelere ek olarak, tek ve niceliksel bir değişken için
semboller, veri değerlerine uyacak şekilde orantılı olarak boyutlandırılabilir. Bu orantılı
semboller, veri kümesindeki büyüklükteki farklılıkların oldukça iyi anlaşılmasını sağlamak
için yararlıdır. Her bir sınıfın sayısal değerleri arttıkça, bu sınıfın sembolü de büyüktür. Bu,
özelliklerin sembol boyutlarının temsil ettikleri özellik değerleriyle doğrudan ilişkili olmasını
sağlar, böylece küçük noktalar küçük veri değerlerini gösterir ve büyük noktalar büyük veri
değerlerini gösterir.
Orantısal sembollere benzer şekilde, dereceli dereceli semboller ham verileri her bir
sınıfta farklı büyüklükteki bir sembolle temsil edilen sınıflara ayırır. Hem orantılı hem de
aralıklı derecelendirilmiş semboller en çok nokta verileriyle kullanılır, ancak çizgiler ve
çokgenler orantısal sembolizasyondan da yararlanabilir. Doğrusal veri kümeleri durumunda,
çizgi genişliği orantısal görsel değişken olarak en sık kullanılır.
Çokgen veri kümeleri tipik olarak her bir çokgen içindeki niceliksel bir değişkeni
özetler, bu çokgenin içine bir centroid yerleştirir ve bu oran, centroid nokta sembolüdür.
Belirli bir değişkenin veri aralığı küçükse aralık derecelendirme kullanılmamalıdır. Bu
durumlarda, aralık derecelendirme, veri değerlerinde hak ettiğinden daha büyük farklılıklar
önerecektir.
Orantısal sembolizasyonun avantajı, izleyicinin sembol büyüklüğünü ayırt edebilme
kolaylığıdır ve bu sayede veri değerleri içindeki varyasyonları belirli bir harita boyutunda
anlar. Diğer taraftan, izleyiciler, efsaneye çok fazla dikkat etmedikleri takdirde, orantısal
sembollerin büyüklüğünü yanlış değerlendirebilir. Ek olarak, insan gözü sembol boyutunu
mutlak anlamda görmez ve yorumlamaz. Haritalarda orantılı daireler kullanıldığında,
izleyicinin daha küçük çevrelere göre büyük daireleri küçümseyeceği tipiktir. Bu potansiyel
tuzağı ele almak için, dereceli semboller matematiksel veya algısal ölçeklemeye dayanabilir.
Matematiksel ölçekleme, sembol boyutunu doğrudan bu yerel ayarın veri değeriyle
ilişkilendirir. Bir değer diğerinden iki kat büyükse, diğerinin iki katı büyüklüğünde bir
sembolle temsil edilir. Algısal ölçeklendirme, bu sembolleri gerçek değerlerinden çok daha
büyük göstererek büyük sembollerin eksik tahminlerinin üstesinden gelir (Şekil 12.15
"Matematiksel ve Perceptual Scaling'e karşı").
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Şekil 12.15. Matematiksel ve Algısal Ölçekleme

Orantısal sembolizasyonun bir dezavantajı, sembol boyutunun, çevredeki sembollere
bağlı olarak değişken görünebilmesidir. Bu en iyi Ebbinghaus illüzyonu (Titchener çevreleri
olarak da bilinir) ile gösterilir. Şekil 12.16 "Ebbinghaus Illusion" da görebileceğiniz gibi,
merkezi daireler hem aynı boyuttadır, ancak çevredeki dairelerin görsel etkisinden dolayı
farklı görünmektedir. Birçok farklı sembolle bir grafik oluşturuyorsanız, bu yanılsama
haritanızın yorumlanabilirliğine zarar verebilir.

Şekil 12.16. Ebbinghaus Yanılsama

12.6.8.Kartografik Tasarım
Renklerin ve sembollerin etkin kullanımına ek olarak, iyi tasarlanmış bir harita, ilgili
mekânsal bilgileri izleyiciye bağlama yeteneğini büyük ölçüde artıracaktır. Harita öğelerinin,
tipografinin / etiketlerin ve tasarım ilkelerinin doğru kullanımı, karışıklığı en aza indiren ve
yorumlanabilirliği en üst düzeye çıkaracak haritalarla sonuçlanacaktır. Ayrıca, bu bileşenlerin
kullanımı, haritanın amacına, hedef kitlesine, konuya, ölçeğe ve üretim / çoğaltma yöntemine
yönelik keskin bir anlayışla yönlendirilmelidir.
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12.6.9.Harita Öğeleri
Bölüm 12 "Kartografik Prensipler", Bölüm 12.6.1 "Renk" ve Kısım 12.6.5
"Sembology", bir haritanın mekânsal özelliklerine özgü görsel değişkenleri ele almıştır.
Bununla birlikte, bir harita, mekânsal özelliklerden çok daha fazla unsurdan oluşur ve her biri,
genel haritanın yorumlanabilirliğine ve akışına son derece katkıda bulunur. Bu bölüm,
“eksiksiz” bir haritaya dahil edilmesi gereken temel harita elemanlarını özetlemektedir.
Slocum ve ark. (2005), [1] bu unsurlar, haritaya yerleştirilmeleri gereken mantıksal sıraya
göre listelenmiştir.
Harita düzenine yerleştirilmesi gereken ilk özellik çerçeve çizgisidir. Bu hat esasen
aşağıda açıklanan tüm harita elemanlarını çevreleyen bir sınırlama kutudur. Bu harita
elemanlarının hepsi çerçeve çizgisi içerisinde dengelenmelidir. Bir haritayı dengelemek için,
haritada büyük boşlukların veya karışık bilgi yığınlarının bulunmadığından emin olun.
Çerçeve çizgilerine benzer şekilde düzgün çizgiler vardır. Düzgün çizgiler, ayrı harita
elemanlarının etrafına yerleştirilmiş sınır kutularıdır. Tanım olarak, çerçeve çizgisinde düzgün
çizgiler oluşmalıdır. Her iki çerçeve çizgisi ve düzgün hatlar genellikle ince, siyah astarlı
kutulardır, ancak her bir haritanın özel estetiğine uyacak şekilde değiştirilebilirler.
Haritalanan alan, genel haritanın birincil coğrafi bileşenidir. Haritalanan alan,
görüntülenen uzaysal fenomeni temsil etmek için kullanılan tüm özellikleri ve sembolleri
içerir. Haritalanan alan tipik olarak düzgün bir çizgiyle sınırlanmıştır.
İnsets, ikincil harita alanları olarak düşünülebilir, bunların her biri kendi düzgün
çizgileriyle kaplanmıştır. Bu düzgün çizgiler, haritadaki diğer çizgi özelliklerinden farklı
kalınlık veya türlerden olmalı ve diğer harita özelliklerinden yeterince ayrılmalıdır. Insets
genellikle, birincil haritalanmış alanı daha geniş bir alana göre görüntüler. Örneğin, ana harita
bir ilçe olan milli parkların yerel konumlarını gösterirse,
Bu eyaletin daha büyük devlet sınırları içindeki yeri dahil edilebilir. Tersine, insets de
birincil harita ile ilgili alanları görüntülemek için kullanılır, ancak bazı uzak yerlerde
gerçekleşir. Bu tür metinler genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin haritalarıyla birlikte
kullanılır; burada Alaska ve Hawaii, Birleşik Devletler'in bir haritasına insets olarak
yerleştirilir. Son olarak, birincil haritalama alanıyla sınırlıysa, özelliklerin aksi takdirde
aşırıya kaçabileceği alanları açıklığa kavuşturmak için kullanılabilir. Ulusal parkların ilçe
haritasının dört küçük, bitişik park içerdiği durumlarda, dört parkın her birinin tam mekânsal
boyutunu göstermek için haritanın iç içe geçmiş kısmını genişletmek için bir giriş
kullanılabilir. Bu tür bir metin, genellikle tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin bir
haritasındaki küçük kuzeydoğu eyaletlerini gösterirken görülür.
Tüm haritaların bir başlığı olmalıdır. Başlık, izleyicinin dikkatini çeken ilk harita
öğelerinden biridir. Bu nedenle, bu önde gelen metinle haritanın amacını en etkili şekilde
göstermek için dikkatli olunmalıdır. Başlık, açık ve net bir şekilde haritanın amacını
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açıklamalı ve özellikle hedef kitle izleyicilerini hedef almalıdır. Aşırı verili veya şifreli olarak
kısaltıldığında, kötü bir başlık, kartografik son ürünün yorumlanabilirliğinden büyük ölçüde
azalacaktır. Başlık, haritada en büyük türü içermeli ve mümkünse bir satırla sınırlı olmalıdır.
Aksi halde belirli bir sebep olmadıkça haritanın üst merkezine yerleştirilmelidir. Başlık için
alternatif bir yer, doğrudan lejantın üstündedir.
Açıklama, haritalanmış alanda kullanılan tüm semboller için kendini açıklayıcı bir
tanım sağlar. Bu harita elemanını geliştirirken, bir veri kümesindeki çok sayıda özellik aşırı
karmaşık bir efsaneye yol açabileceğinden, dikkatli olunmalıdır. Efsanenin yerleştirilmesi
değişken olsa da, haritanın beyaz boşluğuna yerleştirilmeli ve diğer harita elemanlarını
maskeleyecek şekilde değil. Lejant kutusunun üstündeki opsiyonel gösterge başlığıdır. Lejant
başlığı sadece başlıktan gelen bilgileri tekrarlamamalı, ayrıca efsane olmayan, spesifik
olmayan bilgileri de içermemelidir. Haritalanmış özellikleri temsil eden semboller açıklayıcı
metnin solunda olmalıdır. Efsanenin etrafına düzgün bir çizgi yerleştirmek, öğeye dikkat
çekmeye yardımcı olur ve tavsiye edilir, ancak gerekli değildir. Efsaneyi haritanın çok fazla
almamasına dikkat edin, aynı zamanda okunması zorlaşacak kadar küçük bir efsane yapmayın
ya da semboller dağınık olsun. Temel harita özelliklerine (örneğin, bir ABD haritasında devlet
sınırları) veya kolayca tanımlanabilir özelliklere (örneğin, otoyol veya eyaletler arası
semboller) ilişkin bilgilerin kaldırılması, etkili bir yoldur.
Efsane boyutunu en aza indirir. Büyük bir efsane kaçınılmazsa, bu özelliği haritanın
çerçeve çizgisinin dışına yerleştirmek kabul edilebilir.
Haritadaki veri kaynağının ilişkilendirilmesi,
türetildiğini değerlendirmelerine olanak tanır.

kullanıcıların

verilerin

nereden

Stilistik olarak, veri kaynağı ilişkilendirmesi nispeten küçük, basit bir yazı tipi
kullanılarak hiyerarşik olarak en aza indirilmelidir. Diğer tipografik unsurlarla karışıklıktan
kaçınmak için bu harita öğesinin “Kaynak:” ile başlaması da yararlıdır.
Bir ölçek göstergesi, izleyicilere haritanın boyutlarını uygun şekilde belirleme olanağı
sağlamak için çok değerlidir. Ülke veya kıta gibi büyük veya yaygın olarak tanıdık yerlerin
haritalandırılmasında önemli olmasa da ölçek öğesi, görüntüleyenlerin haritadaki mesafeleri
ölçmelerine olanak tanır. Ölçeğin üç ana temsili temsilsel kesir, sözel ölçek ve çubuk
ölçeğidir (daha fazla bilgi için, bkz. 2. Bölüm "Harita Anatomisi", Bölüm 2.1 "Harita ve
Harita Türleri"). Ölçek göstergesi, bu öğe ikincil öneme sahip olduğu için harita içinde
belirgin biçimde gösterilmemelidir.
Son olarak, harita yönlendirmesi haritanın yönünü izleyiciye bildirir. Yönlendirmeyi
açıklığa kavuşturmaya yardımcı olmak için, haritalanan alana bir dezavantaj da dahil
edilebilir. Çoğu harita, sayfanın üst kısmı kuzeyi gösterecek şekilde yapılır (yani, bir kuzey
yukarı haritası). Haritanız kuzeye değilse, bunun için iyi bir sebep olmalı. Oryantasyon,
çoğunlukla, mevcut coğrafi bilgi sistemi (GIS) yazılım paketlerinde birçok stilistik seçenek
bulunan bir kuzey oku ile belirtilir. En çok karşılaşılan harita hatalarından biri, aşırı büyük
veya aşırı süslü bir kuzey okunun kullanılmasıdır. Kuzey okları, okuyucu tarafından sadece
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bir kez görülmesi gerektiğinden, göze çarpmamalıdır. Süslü kuzey okları küçük ölçekli
haritalarda kullanılabilir, ancak orta ve büyük ölçekli haritalarda basit kuzey okları tercih
edilir ve başka yerlerde ortaya çıkacak olan daha önemli bilgilerden uzaklaşmaz.
Birlikte ele alındığında, bu harita öğeleri, net, düzenli, dengeli ve birleşik bir harita
ürününün hedefine ulaşmak için birlikte çalışmalıdır. Modern CBS paketleri, kullanıcıların bu
grafik elemanlarını çok az çaba harcayarak ekleyebilmelerini ve çıkartabilmelerini
sağladığından, bu bileşenlerin, bunları oluşturmak için gereken kadar az öneme sahip olma
eğiliminin önüne geçmek için özen gösterilmelidir. Aşağıdaki bölümler, haritadaki alanın
onurlandırılması ve dengelenmesi için sayfadaki bu unsurların oluşturulması konusunda daha
fazla rehberlik sağlar.
12.6.10.Tipografi ve Etiket Yerleştirme
Tip bir haritanın tüm öğeleri boyunca bulunur. Tip, birçok duyudaki harita sembollerine
benzer.
Boyama efektleri, tipografik hiyerarşiyi daha açık tip olarak değiştirir ve arka plana
koyu renk atlar. Tüm büyük harfleri ve / veya kalın harfleri kullanmak, daha belirgin metinsel
etkilere neden olur. Daha büyük yazı tipi boyutları, türün hiyerarşik ağırlığını artırır, bu
nedenle türün boyutunun, harita özelliğinin önemine karşılık geldiğinden emin olun.
Dekoratif fontları, kalın ve italikleri dikkatlice kullanın.
Bu yazı tiplerinin yanı sıra aşırı küçük yazı tipleri, aşırı kullanıldığında okunması zor
olabilir. En önemlisi, son kartografik ürününüzü her zaman kontrol edin. Yazım denetimi
yapıldıktan sonra tekrar yazım denetimi yapın. Yu, ecstra efort'u reegrettin.
Metin değiştirmek için diğer tipografik seçenekler serif, sans serif ve ekran yazı
tiplerinin kullanımını içerir. Yazılı belgelerde, yatay yönergelerin sağlanması için serif yazı
tiplerinin kullanılması tercih edilirken, bir harita uygulamasında kabul edilebilir (Slocum
2005). [2] Diğer yandan, Sans serif fontları İnternet üzerinden görüntülenen haritalar için
tercih edilir.
Karakter aralığı, bir sözcükteki bitişik harfler arasındaki boşluğu değiştiren etkili bir
tipografik etkidir. Bir yazı dizisinin karakter aralığını azaltmak, metin verilen alan için çok
büyükse yararlıdır. Alternatif olarak, karakter aralığının artırılması özellikle harita yazı ile
birlikte büyük harita alanlarının etiketlenmesinde etkili bir yoldur. Karakter aralığı gibi, önde
gelen değişiklikler metin satırları arasındaki dikey mesafeyi değiştirir. Lider, metin
satırlarının birbirinin üzerine yazmaya başladığı kadar geniş olmamalı ve metin satırlarının
birbiriyle ilgisiz görünmemesi için çok fazla geniş olmamalıdır. Diğer yaygın tipografik
efektler maskeler, belirtme çizgileri, gölgeler ve halelerdir (Şekil 12.17 "Tipografik
Efektler"). Tüm bu etkiler, uygulandıkları metnin görünürlüğünü ve önemini arttırmaya
hizmet eder [1-8].
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Şekil 12.17. Tipografik Etkiler

Daha önce tartışılan genel tipografik kurallara ek olarak, özellik etiketleri için özel
tipografik öneriler vardır. Açıkça, etiketler sembollerine yakın olarak yerleştirilmeli, böylece
tanımladıkları özelliklerle doğrudan ve kolayca ilişkilendirilmelidir. Etiketler, okuyucunun
çeşitli girişleri okumak için lastik numarasına girmesi gerekmediğinden tutarlı bir yönelimi
korumalıdır. Ayrıca, diğer grafiklerin veya tipografik özelliklerin üstündeki üst baskı
etiketlerinden kaçının. Bu mümkün değilse, metnin arka planda durmasını sağlamak için bir
halo, maske, belirtme çizgisi veya gölge kullanmayı düşünün. Birçok sembol içeren
haritalarda, sembol ve etiketi arasında hiçbir özelliğin bulunmadığından emin olun.
Bazı tipografik yönergeler, nokta, çizgi ve çokgen özellikleri için etiketlere özgüdür.
Nokta etiketleri, örneğin, abartılı karakter aralığı veya lider kullanmamalıdır. Lider hatlar
kullanılıyorsa, nokta sembolüne dokunmamalı veya ok başlıkları içermemelidir. Lider hatlar
her zaman harita çapında tutarlı renk ve çizgi kalınlığı ile temsil edilmelidir. Son olarak, nokta
etiketleri, içinde bulundukları daha büyük çokgen içine yerleştirilmelidir. Örneğin, Illinois
şehirleri bir devlet çokgen tabakasının üstündeki noktalar olarak haritalandırılıyorsa, Chicago
nokta sembolünün etiketi tamamen arazi üzerinde gerçekleşmeli ve Michigan Gölü'ne
ulaşmamalıdır. Bu özellik tamamen karada yer aldığından, etiketi de öyle olmalıdır.
Satır etiketleri ilgili özelliklerinin üzerine yerleştirilmeli, ancak bunlara
dokunmamalıdır. Lineer özellik karmaşık ve kıvrımlı ise, etiket, özelliğin genel eğilimini
takip etmeli ve her büküm ve dönüşün hizalamasını eşleştirmeye çalışmamalıdır. Lineer
özellik özellikle uzunsa, özellik uzunluğundan çok kez etiketlenebilir. Satır etiketleri daima
soldan sağa doğru okunmalıdır.
Poligon etiketleri, mümkün olduğunda, özelliğin merkezine yerleştirilmelidir. Artan
vurgu istenirse, büyük harflerin tümü etkili olabilir. Büyük harflerin tümü kullanılırsa, abartılı
karakter aralığı ve önder özelliği, özelliğin hiyerarşik önemini arttırmak için de uygundur.
Çokgen özelliği metni içermek için çok küçükse, özelliği bir nokta sembolü gibi işaretleyin.
Bununla birlikte, nokta etiketlerinden farklı olarak, çizgiler sadece lider özelliğe girmelidir [18].
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12.6.11.Harita Tasarımı
Harita tasarımı, haritaya birçok değişken ve seçenek sunan karmaşık bir süreçtir. İngiliz
Kartografik Toplum Tasarımı Grubu, 26 Kasım 1999 tarihinde listelerinde beş “Kartografik
Tasarım İlkeleri” sunmuştur. Bu ilkeler ve her birinin kısa bir özeti şöyledir:
1. Derleme öncesi kavram. Gerçek haritalama çalışması başlamadan önce haritanın
kavramının ve amacının anlaşılması sağlanmalıdır. Ayrıca, bir haritaya hangi bilginin, son
kullanıcının kim olduğunu ve haritanın hangi şekilde kullanılacağını belirlemeden
belirlemesini sağlamanın bir yolu yoktur. Amaçsız bir haritanın kimseye faydası yoktur.
2. Hiyerarşi ile uyum. Önemli harita özellikleri haritada belirgin olarak görünmelidir.
Daha az önemli olan özellikler arka plana dönüşmelidir. Haritadaki birincil ve ikincil
temsiller arasındaki uyumun yaratılması, geliştirildiği ihtiyaçlara en iyi uyacak kaliteli bir
ürüne yol açacaktır.
3. Kurbandan basitlik. Bir harita oluşturulduktan sonra, grafik görünümüne sığabilecek
kadar bilgi eklemek caziptir. Gerçekte, dönüştürülmeyen bazı taşları bırakmak en iyisidir. İyi
iletişimin anahtarı kıskançlık olduğu gibi, iyi eşlemenin anahtarı da basittir. Başka hiçbir
özellik kaldırılamadığında bir harita tamamlanmış sayılabilir. Daha az, bu örnekte, daha
fazladır.
4. Minimum maliyetle maksimum bilgi. Bir haritanın amacı, en fazla miktarda bilgiyi
kullanıcı tarafından en az yorumlama çabasıyla iletmektir. Harita tasarımı, karmaşık mekânsal
ilişkilerin bir bakışta anlaşılmasına izin vermelidir.
5. Anlamak için duyguyu meşgul edin. İyi inşa edilmiş haritalar temelde sanat
eserleridir. Bu bölümde özetlenen tüm sanatsal ve estetik kurallar, izleyicinin duygusal
merkezini meşgul etmeye hizmet etmektedir. İzleyici haritanın bazı temel duygusal tepkilerini
formüle etmezse, mesaj kaybolacaktır.
Haritalama süreci sırasında yapılan kartografik seçeneklerin, haritanın eşleştirildiği gibi
bir haritanın yorumlanmasında çok fazla etkisi olduğu giderek daha net bir şekilde
anlaşılmalıdır. Popülerleşmiş Mark Twain alıntılarından özgürce ödünç almak, “üç çeşit yalan
vardır: yalanlar, lanet olası yalanlar ve haritalar.” Haritacılar, temsil etmek için kartografik
prensipleri kullanabilme (ya da kötüye kullanma) yeteneğine sahipler. veya mekânsal verileri
elden çıkarır. Bu kitapta sunulan araçlara hakim olmak için, haritaların gücünü ortaya koymak
ve karşı karşıya kaldığınız uzamsal meseleleri ele almak için haritaların gücünden
yararlanmak artık size kalmıştır.
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bolum ve uygulama sorularını çözünüz.

2)
Kendi çalışma alanınıza ait haritanızın sembol, renk gibi değerleri kullanarak
harita tasar iminizi gerçekleştiriniz.
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Uygulama Soruları
1)

Farklı paftaların ebatlarını inceleyiniz.

2)

Bilgisayar destekli çizim araçlarının teolojik gelişim sürecini inceleyiniz.

3)
Çevrimiçi olun ve etkili bir şekilde renk kullanan bir harita bulun. Açıklamak.
4)
Çevrimiçi olun ve rengi etkisiz bir şekilde kullanan bir harita bulun.
Açıklamak.
5)
Anlam ifade etmek için sembol boyutu, doku, desen ve şekil farklılıklarını
kullanan bir harita veya harita bulun.
6)
Genelde bir piktogramla betimlenen on harita özelliğini listeleyin.
7)
Çevrimiçi olun ve bu bölümde açıklanan tüm harita öğelerini kullanan bir
harita bulun.
8)
Çevrimiçi olun ve en az iki farklı “Kartografik Tasarım İlkeleri” ni ihlal eden
iki harita bulun.
9)
Bu haritaları nasıl geliştireceğinizi açıklayın
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pafta oluşturmayı ve pafta çeşitlerini sınıflandırmayı öğretmektedir. Ayrıca
bir pafta oluşturulurken ölçeğin önemli olduğunu ve pafta üzerinde simge sembol ve renklerle
haritanın nasıl daha iyi okunabileceğini bu bölümde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1 Hâlihazır harita nelerdir? nirengi, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi,
kaldırımlar, yollar, sokaklar, bunların dışında kalan bölgelere ait yükseklik eğrileri,
ağaçlar, elektrik direkleri ve mevcut bina, tarla sınırları vb. çalışılan alanda bulunan
tüm detaylar gösteren haritadır.

2 Hâlihazır haritalar, ‘Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’
esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
a)
b)

Evet
Hayır

3 Belediyelerin yaptığı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve
işletmesi, imar planı ve projelerin gerçekleşmesi amacıyla kurumlar (belediye, İller Bankası,
vb.) yaptırılan büyük ölçekli haritalar …………(Hâlihazır harita) olarak adlandırılır

4 Haritaların çizimi için kullanılan altlıklar genellikle standart boyutlardadır.
Kartografik çalışmalarda tek bir altlığa çizilmiş birim haritaya ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

pafta
kroki
plan
tasarım
harita

5 Harita yapımı esnasında yerkürenin bir bölümünün ya da belirli bir kısmını bütün
olarak harita üzerinde göstermek mümkün olmamaktadır. Bu kısımların gösteriminin
yapılabilmesi için farklı bölümlere yani paftalara ayrılması gerekmektedir. Bu ayırma işlemi
belirli bir sistematiğe göre dizayn edilmektedir. Bu sistemlere …………..(pafta bölümleme
ya da pafta indeksi) oluşturma denilmektedir.
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6 1:1 000 000 -1:250 000 arasında kalan ölçekli paftalar nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uluslar arası sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Ulusal sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Bölgesel sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Kadastrosal sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Şehirsel sisteme göre bölümlendirilen paftalar

7 1:250 000’den daha büyük ölçekli paftalar nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uluslar arası sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Bölgesel sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Kadastrosal sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Şehirsel sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Ulusal sisteme göre bölümlendirilen paftalar

8 Uluslararası pafta bölümleme sisteminde, yerküre, ………adı verilen, 6o lik boylam
dilimlerine ayrılmıştır. Boşluğa ne gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Grid Dilimi
Radyan Dilimi
Gradyan Dilimi
Meteoloji Dilimi
Kronoloji Dilimi

9 ait oldukları bölgedeki en büyük yerleşim merkezinin ismini alan 1:250000 ölçekli
pafta, Kuzey-Güney yönünde ikiye ve Doğu-Batı yönünde de üçe bölünerek, 30' x 30' boyutlu
1:100000 ölçekli paftalar elde edilir hangi paftalardır?
a)
b)
c)
d)
e)

Uluslar arası sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Bölgesel sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Kadastrosal sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Şehirsel sisteme göre bölümlendirilen paftalar
Ulusal sisteme göre bölümlendirilen paftalar

10 Pafta bölümlemesinde, …….ölçekli ülke standart topografik haritaların pafta
bölümlemesi esas alınır noktalı yere ne gelmelidir?
a)

1:100
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b)
c)
d)
e)

1:500
1:5000
1:50000
1:1000

11 1:1 000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e
bölünerek …..ölçekli paftalar oluşturulur
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1:100
1:500
1:200
1:1000
1:10
1:50

12 Bilgisayar destekli harita üretiminde kullanılan donanımlar, harita üretimindeki
genel iş adımlarına göre kaç ana grupta toplanır

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

13 Bilgisayar destekli harita üretimlerinde genel olarak aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

CSA ve görüntü işleme yazılımları
PRS ve görüntü işleme yazılımları
CBS ve görüntü işleme yazılımları
DBS ve görüntü işleme yazılımları
BS ve görüntü işleme yazılımları

14 …….. günümüzde dijital baskı ve daha çok bilgisayar destekli çizim programları
tarafından desteklenir. Noktalı bölmeye ne gelmelidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Resimleyiciler
Tarayıcılar
Okuyucular
Çiziciler
Toparlayıcılar

15….. bilgisayar ortamında üretilen şekil, grafik, yazı ve haritaların kâğıda
aktarılmasını sağlayan araçlardır. Noktalı bölmeye ne gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yazıcılar
Resimleyiciler
Tarayıcılar
Okuyucular
Çiziciler

16…… bir objenin görüntüsünü yakalayan ve görüntüyü bilgisayar işlemleri için sayısal
ışık-yoğunluk haritasına dönüştüren bir araçtır. Noktalı bölmeye ne gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Tarayıcılar
Yazıcılar
Resimleyiciler
Okuyucular
Çiziciler

17.Yüksek kaliteli bir harita birçok farklı unsurdan oluşmasına rağmen, renk son
kullanıcılar tarafından fark edilen ilk bileşenlerden biridir
Evet
Hayır

18. ER'nin ortaya çıkan özelliği ……("renk") olarak adlandırılır
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19.….(Renkler) ton, değer, doygunluk, gölge ve renk tonlarıyla tanımlanır.
20.Renkler anlam, açıklık ve vurgu, estetik, soyutlama ve gerçekliği aktarmak için
kullanılır.
Evet
Hayır
21. Renk modelleri eklenebilir (ör. RGB) veya çıkarılabilir (ör. CMYK) olabilir.
Evet
Hayır

22. Renk tekerleği ne ise yarar? , kartografik ürünleriniz için renk seçiminde
yardımcı olan güçlü bir araçtır.
23……………(Vektör noktaları), çizgiler ve çokgenler sayısız yolla sembolize
edilebilir
Evet
Hayır
24. Sembol değişkenleri boyut, doku, desen ve şekli içerir.
Evet
Hayır
25.Matematiksel veya algısal olarak ölçeklendirilebilen orantısal semboller, bir veri
kümesindeki niceliksel farklılıkları temsil etmek için yararlıdır.
Evet
Hayır
26..Orantısal sembolizasyonun avantajı nedir? , izleyicinin sembol büyüklüğünü ayırt
edebilme kolaylığıdır ve bu sayede veri değerleri içindeki varyasyonları belirli bir harita
boyutunda anlar.
27. Yaygın olarak kullanılan …..(harita öğeleri) düzgün çizgiyi, çerçeve çizgisini,
eşlenmiş alanı, eki, başlığı, göstergeyi, veri kaynağını, ölçeği ve yönlendirmeyi içerir.
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28. Sembolik, tipografi ve etiketleme seçeneklerinin haritanızın yorumlanmasında
önemli bir etkisi vardır.
Evet
Hayır
29. Harita tasarımı esas olarak bir avuç dolusu kartografik prensibe dayanan sanatsal
bir çabadır. Bu ilkelerin bilgisi, görüntülemeye değer haritalar oluşturmanıza izin verecektir.
Evet
Hayır
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
13. AUTOCAD GİRİS, AUTOCAD CİZİM NASİL YAPİLİR,
AUTOCAD VERSİYONLARİN CBS YE AKTARİLMASİ, CAD
VERİLERİ İLE ÇALIŞMA, GRİD-GROUND DÖNÜŞÜMLERİ VE GPS
VERİLERİ İLE ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Autocad çizim nasıl yapılır, 2D ve 3D çizimler için gerekli komutlar, CBS
nasıl aktarılır herhangi CAD ve GIS sorununun giderileceği hakkında bilgiler öğretilecektir.
Bu bölümde GPS cihazları ile yapılan saha / arazi ölçümlerinin ArcGIS’de nasıl
kullanılabilir hâle getirildiği hakkında bilgiler öğrenilecektir.
AutoCAD’in hem 2D skeçlerde hem de 3D modellemede çalışırken, hassasiyet ve
esneklikteki önemli gelişmeler sayesinde, daha az zamanda yüksek kaliteli tasarımlar
üretebileceği öğretilecektir.
AutoCAD, tasarımcıların ve mühendislerin en iyi işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları özellikleri içerir. Daha zengin tasarım içeriği ve daha akıllı araçlar, daha hızlı,
daha hassas tasarım ve dokümantasyonun önünü açar. Yeni akıllı boyutlandırma özelliği,
seçtiğiniz nesnelerin türüne göre otomatik olarak uygun ölçümler oluşturur. Örneğin, açısal
boyutlar Daireler ve yaylar üzerinde, Paralel çizgiler ve Nesne Çıtçıtlarına dayanan boyutlar
arasındaki boyutlar. Çizim tuvalindeki geliştirmeler, çiziminizin ayrıntılarını daha kolay
gezinmenizi sağlayan çarpıcı bir görsel deneyim sunar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Auto cad çizim nasıl yapılır?
AutoCAD’in hem 2D skeçlerde hem de 3D modellemede ne is yapar?
AutoCAD’in CBS de modellemeye aktarılması?
AutoCAD’in CBS de mekân analizlerdeki yararı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Autocad
programında Metinler, alıştırmalar ve
Autocad giriş ve çizim kullanılan 2D ve 3D çizim interaktif materyaller ile
komutların incelenmesi
komutların
öğrenme konuların
daha
kolay
yeteneği
anlaşılması sağlanacaktır.
Metinler, alıştırmalar ve
CBS projelerinde GPS saha
GPS saha ölçüm verilerinin
interaktif materyaller ile
ölçüm
verilerini
ArcGIS’e aktarılması
konuların
daha
kolay
kullanabilme yeteneği
anlaşılması sağlanacaktır.

AutoCAD’in
hem
skeçlerde hem de
modelleme

Bu bölümün amacı, bir CBS
kullanıcısının diğer CAD
programlarında 2D ve 3D
2D
çizim komutlarıyla çizilen
3D
mekânların
CBS
ye
aktarılmasının
ve
b
döngüsündeki rolüne dair
temel bir anlayış sağlamaktır

Bu bölümün amacı, CBS nin
CAD
versiyonları
görevlerini tamamlamak için
AutoCAD’in CBS de mekân mevcut ortak araçların ve
analizlerin öğrenilmesi
tekniklerin bir örneklemesini
incelemektir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• AutoCAD’in çizim komutları. Layout'larin kullanılması.
• AutoCAD’in overlap modelinin CBS de ki overlap modelline göre
tanımlanması
• AutoCAD’in hem 2D skeçlerde hem de 3D modellemede yapılması ve CBS
ortamında kullanılması.
• Autocad düzinelerce tasarım, bağlantı ve özelleştirme özellikleri ile birlikte 2D
taslak oluşturma ve belgeleme sunar.
• AutoCAD yeteneklerinin, diğer bazı özel özelliklerle birlikte, 3D modelleme
ve işbirliği araçlarını içermesidir.
• Anahtar geliştirmeler, dokümantasyon, tasarım, bağlantı ve özelleştirme
etrafında AutoCAD'de yapıldı. Oldukça daha iyi bir şey yaratmak için AutoCAD
temellerinin birkaçı ile CBS ye aktarılması sağlandı.
• GIS projenizi tamamlamak için çok çeşitli araç ve teknikler kullanmanız
gerekecektir.
• Kullandığınız araç ve teknikler, yerel GIS yazılım paketinizin bir parçası
olarak CAD versiyonların anlaşılması
• GPS, Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel Konumlandırma Sistemi
• GPX dosyaları, xml formatında oluşturulan ve yazılım uygulamalarında
kullanılan gps veri dosyalarıdır. GPX dosyalardaki koordinat verileri kullanarak
güzergâhlar (rotalar) oluşturulur.
• Shapefile arcgıs dosya formatı
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Giriş
AutoCAD'e Giriş Tanımı - AutoCAD'in anlamı nedir?
AutoCAD, 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım ve çizim için kullanılan bilgisayar destekli
bir tasarım (CAD) programıdır. AutoCAD, Autodesk Inc. tarafından geliştirilmiş ve
pazarlanmıştır ve kişisel bilgisayarlarda uygulanabilecek ilk CAD programlarından biridir.
AutoCAD’in hem 2D skeçlerde hem de 3D modellemede çalışırken, hassasiyet ve
esneklikteki önemli gelişmeler sayesinde, daha az zamanda yüksek kaliteli tasarımlar
üretebileceksiniz.
AutoCAD, tasarımcıların ve mühendislerin en iyi işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları özellikleri içerir. Daha zengin tasarım içeriği ve daha akıllı araçlar, daha hızlı,
daha hassas tasarım ve dokümantasyonun önünü açar. Yeni akıllı boyutlandırma özelliği,
seçtiğiniz nesnelerin türüne göre otomatik olarak uygun ölçümler oluşturur. Örneğin, açısal
boyutlar Daireler ve yaylar üzerinde, Paralel çizgiler ve Nesne Çıtçıtlarına dayanan boyutlar
arasındaki boyutlar. Çizim tuvalindeki geliştirmeler, çiziminizin ayrıntılarını daha kolay
gezinmenizi sağlayan çarpıcı bir görsel deneyim sunar.
AutoCAD, kullanıcıların önemli geliştirmelerle daha az zamanda kaliteli tasarımlar
üretmelerine yardımcı oluyor. Bir PDF'yi AutoCAD'e getiriyorsanız, büyük dosyalar ile
çalışırken daha hızlı, daha akıcı kaydırma ve yakınlaştırma sağlayan altlık özelliği için önemli
geliştirmeler vardır. Gereksiz tahminleri ortadan kaldırmak için yeni koordinasyon modeli
özelliği getirildi.
AutoCAD ayrıca tasarım verilerinizi depolamak ve paylaşmak için en doğru yol olan
TrustedDWG teknolojisini kullanarak çalışmalarınızı güvenle paylaşmanızı sağlar.
AutoCAD'i iyileştirmeye değer kılan son özelliklerden bazıları:
Yüksek kaliteli çizgileri ve eğrileri
Koordinasyon modeli
Nokta bulutu dinamik UCS
Nokta bulut geometrisi çıkarma
Akıllı boyutlandırma
Revizyon bulutu geliştirmeleri
PDF geliştirmeleri
Optimize edilmiş PDF çıkışı
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Dışa aktarılan PDF'lerde aranabilir metin
Dışa aktarılan PDF'lerde köprü desteği
Kuvvetlendirilmiş güçlü render
Kullanıcı interferinin kişiselleştirilmesi

Autocad düzinelerce tasarım, bağlantı ve özelleştirme özellikleri ile birlikte 2D taslak
oluşturma ve belgeleme sunar. AutoCAD yeteneklerinin, diğer bazı özel özelliklerle birlikte,
3D modelleme ve işbirliği araçlarını içermesidir. Anahtar geliştirmeler, dokümantasyon,
tasarım, bağlantı ve özelleştirme etrafında AutoCAD'de yapıldı. Oldukça daha iyi bir şey
yaratmak için AutoCAD temellerinin birkaçı yükseltildi.

AutoCAD ticari bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve taslak yazılım uygulamasıdır.
Autodesk tarafından geliştirilen ve pazarlanan [1] AutoCAD ilk olarak Aralık 1982'de dâhili
grafik denetleyicileri olan mikrobilgisayarlarda çalışan bir masaüstü uygulaması olarak
piyasaya sürüldü. [2] AutoCAD piyasaya sürülmeden önce, çoğu ticari CAD programı ana
bilgisayar veya mini bilgisayarlarda çalışmaktadır ve her CAD operatörü (kullanıcı) ayrı bir
grafik terminalinde çalışmaktadır. [3] AutoCAD, 2010'dan beri AutoCAD 360 olarak
pazarlanan bir mobil ve web uygulaması olarak piyasaya sürüldü.

AutoCAD, çok çeşitli sektörlerde, mimarlar, proje yöneticileri, mühendisler, grafik
tasarımcıları, şehir plancıları ve diğer birçok profesyonel tarafından kullanılmaktadır. 1994
yılında dünya çapında 750 eğitim merkezi tarafından desteklenmiştir. [1]

AutoCAD, 1977'de başlayan ve daha sonra 1979'da [4] Interact CAD denilen [5] [6] [7]
programından türetilmiştir. Autodesk'in daha önce yazdığı Autodesk belgelerinde AutoCAD
olarak yazılmıştır. Marinchip Yazılım Ortakları) Autodesk kurucu Michael Riddle tarafından
kuruldu. [8] [9]

Autodesk'in ilk versiyonu 1982'de Comdex'te gösterildi ve Aralık ayında yayınlandı.
[10] Autodesk'in amiral gemisi ürünü olarak, Mart 1986'ya kadar AutoCAD dünya çapında en
yaygın CAD programı haline geldi. [11] 2019 sürümü, Windows için AutoCAD'in 33'üncü
büyük sürümüne işaret etti. 2014 sürümü, Mac için dördüncü ardışık AutoCAD yılını işaret
etti.
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Diğer yazılımlarla uyumluluk
ESRI ArcMap 10, AutoCAD çizim dosyaları olarak dışa aktarmaya izin verir. Civil 3D,
AutoCAD nesneleri olarak ve LandXML olarak dışa aktarma izni verir. Üçüncü taraf dosya
dönüştürücüler, Bentley MX GENIO Uzantısı, PISTE Uzantısı (Fransa), ISYBAU
(Almanya), OKSTRA ve Microdrainage (İngiltere) gibi belirli formatlar için var; [21], ayrıca
.pdf dosyalarının dönüştürülmesi de mümkündür. sonuçların doğruluğu tahmin edilemez veya
çarpık olabilir. Örneğin, pürüzlü kenarlar görünebilir. Birçok satıcı, Cometdocs. AUTOCAD
gibi yaygın olarak tüm amaçlarla çevrimiçi olarak çevrimiçi dönüşüm sağlar.
AutoCAD, kişiselleştirme ve otomasyon için bir dizi API'yi destekler. Bunlar
AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET ve ObjectARX içerir. ObjectARX, aynı zamanda temel
olan bir C ++ sınıf kütüphanesidir:

AutoCAD işlevselliğini belirli alanlara genişleten ürünler
AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Civil 3D üçüncü taraf
AutoCAD tabanlı uygulamalar gibi ürünler yaratma Autodesk Exchange Uygulamalarında
çok sayıda AutoCAD eklentisi (eklenti uygulamaları) bulunmaktadır. [23] AutoCAD'in
DXF'si, çizim değişim formatı, çizim bilgilerinin içe ve dışa aktarılmasına izin verir.
•

Dikey entegrasyon

•

Autodesk ayrıca birkaç dikey program geliştirdi:

•

AutoCAD Advance Çelik

•

AutoCAD Mimarisi

•

AutoCAD Civil 3d

•

AutoCAD Elektrik

•

AutoCAD ecscad

•

AutoCAD Haritası 3D

•

AutoCAD Mech

•

AutoCAD MEP

•

AutoCAD Yapısal Detaylandırma

•

AutoCAD Yardımcı Tasarım

•

AutoCAD P & ID

•

AutoCAD Bitki 3D

•

Disipline özgü geliştirmeler için.
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Örneğin, AutoCAD Architecture (eski Mimari Masaüstü), mimari tasarımcıların
duvarlar, kapılar ve pencereler gibi 3B nesneler çizmelerine, çizgiler ve daireler gibi basit
nesnelerden ziyade bunlarla ilişkili daha akıllı veriler sunmasına izin verir. Veriler, inşaat
sektöründe satılan belirli mimari ürünleri temsil edecek şekilde programlanabilir veya
fiyatlandırma, malzeme tahmini ve temsil edilen nesnelerle ilgili diğer değerler için bir veri
dosyasına çıkarılabilir.
Ek araçlar, bir 3D mimari modelden, yükseklik ve bölümler gibi standart 2D çizimler
oluşturur. Benzer şekilde, Sivil Tasarım, Sivil Tasarım 3D ve Sivil Tasarım Profesyonelleri,
kolay standart inşaat mühendisliği hesaplamalarını ve temsillerini kolaylaştıran veriye özgü
nesneleri destekler.
Civil 3D orijinal olarak New Hampshire'da Softdesk (orijinal olarak DCA) adı verilen
bir şirket tarafından AutoCAD eklentisi olarak geliştirilmiştir. Softdesk Autodesk tarafından
satın alındı ve Civil 3D daha da gelişti.
Tasarım
Çizgiler, yaylar ve daireler fikirlerinizi hayata geçirmek için kullanılan yapı taşlarıdır.
AutoCAD'in önceki sürümlerinde, ekranda gördüğünüz şey, kâğıda çizdiğiniz gibi her zaman
net değildi.
Autocad kullanıcılar için çarpıcı görsel deneyim.
Tasarımlarınızdaki detaylar artık daha net görüntüleniyor
Çizgi Fading gibi görsel geliştirmeler ve çizgi segmentleri yerine gerçek eğrilerle
artırılmış okunabilirlik. Gerçek bilgi işlem teknolojisi ile artık işinizi nokta bulutu ile daha
hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Dinamik UCS ile yatay ve dikey düzlemler arasında
daha hızlı geçiş yapın. Ek olarak, kenarlara, kesişme noktalarına, köşelere ve orta çizgilere
yapışmak artık nokta bulut nesnesi çıtçıtlarını kullanarak geometriyi hızla oluşturmak için
kullanılabilir.
tasarım özelliği, Navisworks ve BIM 360 Glue modellerini doğrudan AutoCAD içine
yapıştırma yeteneğine izin verir.
Bu, kullanıcıların diğer uygulamalardan AutoCAD'e getirmeleri için Navisworks’ün
geniş dosya formatı desteğinden faydalanmalarını sağlar.
Ek olarak, çevrimiçi haritalara (daha önce canlı haritalar) artık doğrudan tuvalin içinden
erişilebilir. Bu, çevrimiçi haritaları statik görüntüler olarak yakalamanız ve bunları
tasarımınızın üzerine yazdırarak veya coğrafi konum haritasını içeren PDF'ler
oluşturabileceğiniz anlamına gelir.
Şekiller 2B ve 3B Şekillendirme
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Isoline eğrileri artık herhangi bir şeklin kontur çizgilerini belirlemek için bir yüzeydeki
veya bir yüzeyin bir yüzeyindeki belirli bir noktadan çıkarılabilir. Araç, noktayı seçmeden
önce ortaya çıkan spline'ın bir ön izlemesini görüntüler. Isollerin yönünü, U veya V yönünde
belirtebilirsiniz.
Önceden, birden çok nesneyi seçmek için sınırlı bir alanın içine tıklamakla sınırlı
kaldınız. Artık hızlı ve kolay bir PressPull işlemi için 2D ve 3D eğrileri seçebilirsiniz. Bu 3D
serbest biçimli tasarım araçları, akla gelebilecek hemen hemen tüm formlarda tasarım fikirleri
oluşturmaya yardımcı olur. Karmaşık şekilleri modellemek ve pürüzsüz yüzeyler eklemek
için PressPull yüzleri, kenarları ve köşe noktaları. Katı, örgü ve yüzey modelleme, 3D olarak
tasarlanırken size esneklik ve kontrol sağlar. Gezinme çubuğu, direksiyon simidi, izleme küpü
ve gösteri hareketi gibi sık kullanılan araçları, ayrıca pan, zoom ve yörüngeyi içerir.
3D katı ve yüzeylerin sürekliliğini, eğriliğini ve taslağını analiz etmeniz gerekiyorsa,
yüzey aracı sizin için yapılmıştır. Zebra analizi, yüzey sürekliliğini analiz etmek için 3B
modele çizgiler çiziyor. Görünüm ayarlarını, görünümleri ve görsel stillerinizi doğrudan
değiştirmek için yeni görünüm kontrollerini kullanın. viewport tuvali.

13.1.Autocad’e temel giriş
Temel AutoCAD kontrollerini gözden geçirin. AutoCAD'i başlattıktan sonra, yeni bir
çizim başlatmak için Çizim Başlat düğmesine tıklayın.

Şekil 13.1 AutoCAD’i başlatma
AutoCAD, çizim alanının üst kısmında standart bir sekmeli şerit içerir. Bu kılavuzda
sunulan hemen hemen tüm komutlara Giriş sekmesinden ulaşabilirsiniz. Giriş sekmesi geçerli
sekme değilse, devam edin ve tıklayın. Ayrıca, aşağıda gösterilen Hızlı Erişim araç çubuğu
Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır, Geri Al, vb. Gibi bilinen komutları içerir.
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Şekil 13.2.Hızlı Erişim araç çubuğu
13.1.1.Komut Penceresi
AutoCAD'in içinde, normalde uygulama penceresinin altına yerleştirilen Komut
penceresi vardır. Komut penceresi, komutları, seçenekleri ve mesajları görüntüler.
Komut penceresine doğrudan komut girebilirsiniz.
şeridi, araç çubuklarını ve menüleri kullanmak yerine birçok uzun zamandır AutoCAD
kullanıcısı bu yöntemi tercih eder.

Şekil 13.1.2. Komut Penceresi

Bir komut yazmaya başladığınızda, otomatik tamamlama menüsü belirir. Aşağıdaki
örnekte olduğu gibi çeşitli seçenekler mevcut olduğunda, seçiminizi doğrulamak için veya ok
tuşlarını kullanarak seçiminizi yapın ve seçiminizi onaylamak için Enter tuşuna veya Boşluk
tuşuna basın.
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Şekil 13.1.3. Komut Penceresi
13.1.3.Mouse (Fare)
Çoğu kişi bir fare işaretleme aygıtı olarak kullanır, ancak diğer cihazların eşdeğer
kontrolleri vardır. Bir komut veya seçenek ararken, sağ tıklamayı deneyin. İmlecinizin nerede
bulunduğuna bağlı olarak, farklı menüler ilgili komutları ve seçenekleri gösterecektir.

Şekil 13.4. Mouse özellikleri
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13.1.4. Çizimler
Metin, boyutlar, linetypes ve diğer bazı özellikler için ayarları belirleyerek CBS
standartlarına kolayca uyum sağlayabilirsiniz. Örneğin, bu tasarım iki farklı boyut stilini
görüntüler.

Şekil 13.5. iki farklı boyut stilini
Tüm bu ayarlar bir çizim şablonu dosyasına kaydedilebilir. Birkaç çizim şablonu
dosyasından seçim yapmak için Yeni'yi tıklayın:

Şekil 13.6. Ölçülendirme için acad.dwt dosyası açma

• Ölçü Birimlerin inç olduğunu kabul eden emperyal çizimler için acad.dwt veya
acadlt.dwt kullanın.
• Ölçü Birimlerin milimetre olduğunu kabul eden metrik birimler için acadiso.dwt veya
acadltiso.dwt kullanın.
Listedeki “Öğretici” şablon dosyaları, hem emperyal (i) hem de metrik (m) ölçümlerini
kullanan mimari veya mekanik tasarım şablonlarının örnekleridir. Onlarla denemek
isteyebilirsiniz.
Çoğu şirket, şirket standartlarına uyan çizim şablonu dosyaları kullanır ve genellikle
projeye veya müşteriye bağlı olarak farklı çizim şablonu dosyaları kullanırlar.
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Şekil 13.7. Kendi Çizim Şablon Dosyasını Oluştur
Herhangi bir çizim (.dwg) dosyasını çizim şablonu (.dwt) dosyası olarak
kaydedebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir açabilirsiniz
Mevcut çizim şablonu dosyasını değiştirin, değiştirin ve gerekirse farklı bir dosya adıyla
tekrar kaydedin.

Şekil 13.8. Farklı kaydetme
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Bağımsız olarak çalışırsanız, çizim şablonu dosyalarınızı çalışma tercihlerinize uyacak
şekilde geliştirebilir ve bunlara aşina olduğunuz ek özellikler için ayarlar ekleyebilirsiniz.
Var olan bir çizim şablonu dosyasını değiştirmek için, Dosya Seç iletişim kutusunda
Aç'ı tıklatın, Çizim Şablonu'nu (* .dwt) belirtin ve şablon dosyasını seçin.

Şekil 13.9.Var olan dosyanın uzantısını değiştirme
13.1.5.Birimler
Bir çizimi ilk başlattığınızda, bir birimin boyunun ne olduğuna karar vermeniz gerekir;
bir inç, bir santimetre, bir kilometre veya başka bir uzunluk birimi. Örneğin, aşağıdaki
nesneler, her bir 125 fit uzunluğundaki iki yapıyı temsil edebilir ya da milimetre cinsinden
ölçülen mekanik bir parçadan bir bölümü temsil edebilir.

Şekil 13.10.Birim Ekran Ayarları
Kullanmak istediğiniz uzunluk uzunluğuna karar verdikten sonra, UNITS komutu
aşağıdakileri de içeren birkaç birim ekran ayarını kontrol etmenizi sağlar:
Biçim (veya Tür): Örneğin, 6,5'lik bir ondalık uzunluk, bunun yerine 6-1 / 2'lik bir
kesirli uzunluğu olarak görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.
Hassasiyet: Örneğin, 6.5'lik bir ondalık uzunluk 6,50, 6,500 veya 6,5000 olarak
görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.
Eğer ayak ve inçte çalışmayı planlıyorsanız, birim türünü Mimari olarak ayarlamak için
UNITS komutunu kullanın ve sonra nesneler oluşturduğunuzda, uzunluklarını inç cinsinden
belirtin. Metrik birimleri kullanmayı planlıyorsanız, birim tipini Ondalık olarak bırakın. Birim
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formatını ve hassasiyetini değiştirmek, çiziminizin iç hassaslığını etkilemez, yalnızca
kullanıcı ara yüzünde uzunluk, açı ve koordinatların nasıl görüntüleneceğini etkiler.
13.1.6.Model Ölçeği
Her zaman modellerinizi tam boyutta oluşturun (1: 1 ölçek). Model terimi tasarımınızın
geometrisini ifade eder. Bir çizim, görünüm, notlar, boyutlar, belirtme çizgileri, tablolar ve
düzende görüntülenen başlık bloğu ile birlikte model geometrisini içerir.
Düzeni oluştururken, daha sonra standart boyutlu bir sayfaya çizim yazdırmak için
gerekli olan ölçeklemeyi belirtebilirsiniz.
Bu ön seçim işlemini iptal etmek için Esc tuşuna basın. Devam eden komut hakkında
bilgi için Yardım'ı açmak için F1 tuşuna basın. Önceki komutu tekrarlamak için Enter veya
Spacebar tuşuna basın. Çeşitli seçenekleri görmek için, bir nesneyi seçin ve bir kullanıcı ara
yüzü öğesini sağ tıklayın veya sağ tıklayın. Devam eden bir komutu iptal etmek için ya da
takıldığını düşünüyorsanız, Esc tuşuna basın. Örneğin, bir komut girmeden önce çizim
alanında tıklarsanız, aşağıdaki gibi bir şey görürsünüz:

Şekil 13.11.Yukarıda verilen işlem sonucunda elde edilen görüntü
13.1.7.İzlenimi
Üst üste binen nesnelerin sırasını daha iyi kontrol etmek için bir çizimi yakınlaştırın.
Görünümünüzü değiştirmenin en kolay yolu fare tekerleğini kullanmaktır.
• Tekerleği yuvarlayarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
• Farenizi hareket ettirirken tekerleği aşağı doğru tutarak görünümü herhangi bir yöne
kaydırın.
• Farenizi alanın üzerinde tutarak ve çarkı iki kez tıklayarak daha ayrıntılı bilgi için
belirli bir alana yakınlaştırın.
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Yakınlaştırdığınızda veya uzaklaştırdığınızda, imlecin konumu önemlidir. İmlecinizi
büyüteç olarak düşünün. Örneğin, imleci aşağıda gösterildiği gibi kat planının sağ üst
köşesinde konumlandırırsanız, yakınlaştırma, görünümü değiştirmeden giyinme odasını
büyütür.
Daha fazla zoom yapamaz veya pan yapamazsanız, Komut penceresinde REGEN yazıp
Enter tuşuna basın. Bu komut, çizim ekranını yeniden oluşturur ve kaydırma ve yakınlaştırma
için mevcut uzantıları sıfırlar.

Şekil 13.12. Çizim üzerinde zoom yapma
13.1.8.Örtüşen Nesneler
Üst üste binen nesneler oluşturursanız, hangi nesnelerin diğerlerinin üstünde veya
önünde görüntüleneceğini değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, sarı karayolunun mavi ırmaktan
başka bir yoldan geçmesini istiyorsanız, nesneleri yeniden sıralamak için DRAWORDER
komutunu kullanın.
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Şekil 13.13. çizimlerin DRAWORDER komutu kullanılarak cizimler arası sıralama
yapılabilir.
Şerit üzerindeki Modify (değiştir) panelinden birkaç çizim sırası seçeneğine
erişebilirsiniz. Modify (Değiştir) panelini genişletmek için tıklayın ve ardından aşağıda
gösterildiği gibi aşağı oku tıklayın.

Şekil. 13.14. Listelenen Draw order seçenekleri, tüm arka arkaya, tüm metni önden
göndererek vb. gibi komutları içerir.
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Şekil. 13.15. Çizimler arası yer değiştirme
13.1.9.Geometri
Çizgiler, daireler ve taranmış alanlar gibi temel geometrik nesneleri oluşturun.
AutoCAD'de çok farklı türde geometrik nesneler yaratabilirsiniz, ancak çoğu 2B çizim
için sadece birkaç tanesini bilmeniz gerekir.
Geometrik nesneler oluştururken ekranı basitleştirmek istiyorsanız, dinamik girişi
kapatmak için F12 tuşuna basın.
13.1.10.Çizgiler
Çizgi, AutoCAD çizimlerinde en temel ve ortak nesnedir. Çizgi çizmek için Çizgi
aracını tıklayın.
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Şekil. 13.16.Line komutu
Alternatif olarak, Komut penceresinde LINE veya sadece L yazıp Enter tuşuna veya
Boşluk Tuşuna basabilirsiniz.
Bir nokta konumu için Komut penceresindeki komut istemine dikkat edin.

Şekil. 13.17. komut satırı ile line komutunu kullanma
Bu satırın başlangıç noktasını belirtmek için, koordinatlarını 0,0 yazmanız gerekir.
Modelinizin bir köşesini, başlangıç noktası olarak adlandırılan 0,0'da bulmak iyi bir fikirdir.
Ek noktaları bulmak için, çizim alanında ek X, Y koordinat konumları belirtebilirsiniz, ancak
noktaları belirlemek için daha etkili yöntemler mevcuttur ve Precision konusuna sunulacaktır.

Şekil. 13.18. Line komutu için başlangıç noktasını belirleme
Bir sonraki noktayı belirledikten sonra, LINE komutu otomatik olarak kendini tekrar
eder ve size ek puanlar vermeye devam eder.
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Diziyi sonlandırmak için Enter veya Spacebar tuşuna basın.
13.1.11.Kullanıcı Koordinat Sistemi
Kullanıcı koordinat sistemi (UCS) simgesi girdiğiniz herhangi bir koordinat için pozitif
X ve Y ekseninin yönünü gösterir ve aynı zamanda bir çizimdeki yatay ve dikey yönleri
tanımlar.
Bazı 2B çizimlerde, başlangıç noktasını ve yatay ve dikey yönleri değiştirmek için
UCS'yi tıklamak, sürüklemek ve döndürmek uygun olabilir.

Şekil 13.19. Kullanıcı koordinat sistemi girişi
13.1.12.Izgara Ekran
Bazı insanlar referans olarak grid çizgileriyle çalışmayı severler, diğerleri ise boş bir
alanda çalışmayı tercih eder. Izgara ekranını kapatmak için F7'ye basın. Izgara kapalıyken
bile, imlecinizi F9 tuşuna basarak ızgara artışlarına geçmeye zorlayabilirsiniz.
Yapı Arası Olarak Hatlar
Çizgiler aşağıdaki gibi referans ve yapım geometrisi olarak kullanılabilir:
• Mülk hattı düzeltmeleri
• Simetrik bir mekanik parçanın ayna çizgisi
• Parazitleri önlemek için geçiş çizgileri
• Traversal yol çizgileri
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13.1.13.Çemberler
CIRCLE komutunun varsayılan seçeneği, şunları gerektirir:
bir merkez noktası ve bir yarıçap belirtin. Diğer çevre seçenekleri açılır listeden
kullanılabilir:

Şekil 13.20. Çember çizim komutu

lternatif olarak, Komut penceresinde CIRCLE veya sadece C girebilir ve bir seçenek
seçmek için tıklayabilirsiniz. Bunu yaparsanız, bir merkez noktası belirtebilir veya aşağıda
gösterildiği gibi vurgulanan komut seçeneklerinden birine tıklayabilirsiniz.

Şekil 13.21. Çember çizim komutu
596

Daireler referans geometri olarak faydalı olabilir. Örneğin, resimde bulunan iki kapının
birbiriyle etkileşebileceğini görebilirsiniz.

Şekil 13.21. Dairenin referans geometri olarak kullanımı

13.1.14.Polyline ve Dikdörtgenler
Bir polyline, tek bir nesne olarak oluşturulmuş bir bağlı çizgi veya yay segmentidir.
Aşağıdakiler için açık veya kapalı polenler oluşturmak için PLINE komutunu kullanın:
• Sabit genişlikli segmentler gerektiren geometri
• Toplamı bilmeniz gereken sürekli yollar uzunluk
• Topografik haritalar ve izobarik veriler için kontur hatları

Şekil 13.22. Polyline komutu
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sabit bir genişliğe sahip olabilir veya farklı başlangıç ve bitiş genişliğine sahip
olabilirler. Çoklu çizginin ilk noktasını belirttikten sonra, tüm oluşturulan bölümlerin
genişliğini belirtmek için Genişlik seçeneğini kullanabilirsiniz. Yeni segmentler oluştururken
bile, genişlik değerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Şekil 13.22. Polyline komutunun kullanım türleri

burada gösterildiği gibi her segment için farklı başlangıç ve bitiş genişliklerine sahip
olabilir:
Kapalı dikdörtgen polinler oluşturmak için hızlı bir yol kullanmaktır
RECTANG komutu (Komut penceresine KAY tuşuna basın).

Şekil 13.23. RECTANG komutu
Dikdörtgen için gösterildiği gibi iki köşegen noktayı tıklamanız yeterlidir.
Bu yöntemi kullanırsanız, kesinlik için ızgara ekini (F9) açın.
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Şekil 13.24. RECTANG komutu ile dikdörtgen çizimi

13.1.15.Kapaklar ve Dolgular
AutoCAD'de, kapak, çizgiler, noktalar, şekiller, düz dolgu rengi veya degrade dolgusu
içeren belirli bir alanı kapsayan tek, bileşik bir nesnedir.

Şekil 13.25. HATCH komutu

HATCH komutunu başlattığınızda, şerit geçici olarak Hatch Yaratma sekmesini
görüntüler. Bu sekmede, birçok özel seçenek ile birlikte 70'in üzerinde endüstri standardı
emperyal ve ISO kuluçka şablonlarından birini seçebilirsiniz.
En basit prosedür şeritten bir kapak modeli ve ölçek seçmek ve nesneler tarafından
tamamen çevrelenmiş herhangi bir alanın içine tıklamaktır. Boyutu ve boşluklarını kontrol
etmek için kapak için ölçek faktörünü belirtmeniz gerekir.
Bir kapak oluşturduktan sonra, sınırlama nesnelerini kapak alanını ayarlamak için
taşıyabilir veya kısmi sınırlı kapaklar oluşturmak için sınırlayıcı nesnelerden birini veya daha
fazlasını silebilirsiniz:
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Şekil 13.26. HATCH komutu ile tarama yapma
Katı veya degrade dolum kapak desenini ayarlarsanız,
İlginç örtüşme efektleri için Hatch Creation sekmesinde bir saydamlık düzeyi
ayarlanması.
Katı dolgu kapaklarını nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler:

Şekil 13.27. HATCH komutu ile farklı yüzeylerin belirtilmesi
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Deseni bir kapakta hizalamanız gerekiyorsa, yukarıdaki döşeme tahtalarında durum
böyle olabilir, bir hizalama noktası belirlemek için Kökeni Ayarla seçeneğini kullanın.

Şekil 13.27. HATCH komutu ile hizalama işlemi
Bir alan tamamen kapalı değilse, kırmızı daireler potansiyel boşlukları belirtmek için
görünür. Kırmızı daireleri kapatmak için Komut penceresinde REDRAW'a girin.
13.1.16.Hassas
Modelleriniz için gereken hassasiyeti sağlayın.
Aşağıdakiler dâhil çeşitli hassas özellikler vardır:
Polar izleme: En yakın ön ayar açısına tutun ve bu açı boyunca bir mesafe belirleyin.
Kilitleme açıları: Tek, belirli bir açıyla kilitleyin ve bu açı boyunca bir mesafe
belirleyin.
Nesne yapışır: Bir poligonun bitiş noktası, bir çizginin orta noktası veya bir dairenin
merkez noktası gibi mevcut nesneler üzerinde kesin konumlara yapışır.
Grid snaps: Dikdörtgen bir ızgarada artışlara yapışır.
Koordinat girişi: Kartezyen veya kutupsal koordinatları ile mutlak veya göreli olarak bir
yer belirtin.
En yaygın kullanılan üç özellik polar izleme, kilitleme açıları ve nesne
enstantane'leridir.
a-Polar izleme
Bir satır oluştururken olduğu gibi bir nokta belirtmeniz gerektiğinde, imlecinizin
hareketini belirli yönlere yönlendirmek için polar izlemeyi kullanabilirsiniz.
Örneğin, aşağıdaki satırın ilk noktasını belirttikten sonra, imlecinizi sağa doğru hareket
ettirin ve sonra satır için kesin bir yatay uzunluk belirtmek üzere Komut penceresine bir
mesafe girin.
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Şekil 13.28.Polar izleme
Varsayılan olarak, polar izleme açılır ve imlecinizi yatay veya dikey yönde (0 veya 90
derece) yönlendirir.
b-Kilitleme açıları
Belirtilen bir açıda çizgi çizmeniz gerekiyorsa, bir sonraki nokta için açıyı
kilitleyebilirsiniz. Örneğin, bir satırın ikinci noktasının 45 derecelik bir açıda oluşturulması
gerekiyorsa, Komut penceresine ‘<45’ girersiniz.
İmlecinizi 45 derecelik açı boyunca istediğiniz yönde hareket ettirdikten sonra, hattın
uzunluğunu girebilirsiniz.

Şekil 13.29.Komut satırına değer girilmesi ile çizim yapılması

c-Nesne Snaps
Şimdiye kadar, nesneler üzerinde kesin yerleri belirlemenin en önemli yolu, nesne
çıtçıtlarını kullanmaktır. Aşağıdaki çizimde, çeşitli farklı nesne çıtçıtları işaretçiler tarafından
temsil edilmektedir.
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Şekil 13.30.Snaps’lerin çizimler üzerinde gösterilmesi
AutoCAD sizden bir nokta belirlemenizi istediğinde, nesne çıtçıtları bir komut sırasında
kullanılabilir hale gelir. Örneğin, yeni bir satır başlatırsanız ve imlecinizi mevcut bir satırın
bitiş noktasına yakın bir yere taşırsanız, imleç otomatik olarak ona eklenir.

Şekil 13.31. Varsayılan Nesne Snaps Ayarlanması
“Çalışan” nesne enstantane olarak da adlandırılan varsayılan nesne enstantanelerini
ayarlamak için OSNAP komutunu girin. Örneğin, Midpoint nesnesini varsayılan olarak
açmak için yararlı olabilir.
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Şekil 13.32. Varsayılan Nesne Snaps’lerin aktif ve devre dışı bırakılması

Bir noktaya yönelik herhangi bir istemde, diğer tüm nesne ek ayarlarını geçersiz kılan
tek bir nesne ekini belirtebilirsiniz. Shift tuşunu basılı tutun, çizim alanına sağ tıklayın ve
Object Snap menüsünden bir nesne seçin. Ardından imleci bir nesne üzerinde bir yer seçmek
için hareket ettirin.
Hatalardan kaçınmak için yeterince yakınlaştırdığınızdan emin olun. Yoğun nüfuslu
bir modelde, yanlış nesneye yapışmak, modeliniz boyunca yayılabilecek bir hataya neden
olur.
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d-Nesne Çekme Takibi
Bir komut sırasında, noktaları hem yatay hem de dikey olarak nesne ek konumlarından
hizalayabilirsiniz. Aşağıdaki resimde, önce uç nokta 1'in üzerine gelin ve sonra uç noktasının
üzerine gelin
2. İmlecinizi konum 3'ün yakınına getirdiğinizde, imleç kilitlenir gösterilen yatay ve
dikey konuma.

Şekil 13.33. Komut kullanımı sırasında hem yatay hem de dikey doğrultuda hizalama
Artık bu konumdan oluşturduğunuz çizgi, daire veya başka bir nesneyi oluşturmayı
bitirebilirsiniz.
e-İşinizi Doğrulayın
Hataları erkenden yakalamak için geometrinizi yeniden kontrol edin. Modelinizdeki
herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için DIST komutunu (veya sadece DI) girin.
Örneğin, bir duvarın köşesini ve küçük bir masayı veya belki bir plastik parçanın ve bir
telin bir 2D bölümünü temsil eden iki nokta arasındaki boşluğu bulmanız gerekebilir.
DIST girdikten sonra, köşedeki bitiş noktasını (1) tıklatın. Sonraki,
Sağ tıklatırken Shift tuşunu basılı tutun ve ardından nesne ek menüsünden Dikey'i seçin.
Son olarak daireye tıklayın (2).
Sonuçta görüntülenen ondalık basamak sayısı ve birim stili UNITS komutu tarafından
kontrol edilir.
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Şekil 13.34.İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için DIST komutunu
f-Kullanışlı İşlev Anahtar Başvurusu
Tüm klavye işlev tuşlarının AutoCAD'de atamaları vardır. En yaygın olarak açılıp
kapatılanlar bir tuş ile belirtilir.

Anahtar

Özellik

Açıklama

F1

Yardım

Etkin araç ipucu,
komut paleti veya iletişim
kutusu
için
Yardım
görüntüler.

F2

Genişletilmiş Tarih

Komut Penceresinde
genişletilmiş
komut
geçmişini görüntüler.

F3

Object Snap

Nesneyi
kapatır.

F4

3B Object Snap

3B elemanlar için ek
nesneye takılır.

F5

Isoplane

2-1 / 2D izoplane
ayarları ile döngüleri

F6

Dinamik UCS

Düzlemsel yüzeylerle
UCS hizalamasını açar.

acar

ve
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F7

Izgara Ekran

Izgara
görüntüsünü
açar ve kapatır.

F8*

Ortho

İmleç hareketini yatay
veya dikey olarak kilitler.

F9

Grid Snap

İmleç
hareketini
belirtilen ızgara aralıklarıyla
sınırlar.

F10*

Polar Tracking

İmleç
hareketini
belirtilen açılara yönlendirir.

F11

Nesne Çekme Takibi

İmleci,
nesne
yakalamadan yatay veya
dikey olarak izler
Yerleri

F12

Dinamik Giriş

İmlecin
yakınındaki
mesafeleri
ve
açıları
görüntüler
ve
alanları
arasında
Sekme
kullandığınızda girişi kabul
eder.

F8 ve F10, birbirini dışlayanlardır - birini ya da diğerini çevirmek diğerini kapatır.
Tablo 13.1. Klavyede bulunan tuşlara ile tuşlara tanımlanmış komuşların özellikleri
13.1.17.Katmanlar
Katmanlara nesne atayarak çiziminizi düzenleyin.
Bir çizim görsel olarak karmaşık hale geldiğinde, şu anda görmeniz gerekmeyen
nesneleri gizleyebilirsiniz.
Çizimde bulunan nesneleri belirli bir işlev veya amaçla ilişkilendirilmiş katmanlarda
düzenleyerek bu kontrol düzeyini elde edersiniz. Katmanları şeffaf plastik tabakalar olarak
düşünmek faydalı olabilir:
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Şekil 13.35.Çizimde bulunan özelliklere göre katmanların oluşturulması
Katmanlarla şunları yapabilirsiniz:
•

Nesneleri işlevlerine veya konumlarına göre ilişkilendirme

•

Tek bir işlemle ilgili tüm nesneleri görüntüleme veya gizleme

•

Her katman için linetype, renk ve diğer özellik standartlarını zorunlu kılın

•

Tek bir katmandaki her şeyi yaratma isteğine diren.

•

Katmanlar, mevcut en önemli düzenleme özelliği

13.17.1.Katman Denetimleri
Bir çizimin nasıl organize edildiğini görmek için Katman Özellikleri Yöneticisi'ni
açmak için LAYER komutunu kullanın. Komut penceresine LAYER veya LA girebilir veya
şerit üzerindeki Katman Özellikleri aracını tıklayabilirsiniz.
Bu çizim için Katman Özellikleri Yöneticisi görüntülenir.
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Şekil 13.36. Çizim için Katman Özellikleri Yöneticisi
Belirtildiği gibi, katman 10 WALLS mevcut katmandır. Tüm yeni nesneler otomatik
olarak o katmana yerleştirilir. Katmanlar listesinde, 10 WALLS katmanının yanındaki yeşil
onay, geçerli katman olduğunu gösterir.
Açık etiketli sütunda, iki katman için ampul simgelerinin karanlık olduğuna dikkat edin.
Bu, bu katmanların döndüğünü gösterir.
kapı planında kapıları ve elektrik kablolarını gizlemek için kapalı. Her katman adının iki
basamaklı bir sayı ile başladığına dikkat edin. Bu sözleşme, katmanların sırasını kontrol
etmeyi kolaylaştırır çünkü siparişleri alfabeye bağlı değildir.
Karmaşık çizimler için, daha ayrıntılı bir katman adlandırma standardı düşünmek
isteyebilirsiniz. Örneğin, katman adları 3 basamakla başlayabilir, ardından bir binada birden
çok kat, proje numaraları, anket setleri ve özellik verileriyle eşleşen bir adlandırma kodu gibi.
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Katman 0, tüm çizimlerde mevcut olan ve bazı ezoterik özelliklere sahip olan varsayılan
katmandır. Bu katmanı kullanmak yerine, anlamlı katmanlarla kendi katmanlarınızı
oluşturmak en iyisidir.
En az bir boyut nesnesi içeren çizimler otomatik olarak Defpoints adında ayrılmış bir
katman içerir.
Sahne arkası inşaat geometrisi, referans geometrisi ve genellikle görmeniz veya
yazdırmanız gerekmeyen notları için bir katman oluşturun.
Düzen görünümleri için bir katman oluşturun. Yerleşim görünümleri ile ilgili bilgiler
Düzenler konusuna girer.
Tüm kapaklar ve dolgular için bir katman oluşturun. Bu, hepsini tek bir eylemde açıp
kapatabilmenizi sağlar.
13.17.2.Katman Ayarları
Aşağıdakiler, Katman Özellikleri Yöneticisi'ndeki en yaygın kullanılan katman
ayarlarıdır. Ayarı açmak ve kapatmak için simgeye tıklayın.
Tablo 13.2. Ortak kullanıcı katmanı ayarları
Katmanları
Kapat:
Çalışırken
çiziminizin görsel karmaşıklığını azaltmaya
yardımcı olur.
Katmanları Dondur: Bir süreliğine
erişmeniz gerekmeyen katmanları dondur.
Dondurucu katmanları kapatmak için
benzer, ancak çok büyük çizimlerdeki
performansı artırır.
Katmanları
Kilitle:
Kilitleme
katmanları, bu katmanlar üzerindeki
nesnelerde yanlışlıkla değişiklik yapılmasını
önler. Ayrıca, kilitli katmanlardaki nesneler
soluk görünür, bu da çiziminizin görsel
karmaşıklığını azaltmaya yardımcı olur.
Varsayılan Özellikleri Ayarla: Renk,
çizgi tipi, çizgi ağırlığı ve saydamlık dâhil
olmak üzere her katman için varsayılan
özellikleri
ayarlayabilirsiniz.
Oluşturduğunuz yeni nesneler, bunları
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geçersiz kılmadığınız sürece bu özellikleri
kullanır. Katman özelliklerini geçersiz
kılma,
bu
konuda
daha
sonra
açıklanmaktadır.

13.17.3.Katman Özellikleri Yöneticisi'ndeki denetimler
Yeni bir katman oluşturmak için, gösterilen düğmeyi tıklayın ve yeni katmanın adını
girin. Geçerli olanı farklı bir katman yapmak için, katmanı tıklayın ve ardından belirtilen
butona tıklayın.

Şekil 13.37. Katman ekleme ve silme
13.1.17.4.Katman Ayarlarına Hızlı Erişim
Katman Özellikleri Yöneticisi çok yer kaplar ve her zaman tüm seçeneklere erişmeniz
gerekmeyebilir. Hızlı erişim için
En yaygın katman kontrollerine, şerit üzerindeki kontrolleri kullanın. Hiçbir nesne
seçilmediğinde, Giriş sekmesindeki Katmanlar paneli, burada gösterildiği gibi mevcut
katmanın adını görüntüler.

Şekil 13.38. Katman hızlı ayarları

Bazen, oluşturduğunuz nesnelerin doğru katmanda olduğundan emin olmak için kontrol
edin. Bunu yapmayı unutmak kolay, ancak ayarlanması da kolaydır. Katmanların listesini
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görüntülemek için açılır oku tıklayın ve ardından mevcut katmanı yapmak için listedeki bir
katmanı tıklayın. Ayarını değiştirmek için listedeki herhangi bir katman ayar simgesini de
tıklayabilirsiniz.

Şekil 13.38. Katmanların liste olarak görüntülenmesi

13.1.18.Standartlarınızı koruyun
Şirket çapında bir katman standardı oluşturmak veya bunlara uymak önemlidir. Bir
katman standardı ile, çizim organizasyonu daha mantıklı, tutarlı, uyumlu ve sürdürülebilir
olacak.
Zaman ve bölümler arası. Takım projeleri için katman standartları şarttır.
Standart bir katman kümesi oluşturup bunları bir çizim şablonu dosyasına
kaydederseniz, yeni bir çizim başlattığınızda bu katmanlar kullanılabilir ve hemen çalışmaya
başlayabilirsiniz. Çizim dosyaları ile ilgili ek bilgiler Temel konular bölümünde
sunulmaktadır.
Katmanlar, çiziminizi düzenler ve gereksiz grafik verilerini geçici olarak gizlemenizi
sağlar. Her bir katmana renk ve çizgi tipi gibi varsayılan özellikler de atayabilirsiniz.
Bazı deneyimli AutoCAD kullanıcıları özellikleri yalnızca katmanlarla ayarlarken,
diğerleri katmanları bağımsız olarak veya katmanlarla kombinasyon halinde ayarlar.
Nesnelere özellik atamak, Özellikler konusuna girer.
Özellikleri
Renk ve çizgi tipi gibi özellikleri tek tek nesnelere veya katmanlara atanan varsayılan
özelliklere atayabilirsiniz.
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13.1.18.1.Özellikler Paleti
Özellikler paleti önemli bir araçtır. Bunu PROPERTIES komutu ile açabilirsiniz
(Komut penceresinden PR girin), Ctrl + 1 tuşlarına basabilir veya Ana Sayfa sekmesindeki
Properties (Seçenekler) panelindeki küçük oku tıklayabilirsiniz (hangisini tercih ederseniz).

Şekil 13.39. PROPERTIES komutu

Özellikler paleti, tüm önemli özellik ayarlarının bir listesini görüntüler. Mevcut ayarları
değiştirmek için mevcut alanlardan herhangi birine tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, hiçbir
nesne seçilmediyse, geçerli renk ByLayer'dan Kırmızı'ya ve UCS simgesi kapatılacaktır.

Şekil 13.40.Nesne Özelliklerini Doğrulama ve Değiştirme
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Seçilen nesneler için özellik ayarlarını doğrulamak ve değiştirmek için Özellikler
paletini kullanabilirsiniz. Çizmek için çiziminizdeki bir nesneyi tıklatırsanız, Özellikler
paletinde görebileceğiniz şey aşağıdadır.

Mevcut seçimi silmek için Esc tuşuna basın.
Seçilen nesnenin mevcut özelliklerinin palette görüntülendiğine dikkat edin. Bu
özelliklerden herhangi birini tıklayarak ve değiştirerek değiştirebilirsiniz.

Şekil 13.41 PROPERTIES kısmında özellik değişimi
“ByLayer” olarak ayarlanmış bir özellik, ayarını katmandan miras alır. Önceki örnekte,
20 ELEKTRİKLİ katmanda oluşturulan nesneler mor renktedir, çünkü bu katmandaki
nesnelerin varsayılan rengi budur.
Birkaç nesne seçerseniz, yalnızca ortak özellikleri Özellikler paletinde listelenir. Bu
özelliklerden birini değiştirirseniz, seçilen tüm nesneler tek işlemde değişecektir. Nesnelerin
seçilmesi, Değiştirme konusunda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
13.1.18.2.Özellikler paneli, Hızlı Erişim
Özellikler paleti çok yer kaplayabilir. En yaygın özelliklere hızlı erişim için Özellikler
panelini kullanın.
Bu örnekte de görebileceğiniz gibi, listelenen özellikler mevcut katman tarafından
belirlenir.
Özellikler paneli, Özellikler ile aynı şekilde çalışır
Bir nesneyi seçtiğinizde, geçerli özellik ayarları seçilen nesneye atanan özellikler ile
değiştirilir ve özelliklerini değiştirmek için bu paneli kullanabilirsiniz.
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Şekil 13.42.Nesnelerin Özelliklerini Eşleştirme
Seçilen bir nesnenin özelliklerini kopyalamanın hızlı bir yolu için Diğer nesnelere,
Eşleme Özellikleri aracını kullanın veya Komut penceresinde MATCHPROP (MA).
Kaynak nesneyi seçin ve ardından tüm nesneleri tıklayın

Şekil 13.43.Nesnelerin Özelliklerini Eşleştirme komutu
13.1.18.3.Çizgi tipleri
• Kesikli ve diğer sürekli olmayan linetypes'ler
• Özellikler paneli. Önce bir çizgi tipi yüklemelisiniz.
• Linetype açılır listesinde, Diğer'i tıklayın.
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Şekil 13.44.Çizgi tipleri

Bu eylem, Linetype Manager iletişim kutusunu görüntüler. Aşağıdaki adımları sırayla
gerçekleştirin:
Yükle'ye tıklayın. Kullanmak istediğiniz bir veya daha fazla sayıda linetypes seçin.
Kesikli (sürekli olmayan) linetyplerin birkaç ön ayarlı boyutta olduğuna dikkat edin.
Ek ayarları görüntülemek için Detayları Göster / Gizle'yi tıklatın.
Tüm linetypes'ler için farklı bir “global ölçek faktörü” belirtin; değer ne kadar büyükse,
çizgi ve boşluklar o kadar uzar. Tamam'a tıklayın.
Kullanmayı düşündüğünüz linetypes'i yükledikten sonra, herhangi bir nesneyi seçebilir
ve Özellikler panelinden veya Özellikler paletinden bir yazı tipi belirtebilirsiniz. Alternatif
olarak, Katman Özellikleri Yöneticisi'ndeki herhangi bir katman için varsayılan bir çizgi tipi
belirtebilirsiniz.
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Şekil 13.45.Çizgi özelliklerinin değiştirilmesi

13.1.18.4.Çizgi etkileri
Lineweight özelliği, seçilen nesneler için farklı kalınlıklar göstermenin bir yolunu
sunar. Hatların kalınlığı, görünümün ölçeğinden bağımsız olarak sabit kalır. Bir düzende,
lineweights her zaman gerçek dünya birimlerinde görüntülenir ve yazdırılır. Lineweights da
Özellikler panelinden atanabilir.

Şekil 13.46.Çizgi özellikleri
Lineweight setini ByLayer'a bırakabilir veya katmanın lineweight'ını geçersiz kılan bir
değer belirtebilirsiniz. Bazı durumlarda, lineweight önizlemeleri aynı görünür çünkü bir
monitörde yaklaşık piksel genişliğinde görüntülenirler. Ancak, doğru kalınlıkta baskı
yapacaktır.
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Lineweights görüntüsünü kontrol etmek için, lineweight listesinin altındaki Lineweight
Settings (Lineweight Ayarları) düğmesine tıklayın. Lineweight Ayarları iletişim kutusunda,
bağlantı noktalarını görüntülemek mi yoksa gizlemek mi istediğinizi seçebilirsiniz.

Şekil 13.47. Lineweight Ayarları
Ekran ayarından bağımsız olarak, lineweights daima doğru ölçekte yazdırılacaktır.
Çalışırken lineweights'ı bırakmak genellikle en iyisidir.
kullandığınızda, ağır lineweights yakındaki nesnelere engel olabilir.

Nesne

çıtçıtlarını

Yazdırmadan hemen önce bunları kontrol etmek için açabilirsiniz.
13.1.18.5.MODIFY değiştirme
Çizimdeki nesneleri silmek, taşımak ve kırpmak gibi düzenleme işlemlerini
gerçekleştirin.
En yaygın değiştirici araçlar, Giriş sekmesinin Değiştir panelinde bulunur. Onlara
bakmak için bir dakikanızı ayırın.

Şekil 13.48. MODIFY komutları
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13.1.18.6.Silmek
Bir nesneyi silmek için ERASE komutunu kullanın. Komut penceresine E girebilir veya
Silme aracını tıklayabilirsiniz. İmlecin kare bir seçim kutusuna geçtiğini gördüğünüzde,
silmek istediğiniz her nesneyi tıklatın ve sonra Enter tuşuna veya Boşluk Çubuğu'na basın.
Alternatif olarak, herhangi bir komutu girmeden önce, birkaç nesne seçebilir ve
ardından Sil tuşuna basabilirsiniz. Deneyimli kullanıcılar genellikle bu yöntemi de kullanırlar.
13.1.18.7.Birden Çok Nesne Seç
Bazen çok sayıda nesne seçmeniz gerekebilir. Her bir nesneyi ayrı ayrı seçmek yerine,
boş bir yere (1) tıklayarak, imlecinizi sağa veya sola taşıdıktan sonra ikinci kez (2) tıklatarak
bir alandaki nesneleri seçebilirsiniz.

Şekil 13.49. Farklı seçim yapma komutları
Bir geçiş seçiminde, yeşil alanın içindeki veya dokunan nesneler seçilir.
• Bir pencere seçimi ile, sadece mavi alan içinde tamamen bulunan nesneler seçilir.
Sonuç, bir komut tarafından işlenecek nesne kümesi olan seçim kümesi olarak
adlandırılır.
Nesneleri seçim kümesinden kolayca kaldırabilirsiniz. Örneğin, 42 nesne seçerseniz ve
bunlardan ikisi seçildiyse, Üst Karakter tuşunu basılı tutun ve ardından kaldırmak istediğiniz
ikisini seçin. Ardından, Enter veya Spacebar tuşuna basın veya seçim işlemini bitirmek için
sağ tıklayın.
Tıklama ve sürükleme, kement seçimi adı verilen farklı bir seçim yöntemiyle
sonuçlanır.
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13.1.18.8.Taşı ve Kopyala
Bir dizi dekoratif döşemeyi düzenlemek için COPY komutunu nasıl kullanacağınız
aşağıda açıklanmıştır. Şeklini temsil eden bir polyline ile başlayarak, 1/8 ”aralıklı kopyalar
çıkarmanız gerekir.

Şekil 13.50. COPY komutunun kullanımı
Komutu başlatmak için kopyala aracını tıklatın veya Komut penceresindeki CP'yi girin.
Buradan, hangisinin daha uygun olduğuna bağlı olarak iki yöntem arasında seçim
yapabilirsiniz. Bu iki yöntemi sıklıkla kullanacaksınız.
13.1.18.9.Mesafe Yöntemi
İkinci karonun, orijinal döşemenin sağında toplam 9-7 / 8 ”+ 1/8” = 10 ”olması
gerekiyor. Karoyu seçerek, seçiminizi bitirmek için ve çizim alanında (1) herhangi bir yere
tıklayarak Enter'a veya Ara Çubuğuna basarak başlayın. Bu noktanın karo üzerinde bulunması
gerekmez.

Şekil 13.51. MOVE komutunun kullanımı

Ardından, yönünü yatay tutmak için imleci sağa doğru hareket ettirin ve mesafeyi 10
girin. Komutu sonlandırmak için Enter tuşuna veya Spacebar'a ikinci kez basın.
Seçtiğiniz kutuya belirtilen mesafe ve bir noktadan (1) bir yön uygulanır.
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Şekil 13.52. iki nokta yöntemi ile MOVE komutunun kullanımı
İki Nokta Yöntemi Numaraları birlikte eklemek istemediğinizde sıkça kullanacağınız
başka bir yöntem, iki adım gerektirir. COPY komutunu girin ve daha önce olduğu gibi
döşemeyi seçin, ancak bu sefer gösterildiği gibi iki bitiş noktasını tıklayın. Bu iki nokta da bir
mesafe ve yön tanımlar.
Daha sonra, fayanslar arasında 1/8 ”boşluk eklemek için Taşı aracını tıklatın veya
Komut penceresine M girin. MOVE komutu, COPY komutuna benzer. Yeni kopyalanan
döşemeyi seçin ve Enter'a veya Spacebar'a basın. Daha önce olduğu gibi, çizim alanında
herhangi bir yere tıklayın ve imlecinizi sağa doğru hareket ettirin. Mesafe için 1/8 veya .125
girin.
Mesafe ve yönü tanımlayan iki noktanın kopyalamak istediğiniz nesneye yerleştirilmesi
gerekmez. Modelinizde herhangi bir yerde belirtilen iki noktayı kullanabilirsiniz.
Birden Çok Kopya Oluşturun
İki noktalı yöntemi tekrarlayan bir dizi olarak kullanabilirsiniz. Aynı yatay mesafeden
dairenin daha fazla kopyasını yapmak istediğinizi varsayalım. COPY komutunu girin ve
gösterildiği gibi daireyi seçin.
Daha fazla sayıda kopya için, COPY komutunun Array seçeneği ile denemeyi deneyin.
Örneğin, burada derin temel kazıkların doğrusal bir düzenlemesi var. Bir temel noktadan,
kopya sayısını ve merkezden merkeze olan mesafeyi belirtirsiniz.
Daha sonra, Merkez nesnesi çıtçıtını kullanarak, daire 1'in merkezini, ardından daire
2'nin ortasını, vb.
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Şekil 13.53. Birden çok kopya oluşturma

13.1.18.10.OFFSET
Çoğu modelde çok sayıda paralel çizgi ve eğri bulunur. OFSET komutu ile bunları
oluşturmak kolay ve verimlidir. Tıkla OFFSET aracı veya Komut penceresinde O girin.
Nesneyi (1) seçin, ofset mesafesini belirtin ve orijinalin hangi sonucu istediğinizi belirtmek
için tıklayın (2). İşte bir poligonun ofsetini gösteren bir örnek.
Eşmerkezli daireler oluşturmanın hızlı bir yolu onları dengelemektir.

Şekil 13.54. OFFSET komutu
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Şekil 13.55. OFFSET komutu ile çizimlerin kopyalama

13.1.18.11.Kırp ve Uzat
Popüler bir teknik, TRIM ve EXTEND komutlarıyla birlikte OFFSET komutunu
kullanmaktır. Komut penceresinde, TRIM için TR veya EXTEND için EX girebilirsiniz.
Kırpma ve genişletme, en yaygın kullanılan işlemlerden bazılarıdır.

Aşağıdaki çizimde, bu güverte için adımları temsil eden satırları genişletmek
istiyorsunuz.
EXTEND komutunu girin, sınırı seçin ve Enter veya Spacebar tuşuna basın.

Şekil 13.56. EXTEND komutunu
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Şekil 13.57. EXTEND komutunu uygulanması birinci aşama

Enter veya Spacebar'a basmak, sınırları seçmeyi tamamladığınızı ve artık genişletilecek
nesneleri seçmeye hazır olduğunuzu gösterir.
Daha hızlı bir yöntem, herhangi bir sınır nesnesi seçmek yerine Enter veya Spacebar'a
basmaktır. Sonuç, tüm nesnelerin olası sınırlar olarak mevcut olmasıdır. Ardından,
genişletilecek nesneleri (genişletilecek uçların yakınında) seçin ve ardından komutu
sonlandırmak için Enter tuşuna veya Spacebar tuşuna basın. Gördüğünüz gibi, seçilen çizgiler
sınırlara genişletilir.

Şekil 13.58. EXTEND komutunu uygulanması ikinci aşama
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Şekil 13.59. EXTEND komutunu uygulanması üçüncü aşama

TRIM komutu aynı adımları izler, ancak kırpılacak nesneleri seçtiğinizde, kırpılacak
bölümleri seçersiniz.
Ayna
Aşağıdaki resimde bir çini projeden geliyor. Bu konut banyosundaki duvarlar, çini
düzenini belirleyebilmek ve gerekli olan karo sayısını tahmin edebilmek için düzleştirilmiştir.
Sol ve sağ duvarlar arasındaki simetriyi kullanarak çok fazla iş kaydedebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey, bir duvardaki çinileri oluşturmak ve ardından duvarı odanın
ortasına yansıtmak.
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Şekil 13.60. MIRROR komutunu
Aşağıdaki örnekte, MIRROR komutunu başlatın (veya Komut penceresine MI girin),
sağdaki geometriyi seçmek için pencere seçimini (1 ve 2) kullanın, Enter'a veya Boşluk
çubuğuna basın ve sonra bir ayna çizgisi belirtin (3). ve 4) banyonun merkez hattına karşılık
gelir.
Son olarak, Enter veya Spacebar tuşuna basarak “Kaynak nesneleri sil” seçeneğini
reddedin.

Şekil 13.61. MIRROR komutunu

Simetri% 100 özdeş olmasa bile, kendinizi ekstra işten kurtarmak için her zaman simetri
arayınız.
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Şekil 13.62. MIRROR uygulama

13.1.18.12.Uzatmak
Çoğu geometrik nesneyi gerebilirsiniz. Bu, modelinizin parçalarını uzatmanıza ve
kısaltmanıza olanak tanır. Örneğin, bu model bir conta veya bir kamu parkı için tasarım
olabilir.
STRETCH komutunu kullanın (veya Komut penceresinde S girin) ve aşağıda
gösterildiği gibi bir geçiş seçimine sahip nesneleri seçin (1 ve 2). Geçiş seçimi zorunludur Sadece geçiş seçimi ile çaprazlanan geometri gerilir. Ardından çizim alanında (3)
herhangi bir yere tıklayın, imleci sağa hareket ettirin ve mesafe olarak 50 girin. Bu mesafe
milimetre veya ayakları temsil edebilir.

Şekil 13.62. STRETCH komutunun kullanımı
Modeli belirli bir miktarda kısaltmak için, imlecinizi yerini sola taşırsınız.
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FILLET komutu (Komut penceresinde F girin), iki seçili nesneye teğet olan bir yay
oluşturarak yuvarlak bir köşe oluşturur. Filet, nesneleri seçtiğiniz yere göre oluşturulduğuna
dikkat edin. Çizgiler, yaylar ve polyline bölümleri dâhil çoğu geometrik nesne türü arasında
bir fileto oluşturabilirsiniz.

Şekil 13.63. FILLET komutunu

Filetn yarıçapı olarak 0 (sıfır) belirtirseniz (0 yarıçapına küçülen bir daire hayal edin),
sonuç seçilen nesneleri keskin bir köşeye kadar düzeltir veya genişletir.
13.1.18.13. Patlamak
EXPLODE komutu (Komut penceresindeki X girin), bir bileşik nesneyi bileşen
parçalarına ayırır. Polyline, kapaklar ve bloklar (semboller) gibi nesneleri patlatabilirsiniz.
Bileşik bir nesneyi patlattıktan sonra, sonuçta oluşan her bir nesneyi değiştirebilirsiniz.
polyline Düzenle
Bir polyline değiştirmek istediğinizde birkaç yararlı seçenek arasından seçim
yapabilirsiniz. PEDIT komutu (Komut penceresindeki PE'yi girin) Değiştir panelinin aşağı
açılan listesinde bulunur.
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Şekil 13.64. PEDIT komutu
Bu komutla şunları yapabilirsiniz:
• Ortak bir son noktayı paylaşıyorlarsa, iki polyline tek bir poligonda birleştirilir.
• Çizgileri ve yayları bir poligona dönüştürün — PEDIT'e girin ve çizgiyi veya arkı
seçin
• Bir polyline genişliğini değiştirin
Bazı durumlarda, bir çoklu çizgiyi değiştirmek için en kolay yöntem
patlatmak, değişiklikleri yapmak ve sonra PEDIT komutunun Birleştir seçeneğini
kullanarak nesneleri tekrar bir poligona döndürmektir.
13.1.18.14.Sapları
Bir komut başlatmadan bir nesneyi seçtiğinizde, tutacaklar görüntülenir. Saplar
genellikle ışık düzenlemeleri için kullanışlıdır. Örneğin, aşağıdaki satır yanlışlıkla yanlış son
noktaya saplanmıştır. Yanlış hizalanmış çizgiyi seçebilir, bir tutamağı tıklayabilir ve ardından
doğru konumu belirlemek için tıklayın.
Varsayılan olarak, bir tutamağı tıklattığınızda, Komut penceresinde belirtildiği gibi
otomatik olarak ** STRETCH ** modunda başlarsınız. Nesneleri tutacaklarla düzenlemenin
başka yollarını keşfetmek isterseniz, diğer düzenleme modlarında gezinmek için Enter veya
Spacebar tuşuna basın. Bazı kişiler, en çok düzenleme işlemini kulpları kullanarak
gerçekleştirir.

629

Şekil 13.65. Belli bir doğrultuda taşıma yapmak referans kesikli çizgiler ile dik ve
paralel taşıma yapılabilir.

13.1.18.15.Bloklar
Çizimlerinize ticari çevrimiçi kaynaklardan veya kendi tasarımlarınızdan semboller ve
detaylar ekleyin.
AutoCAD'de blok, tek bir adlandırılmış nesnede birleştirilen nesneler koleksiyonudur.
Aşağıdakiler çeşitli ölçeklerde bazı örnek bloklardır.

Şekil 13.66. Farklı nesneleri tek bir nesne yapma işlemi
Bu bloklardan bazıları nesnelerin gerçekçi temsilleri, bazıları sembollerdir ve bunlardan
biri D boyutlu çizim için mimari başlık bloğudur.
Blok ekle
Genellikle, bu blokların her biri, belki de benzer çizim dosyalarına sahip bir klasöre
kaydedilen ayrı bir çizim dosyasıdır. Geçerli çizim dosyanıza bir tane eklemeniz gerektiğinde,
INSERT komutunu kullanın (veya Komut penceresine I girin).
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Şekil 13.67. Blok ekleme komutu
Çizimi blok olarak ilk eklediğinizde, çizim dosyasını bulmak için Gözat'ı tıklatmanız
gerekir. Bloklarınızı bulması kolay klasörlerde düzenlediğinizden emin olun.
Eklendikten sonra, blok tanımı mevcut çiziminizde saklanır. O andan itibaren, Gözat
düğmesini tıklatmanıza gerek kalmadan Ad açılan listesinden seçebilirsiniz.
Ekle iletişim kutusundaki varsayılan ayarlar genellikle kabul edilebilir. Blok adını
seçtikten sonra, Tamam'ı tıklayın ve ardından çiziminizde konumunu belirtin. Gerekirse daha
sonra döndürebilirsiniz.

Şekil 13.68. Blok ekleme komutu
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Bir blok yerleştirdiğinizde, imlecinize belirtilen noktada eklendiğine dikkat edin. Bu
yere ekleme noktası denir.
Varsayılan olarak, ekleme noktası özgün çizimin başlangıç noktasıdır (0,0).
Bloğu yerleştirdikten sonra onu seçebilirsiniz ve bir tutamaç belirir. Bu tutamağı
kullanarak bu bloğu kolayca hareket ettirebilir ve döndürebilirsiniz.

Şekil 13.69. elde edilen bloğun seçimi
Aşağıdaki örnekte, standart bir ayrıntı görünümü sağlamak için geçerli çizime bir çizim
dosyası eklenmiştir.
NOT: Çizim dosyasının blok olarak eklenmesi, belirtilen çizime statik bir referans
sağlar. Otomatik olarak güncellenen bir referans için, çizimi bunun yerine Harici Referanslar
paleti (XREF komutu) ile ekleyebilirsiniz.

Şekil 13.70. Bloğa Harici Referanslar girilmesi

Bir Blok Tanımı Yaratın
Bir blok olarak eklenecek bir çizim dosyası oluşturmak yerine, doğrudan mevcut
çiziminizde bir blok tanımı oluşturmak isteyebilirsiniz. Bloğu başka bir çizime yerleştirmeyi
planlamıyorsanız bu yöntemi kullanın. Bu durumda, blok tanımını oluşturmak için BLOCK
komutunu kullanın.
Örneğin, bu şekilde bir hücre tasarımı için bir modül oluşturabilirsiniz.
1. Blok için nesneler oluşturun.
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2. BLOCK komutunu başlatın.
3. Blok için bir ad girin, bu durumda Quad-Cube.
4. Blok için oluşturduğunuz nesneleri seçin (1 ve 2'yi tıklayın).
5. Blok ekleme noktasını belirtin.

Şekil 13.71. Blok oluşturma birinci aşama

3., 4. ve 5. adımlar için bilgileri Blok Tanımı iletişim kutusuna istediğiniz sırada
girebilirsiniz.

Şekil 13.72. Blok oluşturma ikinci aşama objeleri seçme
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Şekil 13.73. Blok oluşturma üçüncü aşama özellik ekleme

Blok tanımını
döndürebilirsiniz.

oluşturduktan

sonra,

bloğu

ekleyebilir,

kopyalayabilir

ve

Şekil 13.74. Farklı objelerden oluşan blok

EXPLODE komutunu kullanarak değişiklik yapmanız gerekirse bir bloğu bileşen
nesnelerine patlatabilirsiniz. Aşağıdaki çizimde, sağdaki hücre patladı ve değiştirildi.

Şekil 13.75. Elde edilen bloğun patlatılması ile sağdaki nesnenin değiştirilmesi
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Bu örnekte, patlatılmış bloktaki nesnelerden muhtemelen yeni bir blok tanımı
oluşturacaksınız.
Blok tanımlarını kaydetmek ve almak için birkaç farklı şema vardır.
Kullanmayı düşündüğünüz her blok için ayrı bir çizim dosyası oluşturabilirsiniz. Bu
çizim dosyalarını, her biri ilgili çizim dosyaları ailesini içeren klasörlere kaydedersiniz.
Yeni bir çizime başlarken hemen kullanılabilir olmalarını sağlamak için çizim şablon
dosyalarınıza başlık blokları ve genel semboller için blok tanımlarını dâhil edebilirsiniz.
Bazen blok kitaplığı çizimleri olarak adlandırılan birkaç çizim dosyası
oluşturabilirsiniz. Bu çizimlerin her biri ilgili blok tanımları ailesini içerir. Geçerli çiziminize
çizim yapmak için bir blok kitaplığı eklediğinizde, bu çizimde tanımlanan tüm bloklar
kullanılabilir duruma gelir.
Bilgi depolayan ve görüntüleyen bir veya daha fazla özellik içeren blok tanımları
oluşturabilirsiniz. Kullanacağınız komut ATTDEF'tir. Tipik olarak, öznitelikler parça
numarası, ad, maliyet ve tarih gibi verileri içerir. Blok özelliği bilgilerini bir tabloya veya
harici bir dosyaya verebilirsiniz.
13.1.18.16. Düzenler
Tasarımınızın bir veya daha fazla ölçekli görünümünü düzen olarak adlandırılan
standart boyutlu bir çizim sayfasında görüntüleyin.
Tam boyutlu bir model oluşturmayı tamamladıktan sonra, modelin ölçekli
görünümlerini oluşturmak ve notlar, etiketler ve boyutlar eklemek için bir kâğıt alanı
düzenine geçebilirsiniz. Kâğıt alanında görüntülemek için farklı çizgi tipleri ve çizgi
genişlikleri de belirleyebilirsiniz.
13.1.18.17.Model Alanı ve Kâğıt Alanı
Bildiğiniz gibi, modelinizin geometrisini model uzayında yaratırsınız.
Başlangıçta, AutoCAD'de mevcut olan tek yer burasıydı. Model alanında tüm notlar,
etiketler, boyutlar, çizim kenarlığı ve başlık bloğu da oluşturuldu ve ölçeklendi.
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Şekil 13.76. Model sayfası
Kâğıt alanı tanıtıldıktan sonra, özellikle düzenler ve ölçeklendirme için tasarlanmış bir
alana erişmek için düzen sekmesine tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki çizimde kâğıt alanı etkindir.
Şu anda kâğıt alanında sadece iki nesne var: bir çizim kenarlık bloğu ve model alanı
görünümünü gösteren tek bir düzen görüntüleme penceresi.
Mizanpaj görünümleriyle çalışmak bu konunun ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır.

Şekil 13.77. Model sayfasının ayarlanması
13.1.18.18.Ölçeklendirme için Dört Yöntem
AutoCAD'de görünümleri, notları, etiketleri ve boyutları ölçeklendirmek için kullanılan
dört farklı yöntem vardır. Her yöntemin, çizimin nasıl kullanılacağına bağlı olarak avantajları
vardır. İşte yöntemlerin her birinin kısa bir özeti:
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Orijinal Yöntem: Model uzayından geometri oluşturuyor, açıklama ekliyor ve
yazdırıyorsunuz.
Boyutlar, notlar ve etiketlerin tümü ters olarak ölçeklenmelidir. Boyut ölçeğini arsa
ölçeğinin tersine ayarlarsınız. Bu yöntemle, ölçeklendirme biraz matematik gerektirir.
Örneğin, mimaride kullanılan ortak bir ölçek 1/4 ”= 1’-0” olup 1: 48’dir. Bir notun 1/4
”yüksekliğinde basılması gerekiyorsa, model alanında 48 kat daha büyük veya 12”
yüksekliğinde oluşturulmalıdır. Aynı ölçek faktörü boyutlar için de geçerlidir ve bu ölçekte
bir ARCH D çizim sınırı 144 metre uzunluğundadır. Çizim D boyutlu bir sayfa olarak
yazdırıldığında, her şey doğru boyuta ölçeklenir.
Bu yöntemle birçok AutoCAD çizimleri oluşturulmuştur ve birçok şirket hala onu
kullanmaktadır. Her şey ayarlandıktan sonra, yöntem, tek görünümleri ve eklenen detayları
içeren 2B çizimler için iyi çalışır.
Mizanpaj Yöntemi: Model alanında geometri oluşturup açıklama ekler ve düzenden
yazdırırsınız. Boyut ölçeğini 0 olarak ayarlayın; boyutlar otomatik olarak ölçeklenir.
Ek Açıklama Yöntemi: Model alanında geometri yaratır, düzende model alanda ek
boyutlar, notlar ve etiketler oluşturur (özel bir ek açıklama stili kullanarak) ve düzenden
yazdırırsınız. Ek açıklamalar, yalnızca aynı ölçeği paylaşan düzen görünümlerinde
görüntülenir. Boyut ölçeği otomatik olarak 0'a ayarlanır ve tüm açıklayıcı nesneler otomatik
olarak ölçeklenir.
Uzamsal Yöntem: Model alanında geometri yaratır, boyut ölçeği 1'e ayarlanmış bir
düzende kâğıt alanda ek açıklamalar yaratır ve düzenden yazdırırsınız. Bu tartışmasız en
kolay, en doğrudan yöntemdir ve bu kılavuz için tercih edilen yöntemdir.
Disiplininizdeki diğer AutoCAD kullanıcılarıyla bu dört yöntem ve neden kullandıkları
yöntemi seçtikleri hakkında konuşun.
13.1.18.19.Mizanpajın Kâğıt Boyutunu Belirtme
Bir düzen sekmesine (1) eriştiğinizde yapmanız gereken ilk şey, sekmeye (2) sağ
tıklayıp Düzen (1) 'e, Düzen 1'den daha spesifik bir şey olarak yeniden adlandırmaktır. D
boyutlu bir düzen için, ARCH D veya ANSI D iyi seçimler olabilir.
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Şekil 13.78. Çıktı sayfasının ayarlanması
Ardından, düzen sekmesinde görüntülenen kâğıt boyutunu değiştirmek için Sayfa
Kurulum Yöneticisini (4) açın.
Her sayfa boyutu için neden listede iki giriş olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun
nedeni, bazı yazıcıların ve çizicilerin çizim yönü ayarını tanımamasıdır.

Şekil 13.79. Çıktı sayfasının Düzenlenmesi
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Mizanpaj Görünümleri
Mizanpaj görüntüleme çerçevesi, kâğıt alanda oluşturulan, model alanın ölçekli bir
görünümünü görüntülemek için oluşturulan bir nesnedir. Bunu, model alanının bir bölümünü
görüntüleyen kapalı devre TV monitörü olarak düşünebilirsiniz. Resimde, model boşluğuna
mevcut düzen görünüm penceresi içinden aktif ve erişilebilir durumdadır.

Bir düzende, model alanı etkin olduğunda, Model sekmesinde yapabileceğiniz başka
herhangi bir şeyi kaydırabilir ve yakınlaştırabilirsiniz. Örneğin, model alanında bir arka
güverte tasarımı oluşturduğunuzu ve şimdi tasarımınızı bir düzen sekmesinden düzenlemek ve
yazdırmak istediğinizi varsayalım.
Mizanpaj görünümündeki görünüm henüz doğru ölçeğe ayarlanmadı.

Şekil 13.80.Ölçek ayarı yapılarak çıktı sayfasına yerleştirilmesi

Mizanpaj görünümünün içine veya dışına çift tıklayarak kâğıt alanı ve model alanı
arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Kâğıt alanında ek mizanpaj görünümleri oluşturmak için MVIEW (görünüm yap)
komutunu kullanabilirsiniz. Birkaç mizanpaj görünümüyle, aynı veya farklı ölçeklerde çeşitli
model alanı görünümlerini görüntüleyebilirsiniz.
13.1.18.20.Ölçeklendirme Görüşleri ve Mekânsal Annotation
Çiziminizi açıklama eklemeleri için mekânsal yöntem kullanıyorsanız izleyebileceğiniz
adımlar:
1. Düzen sekmesine tıklayın. Çizime kendi özel çizim şablonu dosyanızla başlattıysanız,
birkaç görev zaten tamamlanmış olabilir: düzen zaten D boyutuna ayarlanmış ve başlık bloğu
zaten düzende eklenmiş olabilir.
2. Varsayılan olarak, kâğıt alanı etkindir, bu nedenle model alanını etkin hale getirmek
için düzen görünüm alanında çift tıklayın. Mizanpaj görünüm alanının kenarının, model
alanına geçme sonucu daha kalın olduğuna dikkat edin.
3. Model alanı görünümünü kaydırarak uzaklaştırın ve ortalayın. Görüntülenen
görünümün henüz doğru ölçeğe ayarlanmayacağını unutmayın.
4. Kâğıt alanını tekrar etkin hale getirmek için düzen görünüm penceresinin dışını çift
tıklayın.
5. Özellikler paletini açın ve mizanpaj görünümünün kenarını seçmek için simgesini
tıklayın.
6. Özellikler paletinde, açılır listeden 1/4 ”= 1’-0” standart ölçeğini belirtin. Bu işlem,
model alanı görünümünüzü tam olarak D boyutlu çizim için ölçeklendirir. Ayrıca Kilitli
Ekran özelliğini, görünümde istenmeyen herhangi bir değişiklik yapılmasını önleyecek
şekilde Hayır olarak Evet olarak ayarlamanız gerekir.

Şekil 13.81.Çıktı alınabilmesi için objenin ölçek ve diğer özelliklerinin girilmesi
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Şekil 13.82.Çıktı alınabilmesi için objenin ölçek ve diğer özelliklerinin girilmesi

Varsayılan olarak, sürekli olmayan bir çizgi tipindeki çizgi ve boşluklar, düzen
görünüm çerçevesinin ölçeğinden bağımsız olarak aynı uzunlukta görünür.
7. Düzen görünüm penceresini gereken şekilde taşıyın ve tutamaçları kullanarak
kenarlarını ayarlayın.
8. Doğrudan kâğıt alanında notlar, etiketler ve boyutlar oluşturun. Otomatik olarak
doğru boyutta görüneceklerdir.
9. Mizanpaj görünüm penceresi nesnesini oluşturduğunuz katmanı kapatın. Bu, sayfa
düzeni görünümünün kenarlarını aşağıda gösterildiği gibi gizler.
10. Çizimi kâğıda veya DWF veya PDF dosyası olarak yazdırın.

Şekil 13.83.EXPORTLAYOUT komutunu kullanılarak elde edilen verinin kaydedilmesi
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Boyutlandırmayı tamamladıktan sonra, EXPORTLAYOUT komutunu, model ve kâğıt
alanındaki her şeyi ayrı bir çizim dosyasının model alanına birleştirmek için kullanabilirsiniz.
Bu işlem, model oluşturma konusundaki orijinal yöntemi ve model alanındaki tüm ek
açıklamalara uyan bir çizim dosyası oluşturur.
13.1.18.21.Notlar ve Etiketler
Notlar, etiketler, kabarcıklar ve belirtme çizgileri oluşturun. Stil ayarlarını ada göre
kaydedin ve geri yükleyin.
Çok satırlı metin anlamına gelen MTEXT komutunu kullanarak (veya Komut
penceresine MT girin) genel notlar oluşturabilirsiniz. Çok satırlı metin aracı Ek Açıklama
panelinde bulunur.
MTEXT komutunu başlattıktan sonra, iki çapraz tıklama ile bir "metin kutusu"
oluşturmanız istenir.
Metin kutusunun tam boyutu o kadar önemli değil. Metin kutusunu belirledikten sonra
Yerinde Düzenleyici görüntülenir ve metni yazmadan önce, sırasında veya sonra notun
uzunluğunu ve genişliğini kolayca değiştirebilirsiniz.

Şekil 13.84.Metin kutusu açılması
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Her zamanki kontroller, sekmeler, girintiler ve sütunlar dâhil olmak üzere Yerinde
Editör'de mevcuttur. Ayrıca MTEXT komutunu başlattığınızda, şeridin geçici olarak
değiştiğine, metin stilleri, sütunlar, yazım denetimi vb. Gibi birçok seçeneği gösterdiğine
dikkat edin.
• Metni girdikten sonra metin düzenleyiciden çıkmak için, dışında herhangi bir yere
tıklayın.
• Bir notu düzenlemek için, metin düzenleyicisini açmak için üzerine çift tıklayın.

Şekil 13.85. Metin özelliklerinin girilmesi

Bir veya daha fazla seçilen çok satırlı metin nesnesinde kullanılan metin stilini kontrol
etmek için Özellikler paletini kullanabilirsiniz. Örneğin, farklı stiller kullanan beş not
seçtikten sonra Stil sütununu tıklayın ve listeden bir stil seçin.
13.1.18.22.Metin Stili Oluştur
Diğer birçok açıklama özelliğinde olduğu gibi, çok satırlı metin birçok ayar sağlar. Bu
ayarları STYLE komutunu kullanarak bir metin stili olarak kaydedebilir ve ardından Ek
Açıklama panelindeki aşağı açılan oku tıklatarak kaydettiğiniz metin stillerine erişebilirsiniz.
Geçerli metin stili, açılır listenin başında görüntülenir.
Yeni bir metin stili oluşturmak için, gösterildiği gibi Metin Stili denetimini tıklatın.
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Şekil 13.85. Metin özelliklerinin girilmesi

Yeni bir metin stili oluşturduğunuzda, ona bir ad verir ve ardından bir font ve font stili
seçersiniz. Düğmeleri tıkladığınız sıra aşağıda gösterilmiştir:
Yeni veya değiştirilmiş metin stillerini çizim şablonu dosyalarınıza kaydedin. Bu, tüm
yeni çizimlerde kullanılabilir olmalarını sağlayarak zaman kazandıracak.

Şekil 13.85. Metin sitilinin düzenlenmesi
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13.1.18.23.Multileaders
Çok satırlı nesneler, genel etiketler, referans etiketleri, kabarcıklar ve belirtme çizgileri
gibi satır çizgileriyle metin oluşturmak için kullanılır.
Multileader Oluştur
Bir çoklu okuyucu oluşturmak için, MLEADER komutunu kullanın. Açıklama
panelinde Çok Dilli aracını tıklatın veya Komut penceresine MLD'yi girin. Komut
penceresindeki istemleri ve seçenekleri izleyin. Deney yapmaktan çekinmeyin.
Bir multileader oluşturduktan sonra, onu seçin ve tutamaçlarına tıklayarak ve taşıyarak
değiştirin.

Şekil 13.86. Multileaders komutu

Ok ucu ve lider tutuşlarının üzerine geldiğinizde tutuş menüleri görünür. Bu
menülerden lider segmentleri veya ek liderler ekleyebilirsiniz.
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Şekil 13.87. Metni, bir multileader'da çift tıklatarak düzenleyebilirsiniz.
13.1.18.24.Çok Okuyucu Stil Oluşturma
Genişletilmiş Ek Açıklama panelindeki açılır listeden veya Komut penceresine
MLEADERSTYLE yazarak kendi çoklu okuyucu stillerinizi oluşturabilirsiniz.
Örneğin, bir "detay belirtme çizgisi" stili oluşturmak için MLEADERSTYLE komutunu
başlatın. Çok Dilli Stil Yöneticisi'nde, Yeni'yi tıklatın ve yeni çok dilli stil için açıklayıcı bir
ad seçin.
İçerik sekmesini tıklayın, Engelle'yi ve ardından gösterildiği gibi Detay Belirtme
Bilgisini seçin.
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Şekil 13.88. MLEADERSTYLE komutunu ile ölçü komutunun özelliklerini değiştirme.

Metin stillerinde olduğu gibi, bir veya daha fazla çok satırlı stil oluşturduğunuzda,
bunları çizim şablon dosyalarınıza kaydedin.
13.1.18.25.Boyutlar
Birkaç boyut türü oluşturun ve boyut ayarlarını ada göre kaydedin.
İşte emperyal birimlerle mimari bir boyut stili kullanan çeşitli boyutlara bir örnek.

Şekil 13.89. Çizimin ölçülendirilmesi
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Doğrusal boyutları
DIM komutuyla yatay, dikey, hizalı ve radyal boyutlar oluşturabilirsiniz. Boyutun türü,
seçtiğiniz nesneye ve boyut çizgisini pürüzlendirdiğiniz yöne bağlıdır.

Şekil 13.90. Ölçülendirme komutu

Aşağıdaki çizim, DIM komutunu kullanmak için bir yöntemi göstermektedir. Komutu
başlattıktan sonra, Enter veya Boşluk Çubuğu'na basın, satırı (1) seçin ve ardından
ölçülendirme çizgisinin (2) yerini tıklayın.

Şekil 13.91. Ölçülendirme işlemi

Aşağıdaki 8’-0 ”boyutu için başka bir yöntem kullanıyorsunuz. DIM komutunu başlatır,
iki bitiş noktasını (1 ve 2) ve ardından boyut çizgisinin (3) konumunu tıklayın. Boyut
çizgilerini hizalamak için 3. nokta, önceden yaratılmış olan boyut çizgisinin bitiş noktasına
takıldı.
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Şekil 13.92. Ölçülendirme işlemi

Boyut çizgisini yatay veya dikey değil bir açıyla sürükleyerek nesneye paralel boyutlar
oluşturmak için DIM komutunu kullanın.

Şekil 13.93. 1 ve 2 numaralı noktalar aynı yatay çizgide değilse, Ölçülendirme işlemi
Boyut çizgisini yatay olmaya zorlamak için Shift. Ek olarak, boyutlandırılmış bina veya
parça açılıysa, bu durumda BOŞALTIN.
Yanlışlıkla yanlış bir özelliğe veya bir boyut nesnesinin bir bölümüne yanlışlıkla
takılması kolay olduğundan, hataları önlemek için yeterince yakınlaştırdığınızdan emin olun.
Boyutları Değiştir
Boyutlarda yapılan basit ayarlamalar için hiçbir şey tutamaç kullanmaktan daha hızlı
değildir.
Bu örnekte, tutamaçlarını görüntülemek için boyutu seçersiniz. Ardından, boyut
metnindeki tutamağı tıklayın ve yeni bir konuma sürükleyin ya da boyut çizgisinin sonundaki
tutamaçlardan birini tıklayıp boyut çizgisini sürükleyin.
Değişiklikler bundan daha karmaşıksa, boyutu silmek ve daha sonra yeniden oluşturmak
daha hızlı olabilir.
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Şekil 13.94.Ölçülendirme işlemi

Boyut stilleri
Boyut stilleri, taslak hazırlama standartlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına
yardımcı olur.
Boyutların görünümünün ve davranışının neredeyse her nüansını kontrol etmek için
DIMSTYLE komutuyla ayarlanabilen birçok boyut değişkeni vardır. Tüm bu ayarlar her bir
boyut stilinde saklanır.
Varsayılan boyut stili, Standart (emperyal) veya ISO-25 (metrik) olarak adlandırılır.
Geçerli boyut stili olarak başka bir stil ayarlanana kadar tüm boyutlara atanır. Geçerli boyut
stili adı, bu durumda Hitchhiker, Açıklama panelinin aşağı açılır listesinde görüntülenir.
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Şekil 13.95.Ölçülendirme komutununa özel ayarlamalar yapılması

Boyut Stil Yöneticisini açmak için belirtilen düğmeye tıklayın. Neredeyse tüm
standartlara uyan boyut stilleri oluşturabilirsiniz, ancak bunları tamamen belirtmek için zaman
harcamalısınız. Bu nedenle, oluşturduğunuz herhangi bir boyut stilini bir veya daha fazla
çizim şablonu dosyasına kaydetmelisiniz.
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Şekil 13.96.Ölçülendirme komutununa özel ayarlamalar yapılması

Boyut stilini kaydettiğinizde açıklayıcı bir ad seçin. Mümkünse, mevcut boyut stili
standartları ve çizim şablonu dosyaları konusunda CAD yöneticinize danışın.
Baskı
Bir çizim düzenini bir yazıcıya, çiziciye veya bir dosyaya gönderin. Her düzen için
yazıcı ayarlarını kaydedin ve geri yükleyin.
Başlangıçta, insanlar yazıcılardan metin basar ve çiziciden çizilen çizimler. Artık her iki
cihazla da gerçekleştirebilirsiniz, bu nedenle bu kılavuz “baskı” ve “arsa” terimlerini
birbirlerinin yerine kullanacaktır.
Bir çizim çıktısı veren komut PLOT'dur ve buna Hızlı Erişim araç çubuğundan
erişebilirsiniz.

Şekil 13.97.Autocad programı ile çizimi yapılan objenin yazdırılması
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Grafik iletişim kutusundaki tüm seçenekleri görüntülemek için Diğer Seçenekler
düğmesine tıklayın.

Şekil 13.98. Diğer seçenekler komutu

Gördüğünüz gibi, birçok ayar ve seçenek var.

Şekil 13.99. Çıktı sayfası ve ölçek ayarlaması

Kolaylık olması için, bu ayarların koleksiyonlarını ada göre kaydedebilir ve geri
yükleyebilirsiniz. Bunlara sayfa düzeni denir. Sayfa ayarlarıyla, farklı yazıcılar için gereken
ayarları, gri tonda yazdırmayı, çiziminizden bir PDF dosyası oluşturmayı vb.
Kaydedebilirsiniz.
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13.1.18.26.Sayfa Düzeni Oluştur
Sayfa Düzeni Yöneticisini açmak için, Model sekmesine veya düzen sekmesine sağ
tıklayın ve Sayfa Düzeni Yöneticisi'ni seçin. Komut PAGESETUP şeklindedir.
Çiziminizdeki her düzen sekmesinde bir ilişkili sayfa düzeni bulunabilir. Birden fazla
çıktı cihazı veya format kullandığınızda veya aynı çizimde farklı sayfa ebatlarına sahip birkaç
mizanpaja sahipseniz bu uygundur.

Şekil 13.100. Yeni çıktı sayfası oluşturulması

Yeni bir sayfa düzeni oluşturmak için Yeni'ye tıklayın ve yeni sayfa düzeninin adını
girin. Sonra görüntülenen Sayfa Düzeni iletişim kutusu, Grafik iletişim kutusuna benzer.
Kaydetmek istediğiniz tüm seçenekleri ve ayarları seçin.
Çizim yapmaya hazır olduğunuzda, Çizim iletişim kutusunda sayfa ayarının adını
belirtmeniz yeterlidir; tüm çizim ayarlarınız geri yüklenir. Aşağıdaki çizimde, Çizim iletişim
kutusu bir çiziciye yazdırmak yerine bir DWF (Tasarım Web Formatı) dosyası verecek olan
Hitchhiker sayfa kurulumunu kullanacak şekilde ayarlanmıştır.
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Şekil 13.101. Yeni çıktı sayfası oluşturulması
Sayfa ayarlarını çizim şablon dosyalarınıza kaydedebilir veya diğer çizim dosyalarından
içe aktarabilirsiniz.
Bir PDF Dosyasına Çıktı
Aşağıdaki örnek, PDF dosyaları oluşturmak için nasıl bir sayfa düzeni oluşturulacağını
göstermektedir.
Yazıcı / çizici açılır listesinden, AutoCAD PDF (Genel Belgeler) .pc3'ü seçin:

Şekil 13.102. Çıktı verisin formatının seçilmesi
Ardından, kullanmak istediğiniz boyut ve ölçek seçeneklerini seçin:
Kâğıt Boyutu: Yönlendirme (dikey veya yatay), açılır listedeki seçeneklere eklenir.
Çizim Alanı: Bu seçeneklerle çizilecek alanı klipsleyebilirsiniz, ancak tipik olarak her
şey çizilecektir.
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Plot Ofset: Bu ayar yazıcınıza, çizicinize veya diğer çıktılara göre değişir. Grafiği
ortalamayı veya başlangıç noktasını ayarlamayı deneyin, ancak yazıcıların ve çizicilerin
kenarlarında yerleşik bir kenar boşluğu olduğunu unutmayın.
Çizim Ölçeği: Aşağı açılır listeden çizim ölçeğinizi seçin. Model sekmesinden
ölçeklendirmek için yazdırmanın 1/4 ”= 1’-0” gibi bir ölçek olması amaçlanmıştır. Bir düzen
sekmesinde normal olarak 1: 1 ölçeğinde yazdırırsınız.
Çizim stili tablosu, işleme renkleri hakkında bilgi sağlar. Monitörünüzde iyi görünen
renkler bir PDF dosyası için veya baskı için uygun olmayabilir. Örneğin, renkli bir çizim
oluşturmak, ancak tek renkli çıktı oluşturmak isteyebilirsiniz. Monokrom çıktısını şu şekilde
belirlersiniz:

Şekil 13.103. Çizim stili tablosu
Ayarlarınızı daima Ön izleme seçeneğiyle iki kez kontrol edin.
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Şekil 13.104. Çıktı alınmadan önce ön izleme işleminin yapılması.

Ortaya çıkan Ön izleme penceresi, Plot ve Exit gibi çeşitli kontrollerin bulunduğu bir
araç çubuğu içerir.

Şekil 13.104. Plot ve Exit gibi çeşitli kontrollerin bulunduğu bir araç çubuğu
Çizim ayarlarınızdan memnun kaldıktan sonra, bunları “PDFmonochrome” gibi
açıklayıcı bir ada sahip bir sayfa kurulumuna kaydedin. Ardından, bir PDF dosyasına çıktı
almak istediğinizde tek yapmanız gereken Yazdır'a tıklamak, PDFmonochrome sayfasını
seçmek. kurulum ve Tamam'ı tıklatın.
Çiziminizin statik bir görüntüsünü paylaşmak istiyorsanız, bir çizim dosyasından bir
PDF dosyası çıktısı alabilirsiniz.
Çiziminize ek veri eklemek istiyorsanız, bunun yerine DWF (Tasarım Web Formatı)
dosyalarını kullanın.
Bir kişiyle farklı bir konumdaki bir AutoCAD çizim dosyasını incelemek istiyorsanız,
Autodesk A360 ve Autodesk web sitesinden erişebileceğiniz AutoCAD 360 web ve mobil
uygulamalarını kullanmayı düşünün[18].
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13.2.CAD Verileri ile Çalışmak
Bir CBS, bilgisayar tarafından oluşturulan haritalama pazar payının büyük bir
bölümünü çizerken, bu şehirdeki tek kartografik oyuncu değildir. GIS, umarız anlayacağınız
gibi, öncelikle veri tabanı tabanlı bir haritalama çözümüdür. Bilgisayar destekli tasarım
(CAD) ise, birçok kartograf tarafından benimsenen grafik tabanlı bir haritalama çözümüdür;
özellikle mühendisler. Bir CAD sisteminde tarihsel olarak konuşulan noktalar, çizgiler ve
çokgenler, özniteliklerle bağlantılı değildir, ancak bazı gerçekleri temsil eden çizimlerdir.
Bununla birlikte, CAD yazılımı son zamanlarda özellik bilgisinin açık bir şekilde mekânsal
temsillerle bağlantılı olduğu "akıllı" özellikleri kullanmaya başlamıştır.
CAD, genellikle, anket ve inşaat mühendisliği çalışmaları ile ilgili birçok projede
kullanılmaktadır. Örneğin, bir konut geliştirme için bir kadastro haritasının oluşturulması,
örneğin, tüm elektrik, kanalizasyon, ulaşım ve gaz hatlarının hassas lokallerde buluşmasını
sağlamak için gereken hassas bir doğruluk ölçeğine sahip karmaşık bir meseledir (Şekil 10.4
"CAD Çizim Kavramsal Bir Arazi Geliştirme Projesi "). Dikey ya da yatay boyutta bir inçlik
hata, müşteriye zaman ve paradan fazla miktarda paraya mal olabilecek büyük bir planın
yeniden tasarlanması ihtiyacına neden olabilir. Bu tür hatalardan çok fazla, ve siz ve
mühendisiniz yakında yeni bir iş arıyor olabilir.

Şekil 13.2.1. Kavramsal Bir Arazi Geliştirme Projesinin CAD Çizimi
Ne olursa olsun, bu kalkınma planlarını oluşturmak için kullanılan CAD çizimi
genellikle yalnızca proje alanının etrafındaki ve etrafındaki yerel bilgilerle ilgilidir; örneğin
yerel yükseklik, toprak / alt tabakalar, arazi kullanımı / topraklar gibi konut birimlerinin
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inşasını doğrudan etkiler. kapak tipleri, yüzey su akışları ve yeraltı su kaynakları. Bu nedenle,
yerel koordinat sistemleri tipik olarak inşaat mühendisi tarafından kullanılmaktadır.
Kökeni koordinatı (0, 0 noktası), menhol, yangın musluğu, kazık veya başka bir kontrol
noktası gibi yakınlardaki bazı simgesel yapılara dayanmaktadır. Bu mühendisler için kabul
edilebilir olsa da, CBS kullanıcısı tipik olarak sadece yerel fenomenlerle değil, aynı zamanda
projeyi daha büyük bir dünyaya bağlamakla ilgilidir.
Örneğin, bir gelişim projesi etkilerinin ise Kaliforniya eyaletinde doğal su yolu, bu tür
Amerikan Ordusu Mühendisler Birliği (ülke çapında bir devlet kurumu), Balık ve Oyun
(eyalet çapında devlet kurumu) Kaliforniya Bölümü ve Bölgesel Su olarak ajansları Kalite
Kontrol Kurulu (yerel bir devlet kurumu) her biri geliştirici üzerinde bazı düzenleyici
gereksinimler uygulayacaktır. Bu kurumlar, suyolunun nereden kaynaklandığını, nereye
aktığını, sulak alanın uzunluğu içinde gelişme projesinin gerçekleştiğini ve su yolunun hangi
yüzdesinin etkileneceğini bilmek isteyecektir. Bu kaygılar sadece projenin içinde bulunduğu
çevredeki havza (lar) ın daha geniş bağlamında projeye bakılarak ele alınabilir. Bunu
başarmak için, harici, standartlaştırılmış GIS veri setlerinin projeye (örneğin, ulusal nehir
ulaşımı, akış ve yağmur göstergeleri, habitat haritaları, ulusal toprak araştırmaları ve bölgesel
arazi kullanımı / arazi örtüsü haritaları) getirilmesi gerekir. Bu veri kümeleri normalde bazı
küresel standartlara göre coğrafi olarak referanslandırılmıştır ve bu nedenle mühendisin yerel
CAD verileriyle otomatik olarak örtüşmeyecektir [1-10]..
Proje yöneticisi olarak, ekibinizin CAD verilerini (tipik olarak DWG, DGN veya DXF
dosya formatı) içe aktarma ve bunu, diğer coğrafi referanslı GIS veri katmanlarıyla tam olarak
hizalama görevi olacaktır. Bu, tarihsel olarak kolay bir iş olmamasına rağmen, birbirleriyle
“güzelce” çalıştıklarından emin olmak için CAD ve GIS yazılım paketleri tarafından gelişmiş
araçlar geliştirilmektedir. Örneğin, ESRI’nın ArcGIS yazılım paketi, kullanıcıların CAD
verilerinin yeniden düzenlenmesinde yardımcı olması için kontrol noktalarını kaydırmasına,
kaydırmasına, yeniden boyutlandırmasına, döndürmesine ve eklemesine izin veren bir
“Georeferencing” araç çubuğu içerir.
13.2.1.Uygulama geliştirme
Proje yöneticisi olarak, çalışma grubunuzun kullandığı CBS yazılım paketinin,
ekibinizin verimliliğini büyük ölçüde artıracak bazı temel işlevleri eksik olduğunu
keşfedebilirsiniz. Bu durumlarda, kendi CBS uygulamalarınızı oluşturmaya değer olabilir.
CBS uygulamaları, tek başına CBS yazılım paketleri veya bazılarını karşılamak için önceden
hazırlanmış bir CBS yazılım paketinin özelleştirmeleridir.
özel proje ihtiyacı. Bu uygulamalar, basit (örneğin, standart bir sembol / renk kümesi ve
metin yönergelerini haritalanmış özelliklere uygular) karmaşıklığa kadar çeşitlilik gösterebilir
(örneğin, katmanları sıralar, önceden tanımlanmış bir kural kümesine dayanan özellikleri
seçer, uzamsal bir analiz gerçekleştirir ve sert çıktılar) -kopik harita) [1-10]
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Daha basit uygulamalardan bazıları, CBS yazılımında sunulan konserve takım setleri ve
işlevselliği kullanılarak oluşturulabilir. Örneğin, ESRI'nin ArcGIS yazılım paketi,
programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcılara, birlikte zincirleme ve birçok
kez ilişkili fazlalığı azaltmak için birden çok kez çalıştırılabilen iş akışları olarak da
adlandırılan bir dizi otomatik görevler oluşturma imkânı veren bir Model Oluşturma adlı
makro dil içerir. CBS analiz tipleri. Daha karmaşık uygulamalar büyük olasılıkla GIS
yazılımının yerel makro dilini kullanmayı veya bazı uyumlu programlama dilini kullanarak
orijinal kod yazmayı gerektirir. ArcGIS, ESRI ürünlerinin örneğine geri dönmek için, komut
dosyası olarak adlandırılan kullanıcı tarafından yazılan programların standart platformda
geliştirilip birleştirilmesini sağlar. Bunlar komut dosyaları Python, VBScript, JScript ve Perl
programlama dillerinde yazılabilir.
Proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için sıfırdan bir CBS uygulaması oluşturmak
isteyebilirsiniz, ancak çoktan geliştirilmiş birçok var. Birçoğu açık kaynak olan bu önceden
yazılmış uygulamalar, proje ekibiniz tarafından böyle bir çaba ile ilişkili zaman, para ve baş
ağrısını azaltmak için kullanılabilir. C-ailesi programlama dilleri için yazılmış açık kaynaklı
CBS uygulamalarından örnekleme şu şekildedir (Ramsey 2007): [1]

1. MapGuide Açık Kaynak (http://mapguide.osgeo.org) —Tüm platformlarda analiz ve
görüntüleme araçları sağlamak için geliştirilmiş web tabanlı bir uygulama
2. OSSIM (http://www.ossim.org) - “Açık Kaynak Kodlu Yazılım Görüntüsü Haritası”,
çok büyük tarama görüntülerini verimli bir şekilde işlemek için geliştirilmiş bir uygulamadır
3. GRASS (http://grass.itc.it) - En eski açık kaynaklı GIS ürünü olan GRASS, karmaşık
veri analizi ve modellemesi için ABD Ordusu tarafından geliştirilmiştir.
4. MapServer (http://mapserver.gis.umn.edu) —GIS verilerini kartografik harita
ürünlerine dönüştüren popüler bir İnternet harita sunucusu
5. QGIS (http://www.qgis.org) - Linux işletim sistemi için GIS görüntüleme ortamı
PostGIS (http://postgis.refractions.net) - PostgreSQL veritabanı programına mekânsal
veri analizi ve manipülasyon işlevselliği ekleyen bir uygulama
7. GMT (http://gmt.soest.hawaii.edu) - “Genel Haritalama Araçları”, karmaşık veri
analizi akışları oluşturmak için birlikte zincirlenebilen bir dizi veri işleme ve grafik oluşturma
aracı sağlar.
Bununla birlikte CBS uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturulmaz. Birçoğu format
desteği, geoprocessing ve koordinat sistemlerinin yeniden düzenlenmesi gibi işlevleri yerine
getiren açık kaynaklı paylaşılan kütüphaneleri içermektedir. Bu kütüphanelerin bir
örneklemesi şöyledir:
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1. GDAL / OGR (http://www.gdal.org) - “Mekânsal Veri Soyutlama Kütüphanesi /
OpenGIS Basit Özellikler Referans Uygulaması”, raster ve vektör coğrafi veri formatları için
çevirmenlerin bir derlemesidir.
2. Proj4 (http://proj.maptools.org) - Farklı kartografik projeksiyon sistemlerini,
sferoidleri ve veri noktalarını dönüştürebilen projeksiyon araçlarının derlenmesi.
3. GEOS (http://geos.refractions.net) - “Geometri Motoru, Açık Kaynak”, 2-D doğrusal
geometrinin işlenmesi için fonksiyonların bir derlemesidir.
4. Mapnik (http://www.mapnik.org) - Önceden var olan dosya türlerinden görsel olarak
çekici haritaları geliştirmek için bir araç takımı (ör., Şekil dosyaları, TIFF, OGR / GDAL)
5. FDO (http://fdo.osgeo.org) - “Özellik Veri Nesneleri”, GDO / OGR'dan daha
karmaşık olmasına rağmen, coğrafi veri kümelerini manipüle etmek, tanımlamak, tercüme
etmek ve analiz etmek için araçlar sağlar.
C-tabanlı uygulamalar ve daha önce not ettikleri kütüphaneler, gelişmekte olan geniş
zamanları nedeniyle yaygın olsa da, yeni dil aileleri de desteklenmektedir. Örneğin, Java,
kütüphanelerinden (GeoAPI, WKB4J, GeoTools ve JTS Topoloji Paketi) benzersiz
uygulamaları (örn., GvSIG, OpenMap, uDig, Geoserver, JUMP ve DeeGree) geliştirmek için
kullanılır. MapWindow, WorldWind, SharpMap) kendi kütüphanelerini (Proj.Net, NTS) ve
C-tabanlı kütüphaneleri destekleyen yeni ama güçlü bir uygulama seçeneğidir.
13.2.2.Harita Serisi
Proje yöneticisinin genellikle proje alanının kâğıt ve / veya dijital haritalarını üretmesi
gerekir. Bu haritalar tipik olarak bir başlık, kuzey ok, ölçek çubuğu, kurumsal iletişim
bilgileri, veri kaynağı ve benzerleri gibi standart bilgileri içerecektir. Bu site, yeterli
haritalanmış özelliklerin tek bir harita üzerinde çözülebilecek kadar küçük olması durumunda
basittir. Bununla birlikte, eğer alan aşırı derecede genişse, doğrusal bir yol izlerse (örneğin,
otoyol iyileştirme projeleri) ya da uzak, bitişik olmayan site lokallerinden oluşursa problemler
ortaya çıkar. Bu durumlarda, yöneticinin, aynı ölçekte olan, minimum örtüşen ve tutarlı yaka
malzemesini tümüyle sürdüren bir dizi kolayca başvurulan ve çoğaltılan haritalar oluşturması
gerekecektir.
Bu görevi yerine getirmek için CBS'den standartlaştırılmış haritalar oluşturmak için bir
harita serisi kullanılabilir (örneğin ArcGIS 9 için “DS Harita Kitabı”, ArcGIS 10 için “Veriye
Dayalı Sayfalar”). Bir harita dizisi, esas olarak, genel veri çerçevesini bir userdefinedindex
kılavuzuna dayalı olarak benzersiz karolara bölerek oluşturulan çok sayfalı bir belgedir. Şekil
10.5 "Bir Çıkış Serisine Döndürülmüş Proje Sahası", bir proje sahasını benzer karolardan
oluşan bir ızgaraya bölen bir harita dizisinin bir örneğini göstermektedir. Şekil 10.6 "Bir
Harita Serisinden Çıktı", bu seri basıldığında üretilen standartlaştırılmış haritaları gösterir. Bu
haritalar, bir harita serisi üreteci kullanılmadan kesinlikle oluşturulabilirken, bu işlev, tek bir
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harita içinde uzantıları gösterilemeyen projenin organizasyonunda ve görüntüsünde büyük
ölçüde yardımcı olur.

Şekil 13.2.2. Proje Sahası Bir Çıkış Serisine Döndü Kaynak: ABD Jeolojik Araştırma,
Dünya Kaynakları Gözlem ve Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.

Şekil 13.2.3.Bir Harita Serisinden Çıktı Kaynak: ABD Jeolojik Araştırma, Dünya
Kaynakları Gözlem ve Bilim (EROS) Merkezi, Sioux Falls, SD.
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13.3.Grid-Ground Dönüşümleri
Proje yöneticileri, programlanmış eşlemeli birimlerden gerçek dünya konumlarına geçiş
konusunda dikkatli olmalıdır. Bölüm 3 "Veri, Bilgi ve Bunların Nerede Bulunacağı"
bölümünde tartışıldığı gibi, Bölüm 3.2 "Verilerle İlgili Veriler", üç boyutlu dünyayı iki boyuta
çevirmek zorunlu olarak hem doğruluk hem de doğruluk hatalarıyla sonuçlanır. Küçük bir
alanın kapsamını kapsayan projeler bu hatadan önemli ölçüde etkilenmezken, geniş bir alana
yayılan projeler büyük sorunlara yol açabilir.
Sörveyler, bir CBS'ye girmek için yeryüzündeki özelliklerin açılarını ve mesafelerini
ölçtüklerinde, “zemin” ölçümlerini alıyorlar. Bununla birlikte, bir CBS'deki mekânsal veri
kümeleri, “grid” ölçümleri olarak adlandırılan önceden tanımlanmış bir koordinat sistemine
dayanmaktadır. Açılarda, gerçek kuzey, ızgara kuzeyi veya manyetik kuzey gibi bazı kuzey
standartlarına göre yer ölçümleri alınır. Izgara ölçümleri her zaman koordinat sisteminin
kılavuz kuzeyine göredir. Bu nedenle, doğru şekilde hizalanmak için, kılavuz kuzey ve şasi
kuzeyinin iyi bir şekilde döndürülmesi gerekebilir. Mesafeler durumunda, iki hata kaynağı
mevcut olabilir: (1) ölçek hatası ve (2) yükseklik hatası. Ölçek hatası, üç boyutlu toprakta
ölçülen noktaların (yani yer ölçümü) öncelikle koordinat sisteminin elipsoidine (yani,
ortalama deniz seviyesine) çevrilmesi ve daha sonra iki boyutlu ızgara düzlemine çevrilmesi
gerektiği olgusuna işaret eder. (Şekil 10.7 "Grid-to-Ground Transformation"). Temel olarak,
ölçek hatası, üçten iki boyuta geçişle ilişkilendirilir ve veri kümesinde yapılan herhangi bir
ölçüme bir ölçek faktörü (SF) uygulanarak giderilir.

Şekil 13.3.1. Grid-Ground Transformation

Ölçek hatasına ek olarak, proje alanının yükselmesi arttıkça yükselme hatası da artar.
Rakamda 1.000 feet olarak ölçülen bir çizginin ilk olarak yeryüzünün elipsoid ölçümüne
uyması için ölçeklendirilmesi gereken Şekil 10.8 "Izgara ve Yer Ölçümleri" bölümünü
dikkate alın ve ardından koordinat sisteminin ızgara düzlemine uyacak şekilde yeniden
ölçeklendirin. Bu geçişlerin her biri, yükseltme faktörü (EF) olarak adlandırılan tazminat
gerektirir. SF ve EF çoğu zaman, CBS'den alınan tüm ölçümlere otomatik olarak uygulanan
tek bir kombinasyon faktörü (CF) ile birleştirilir [9-17].
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Şekil 13.3.2. Izgara ve Yer Ölçümleri

EF ve SF hatalarına ek olarak, uzunluğu 5 milden fazla olan bölgeleri incelerken
dikkatli olunmalıdır. Bu mesafelerde, hafif hatalar bileşik olmaya başlayacak ve dikkat çekici
tutarsızlıklar yaratacaktır. Özellikle, uzunluğu koordinat sistemleri bölgeleri (örneğin,
Universal Transverse Mercator [UTM] bölgeleri veya State Plane bölgeleri) üzerinden geçen
projeler, kabul edilemez grid-to-ground hatalarından mustariptir.
Bu bölümde belirtilen araçlar ve teknikler, CBS'lerle ilgili giriş metni kapsamının
ötesinde düşünülebilirken, bu sayfalar, bir GIS proje yöneticisi olarak görev süreniz boyunca
ortaya çıkabilecek bazı endişeleri temsil etmektedir. İlk CBS ile ilgili işleriniz için bu konular
hakkında kapsamlı bir anlayışa ihtiyacınız olmasa da, yetkili bir CBS kullanıcısı olmanın hem
teknik hem de kişiler arası geniş bir beceri seti gerektireceğini anlamanız önemlidir.

13.4. Saha Ölçümleri
Hâlihazır haritası üretilecek arazi üzerinde mevcut bina, yol, akarsu, sulama tesisi,
maden ocağı, köprü ve menfez, geçit, bent, enerji hattı, mera, park, hendek, şev gibi yerlerin
sınırları, kayalık, dere yatakları ve haritada gösterilmesi gereken diğer detaylar uygun dağılım
ve arazi eğimi dikkate alınarak toplanır. Farklı yöntem ve aletlerle toplanmış bu veriler CBS
ortamına (ArcGIS içine) aktarımı yapılarak, veriler üzerinde gerekli hesaplamalar yapabilir.
Yukarıda bahsedilen ölçümlerin en kapsamlı ve en yaygın kullanılan saha ölçümleri
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) cihazları ile yapılan ölçüm kayıtlarıdır.

13.5. GPX (GPs eXchange Format)
GPS kullanılarak araziden toplanan veriler doğrudan veya veri dosyalarının (GPX,
TXT) okunması ile CBS ortamına aktarılır. GPS cihazlarında en yaygın kullanılan veri
formatı GPs eXhange format (GPS Değişim Formatı) (GPX) dosya tipidir. Bu dosya
günümüzde internet sitelerinde (örneğin RSS haber beslemeleri gibi) ve Microsoft Word gibi
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programlarda yaygın olarak kullanılan XML yapısındadır (Şekil 13.1 ve Şekil 13.2). Şekil
13.1 ve Şekil 13.2’de de görüldüğü gibi, bu dosyalarda tanımlayıcı bilgiler ve GPS
koordinatları kaydedilen noktaların X, Y ve Z (arazi kotu) bilgileri yer alır.

Şekil 13.5.1. Örnek bir GPX dosyası içeriği
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Şekil 13.5.2.: Örnek bir GPX dosyası içeriğinde yer alan nokta koordinat ve yükseklik
verileri

13.6. GPX Dosya Tipinin ArcCatalog’a Tanıtımı
Her ne kadar ArcGIS GPX dosyalarını okuyabilse de ilk kurulumda ArcCatalog (ve
ArcGIS) içinde GPX dosya tipi tanımlı değildir. GPX dosyaları ile ArcGIS içinde daha rahat
çalışabilmek için ilk aşama bu dosya tipi ArcCatalog’da tanıtılmalıdır. Bu işlemin yapılma
aşamaları aşağıda gösterilmiştir.
(1) GPS dizininde bir örnek GPX dosyası yer almasına rağmen ArcCatalog bu dosya
şeklini tanımadığı için dosyayı göstermez.
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(2)

Şekil 13.6.1.: Ekran görüntüsü - ArcCatalog GPX dosya tipini tanımıyor.
(3) ArcCatalog Seçenekler bölümünde customize bölümünde yer alan arccatalog
options komutu tıklanır.

Şekil 13.6.2. Ekran görüntüsü - ArcCatalog Options.
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(4) ArcCatalog Options’da yeni bir dosya tipi tanımlama (New Type) komutu tıklanır.

Şekil 13.6.3. Ekran görüntüsü - ArcCatalog Options’da New Type ile yeni dosya tipi.
(5) Yeni dosya tipi GPX için ekran görüntüsünde yer alan tanımlayıcı bilgiler ve istenen
uygun bir simge (ico) seçilir.

Şekil 13.6.4.Ekran görüntüsü - New Type penceresinde GPX dosya tipi tanımlanıyor.
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(6) ArcCatalog’da yeni bir dosya tipi (GPX) tanımlama işlemi yapılmış oldu.

Şekil 13.6.5. Ekran görüntüsü - GPX dosya tipi tanımlandı.
(7) Örnek olarak GPS dizinine kopyaladığımız BogusBasin.GPX dosyası artık
ArcCatalog’da listeleniyor; ve ArcMap içinde kullanılabilir.

Şekil 13.6.6. Ekran görüntüsü - GPX dosyası ArcCatalog’da listede yer almaktadır.
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13.7.Verisinin ArcMap’de İçe Aktarılması
Toolboxes tıklanır gelen ekranda system toolboxes tıklanarak alt dosyaları açılır ve yeni
gelen ekranda conversion tools alt dosyaları açılır daha sonra From Gps bölümünden GPX
To Features komutu tıklanır.
(1) GPX To Features aracını çalıştıralım.

Şekil 13.7.1. Ekran görüntüsü - GPX to Features aracı
(2) Girdi verisi olan GPX dosyası seçilip çıktı nokta shapefile dosyasının yazılacağı
dizin belirlenir ve dosya ismi yazılara ok butonuna basılır.
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Şekil 13.7.2.Ekran görüntüsü - GPX To Features aracı
(3) GPX veri dosyası okunup nokta shapefile dosyasına dönüştürülerek görüntülenir.

(4)
Şekil 13.7.3.Ekran görüntüsü - ArcMap’e aktarılan veri; nokta shapefile
(5) Oluşan veri katmanının öznitelik tablosunda GPS kaydı ile gelen tüm bilgilere
ulaşılabilir.
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Şekil 13.7.4. Ekran görüntüsü - Nokta shapefile katmanı öznitelik verisi

13.8. NetCAD ve GPS Okumaları
1.
GPS okumalarının NetCAD ortamına aktarılması için için GPS
cihazının taşınabilir bilgisayara bağlanarak aktarım işleminin yapılması gerekmektedir.
NetCAD ile GPS arasındaki bağlantının sağlanması için Koordinat Hesap
Makinası/GPS seçeneği ile açılan ‘GPS Cihazı Ayarları’ penceresinde gerekli
düzenlemeler ve ayarlamalar yapılmalıdır.
2.
GPS Cihaz Ayarları penceresinde ilk olarak uygun port ve veri
(BoundRate) hızı GPS özelliklerinden bakılarak ayarlanmalıdır.
3.
Gerekli ayarlamalar sonrasında GPS ile toplanan verilerin anlık olarak
NetCAD ekranına aktarılmaya başlandığı görülür.
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4.
GPS cihazı ile toplanan veriler farklı uzantılara sahip veri dosyaları
(GPX, TXT) olarak kaydedilmektedir. Bu dosyalar NetCAD ortamına Uygulama
Menüsü/Ekle/Dosya Ekle seçeneği kullanılarak aktarılır.
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Uygulamalar
Bu üniteye ait bolum sonu ve uygulama sorularını çözünüz.
Autocad de çizim gerçekleştirerek CBS ortamına aktarınız.
Autocad de 2d ve 3d mekân çizimini CBS de analiz için uygulayınız
GPS ile arazi ölçümleri yaparak elde ettiğiniz ölçümleri bilgisayarınıza aktarınız.
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Uygulama Soruları
1)
Autocad de komutları kullanarak 2D ve 3D olarak belediye mülklerini gösteren
bir mekân analizi çiziniz.
2)
CBS içerisinde veri katmanlarına (hem raster hem de vektör), veri kaynaklarına
ve problemi çözmek için gereken veri özelliklerine ilişkin bilgileri dâhil edin.
3)
Coğrafi analizlerin tamamlanmasının ardından, verileri en etkili şekilde şehir
yetkililerine sunmak için kartografik prensipleri nasıl kullanırsınız? Analiz sırasında ortaya
çıkabilecek potansiyel sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştirin.
4)
tartışınız?

CAD dosyaların aktarımında karşılaşacak sorunları uygulama esnasında

5)

GPX neyin kısaltmasıdır?

6)

GPX dosyasını ArcMap’de içeri aktarmak için hangi araç kullanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Autocad cizim teknikleri ogretilecek
Autcad 2D ve 3D cizimlerin uygulnamasi ve tasarim ve mekan anlaizlerinde CBS
aktarilamsi
Autocad ve CBS için araç ve teknikleri öğrenilecektir.
Cad verileri ile calışmayı ve gıs ortamına aktarılma öğrenilecektşir.
Bu bölümde GPS cihazları ile yapılan saha ölçümlerinin ArcGIS’de içeri nasıl
aktarılacağı öğrenilecektir.
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Bölüm Soruları
1. Autocad nedir? AutoCAD, 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım ve çizim için kullanılan
bilgisayar destekli bir tasarım (CAD) programıdır. AutoCAD, Autodesk Inc. tarafından
geliştirilmiş ve pazarlanmıştır ve kişisel bilgisayarlarda uygulanabilecek ilk CAD
programlarından biridir.

2. AutoCAD’in hem …. (2D) skeçlerde hem de …….(3D) modellemede çalışırken,
hassasiyet ve esneklikteki önemli gelişmeler sayesinde, daha az zamanda yüksek kaliteli
tasarımlar üretebileceksiniz.

3. ……..(ESRI ArcMap 10), AutoCAD çizim dosyaları olarak dışa aktarmaya izin verir.
Civil 3D, AutoCAD nesneleri olarak ve LandXML olarak dışa aktarma izni verir.

4.…….( AutoCAD de), Çizgiler, yaylar ve daireler fikirlerinizi hayata geçirmek için
kullanılan yapı taşlarıdır.

5. ………………(AutoCAD'de) çok farklı türde geometrik nesneler yaratabilirsiniz,
ancak çoğu 2B çizim için sadece birkaç tanesini bilmeniz gerekir.

6. Bir CBS, bilgisayar tarafından oluşturulan haritalama pazar payının büyük bir
bölümünü çizerken, bu şehirdeki tek kartografik oyuncu değildir. GIS, umarız anlayacağınız
gibi, öncelikle veritabanı tabanlı bir haritalama çözümüdür. Bilgisayar destekli tasarım (CAD)
ise, birçok kartograf tarafından benimsenen grafik tabanlı bir haritalama çözümüdür; özellikle
mühendisler. Bir CAD sisteminde tarihsel olarak konuşulan noktalar, çizgiler ve çokgenler,
özniteliklerle bağlantılı değildir, ancak bazı gerçekleri temsil eden çizimlerdir
Evet
Hayır
7. CAD verilerini (tipik olarak DWG, DGN veya DXF dosya formatı) içe aktarma ve
bunu, diğer coğrafi referanslı …..(GIS) veri katmanlarıyla tam olarak hizalama görevi
olacaktır.
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8. Farklı yöntem ve aletlerle toplanmış veriler CBS ortamına (ArcGIS içine) aktarımı
yapılarak, veriler üzerinde gerekli hesaplamalar yapabilir.
Evet
Hayır

9. En yaygın kullanılan saha ölçümleri ……..(GPS (Küresel Konumlama Sistemi))
cihazları ile yapılan kayıtlardır

10. ……(GPS) kullanılarak araziden toplanan veriler doğrudan veya veri dosyalarının
(GPX, TXT) okunması ile CBS ortamına aktarılır

11. GPS cihazlarında en yaygın kullanılan veri formatı GPs eXhange format (GPS
Değişim Formatı) (GPX) dosya tipidir
Evet
Hayır

12. GPX dosyaları ile ArcGIS içinde daha rahat çalışabilmek için ilk olarak bu dosya
tipi nerede tanıtılmalıdır.
A-)ArcView
B-)ArcCatalog
C-)ArcPaint
D-)ArcMove
E-)ArcMap

13. GPS neyin kısaltmasıdır?
A-)Küresel Konumlama Sistemi
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B-)Bölgesel Konumlama Sistemi
C-)Ulusal Konumlama Sistemi
D-)Uluslararası Konumlama Sistemi
E-)Şehirsel Konumlama Sistemi

14. GPX nedir? GPS cihazlarında en yaygın kullanılan veri formatı GPs eXhange
format (GPS Değişim Formatı) (GPX) dosya tipidir.

15. GPS dizininde bir örnek GPX dosyası yer aldığı hâlde ArcCatalog bu dosya tipini
tanıması için ne yapılmalıdır?
A) ArcCatalog Options> New Type>Change Icon
B) ArcMap Options> Old Type>Change Icon
C) ArcView Options> Old Type>Change Icon
D) ArcMove Options> New Type>Change Icon
E) ArcCatalog Options> Old Type>Change Icon

16. GPX To Features isimli arac ile ArcMap’de içe aktarılabilen nedir?
A) TPX veri dosyası ArcView’in
B) RPX veri dosyası ArcMove’in
C) GPX veri dosyası ArcMap’in
D) GPX veri dosyası ArcView’in
E) RPX veri dosyası ArcMap’in
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17. GPS okumalarının direkt ………ortamına aktarımı için GPS cihazının taşınabilir
bilgisayara bağlı bulunması gerekmektedir. Noktalı bölgeye ne gelmelidir?
A) NetCAD
B) Lumiana
C) Photoshop
D) AutoPaint
E)Paint

18. NetCAD ile GPS arasındaki bağlantının sağlanması için Koordinat Hesap
Makinası/GPS seçeneği ile açılan ………penceresinde gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.
Noktalı bölgeye ne gelmelidir?
A) GPS Cihazı Ayarları
B) TRS Cihazı Ayarları
C) SGP Cihazı Ayarları
D) RTP Cihazı Ayarları
E)PST Cihazı Ayarları

19. GPS Cihaz Ayarları penceresinde ilk olarak uygun port ve veri (BoundRate) hızı
GPS özelliklerinden bakılarak ayarlanmalıdır.
Evet
Hayır

20. Gerekli ayarlamalar sonrasında GPS ile toplanan verilerin anlık olarak ….(NetCAD)
ekranına aktarılmaya başlandığı görülür.
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21. GPS cihazı ile toplanan veriler farklı uzantılara sahip veri dosyaları …..olarak
kaydedilmektedir. Noktalı bölmeye ne gelmelidir?
A) RCX, TXT
B) GPX, MRT
C) GCX, MRT
D) RCX, TTT
E) GPX, TXT

22. Dosyalar ………..ortamına Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle seçeneği
kullanılarak aktarılır. Noktadaki bölmeye ne gelmelidir?
A) NetCAD
B)Photoshop
C) Paint
D) Luminia
E) 3d max

683

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ArcGIS’TE OLUŞTURULAN VERİLERİN HARİTA ŞEKLİNE
GETİRİLEREK FARKLI ŞEKİLLERDE ÇIKTI ALINMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ArcGIS’de hazırlanan sonuç haritasının yayınlama ya da sunumda
kullanım gibi amaçlar için çıktı hâline nasıl getirildiği hakkında bilgiler öğrenilecektir.
Haritanın son hali şeklinin resim veya çıktı olarak alınma aşamalarına anlatan
bölümdür. Ve bu aşama haritalamanın son aşamasıdır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
nelerdir?

ArcGIS’de harita çıktısı hazırlama (layout) ve görsel hâle getirilmesi aşamaları

2)

Bir haritanın içerdiği unsurlar nelerdir?

3)

ArcGIS’de Layout View özelliği ne işe yarar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

ArcGIS’de
“Layout
Metinler, alıştırmalar
ArcGIS map yazılımı View”
görünümünde ve interaktif materyaller ile
ile haritası hazırlama
çalışma ve çıktı haritası konuların
daha
kolay
hazırlama.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Çıktı görünümü (Layout View) harita görselinin son ön izleme durumudur.
• Gösterge (Legand)harita dilidir.
• Ölçek barı, haritanın küçültülme oranını gösterir
• Kuzey işareti haritanın yönünü gösterir
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Giriş
Bu derste arcmap haritasında oluşturulan bir çalışmanın iyi bir şekilde harita haline
getirilmesi işlenecektir.
Haritanın iyi bir çıktı haline getirilebilmesi için semboller ve işaretler seçilmesi gerekir.
Bu işlemde haritanın estetik ve görsel değerini arttırır
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14.1. ArcGIS’de Harita Çıktısı Hazırlama İşlemleri
ArcGIS de yapılan sayısallaştırmalar, sınıflandırmalar, analizler gibi hazırlanılan
haritaların görsel hale getirilmesi için ölçek, yön okları, lejant gibi temel unsurların konularak
harita elde edilir.
ArcGIS’te layout yapılabilmesi için ilk olarak View bölümünden Layout View komutu
seçilerek, layout işlemlerinin uygulanacağı sayfaya geçilir. Şekil 14.1.’de goruldugu gibi
Layout sayfasına geçiş ekrani gösterilmektedir.

Şekil 14.1.: Layout sayfasına geçiş.
Layout’a geçişten sonra sayfa boyutu düzenlenmesi ve sayfanın dik ya da yatay
durmasına yönelik ayarlamalar için File menüsünden Page and Print Setup komutu seçilir.
Açılan sayfada, Size bölümünden sayfa boyutu(A3, A4, A5, B4, B5, Özel Boyut gibi) seçilir.
Orientation bölümünden çalışma sayfamızı çalışmamıza göre, sayfanın dik (Portrait) veya
yatay (Landscape) olması durumu ayarlanabilir. Ek olarak bulunan mevcut sayfa boyutları
dışında Map Page Size bölümündeki tik kaldırılarak A5, A4, A3, A2, A1, A0 boyutlarında
sayfa boyutu ayarlanabilir. Şekil 14.2.’ de sayfa boyutunun ve özelliklerinin ayarlanması
gösterilmektedir.
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Şekil 14.2.: Sayfa boyutunun ve özelliklerinin ayarlanması.
Layout sayfasına açıldıktan sonra ve sayfa düzenlemesi işlemleri bitirildikten sonra
layout sayfasına yaklaşma ve uzaklaşmak veya sayfanın konumunu değiştirmek için sayfanın
üst kısmındaki gri alana farenin sağ tuşu ile basıp çıkan menüden Layout’a tik konur. Şekil
14.3. de belirtildigi gibi Layout’un seçilmesi işlemi yapilir. Bu sayfa üzerinde yapılacak
işlemlerde kolaylık sağlayan bir bölüm oluşur.
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Şekil 14.3.: Layout’un seçilmesi işlemi.

14.2. Ölçeklendirme ve Harita Öğelerinin Ayarlanması
Layout sayfasında bulunan haritanın ölçeklendirilme yapılması için ilk olarak layout
sayfasına sağ tıklayarak Properties seçeneği tıklanır. Ölçek ayarlama işlemini Şekil 14.4. de
verilmistir.

Şekil 14.4.: Ölçek ayarlama işlemi.
Şekil 14.5. goruldugu gibi Açılan Data Frame Properties penceresinde haritaya ait
birden fazla ayarlama (koordinat sistemi ayarlama, grid çizgileri ekleme, harita çerçevesinin
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düzenlenmesi gibi.) yapılabilir; ama biz burada haritanın ölçeklendirilmesi işlemine
değineceğiz.

Şekil 14.5.: Data Frame Properties.
Harita ölçeğinin düzenlenmesi için Data Frame Properties penceresinde bulunan Data
Frame seçeneğini Şekil 14.6. goruldugu gibi tıklanır.
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Şekil 14.6.: Data Frame Properties penceresindeki Data Frame seçeneği.
Extent bölümünde bulunan seçeneklerin içinde ölçek isteğe göre otomatik (Automatic)
olarak ayarlanacağı gibi bir ölçeğe Şekil 14.7. goruldugu gibi (Fixed Scale) veya bir boyuta
(Fixed Extent) sabitleme işleminde yapılabilir.

Şekil 14.7.: Ölçeklendirme seçenekleri.
Şekil 14.8. de görüldüğü gibi Fixed Scale bölümünde ölçek değeri kullanıcının çalışma
büyüklüğü ve oluşturacağı harita büyüklü göz önüne alınarak ölçek uygun bir şekilde seçilir.
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Şekil 14.8.: Fixed Scale.
Şekil 14.9. goruldugu gibi Fixed Extend seçildiğinde ise haritanın sağ-sol/yukarı-aşağı
koordinatlarını üzerinde seçim ve düzenleme yapılır.

Şekil 14.9.: Fixed Extend.
Bu bölümde ise şekilde görülen üç seçenekten birine göre ölçek düzenlenmesi yapılıp
uygula tuşuna tıklandığında, harita ölçeklendirilmiş olacaktır. Harita ölçeklendirilmesini takip
eden diğer aşmalarda haritaya eklenecek objelerin belirlenmesi ve gerekli düzenlemeler
yapılarak bu harita üzerine eklenmesidir.
Haritaya Metin/Başlık Ekleme: Arcmap ana ekranının üst komut satırında yer alan
Insert menüsündeki text seçeneği seçilir. Gelen sayfada metin kutusuna çift tıklanır ve açılan
pencerede harita için uygun görülen başlık yazılarak, haritaya eklemek için tamama tıklanır.
Şekil 14.10. goruldugu gibi Başlık aşaması adimlarinin nasil yapilacagi gosterilmektedir.
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Şekil 14.10.: Başlık aşaması.
Şekil 14.11. ekranda gozuken Text formatiyla Başlığın ayarlanması saglanir. Bu
bölümde ise yazı türü, puntosu ve rengi, Change Symbol’ e tıklanarak düzenlenir.

Şekil 14.11.: Başlığın ayarlanması.
Şekil 14.12. ekranda gozuken Yazı tipi rengi ve boyutunun Change Symbol komutu ile
düzenlenmesi işlemi yapilir. Change Symbol’e tıkladıktan sonra açılan pencerenin Color
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bölümünde yazının rengi, Size bölümündeki yazının büyüklüğü, Style bölümünde ise yazının
stili harita özelliğine göre düzenlenebilşir. Gerekli ayarlamaların bitirilmesinden sonra çıktı
sayfamızda görünmesi için OK tuşuna basılır.

Şekil 14.12.: Yazı tipi rengi ve boyutunun Change Symbol komutu ile düzenlenmesi
işlemi.
Haritaya Gösterge (Lejant) Ekleme: Şekil 14.13. de goruldugu gibi Lejant eklemek
için Insert menüsündeki Legend seçeneği kullanılır.
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Şekil 14.13.: Lejant aşaması.
Çıkan pencerede yanyana , Map Layers ve Legend Items olmak üzere iki adet bölüm
bulunmaktadır. Bunlardan ekranın sol tarafında bulunan Map Layers’da, ArcGIS’in Table of
Contents penceresinde yer alan tüm sayısal katmanlar görünmektedir. Ekranın sağ bölümünde
yer alan Legend Items bölümünde ise Lejantta görünmesini istediğimiz katmanlar sol taraftan
ok ile sağ tarafa eklenir. Burada önemli olan Legend Items bölümündeki yani açılan sayfanın
sağ tarafında ki bölümde yer alan katmanlardır. Daha sonra sonra ileri butonuna tıklanır.
Şekil 14.14. de Legend wizard ile haritaya lejend aktarimi gosterilmektedir.

Şekil 14.14.: Legend wizard ile haritaya lejend aktarimi.
Şekil 14.15. de Legend wizard Açılan Legend Title sayfasında, lejant için özel işaretler
ya da bir isim yazılabilir. Bu sayfada bulunan Legend Title For Properties bölümünde ise
yazının rengi yazı büyüklüğü ve yazı büyüklüğü ayarlanarak 3 kez ileri butonuna tıklanır.
Acılan sayfada ‘’SON’’ butonuna tıklanırsa lejant hazırlanmış olur.
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Şekil 14.15.: Legend wizard da aşamasında bulunan diğer ayarlar.
Ölçek Barı: Şekil 14.16. de Ölçek barının haritaya çağırılması için Insert menüsündeki
Scale Bar seçeneği tıklanır.

Şekil 14.16.: Ölçek barı eklenmesi aşaması.
Şekil 14.17. de Açılan sayfada Scale Bar seçeneği tıklandıktan sonra açılan Scale Bar
Selector penceresinden tercih edilen çizgi ölçek tasarımı seçilir.
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Şekil 14.17.: Ölçek barı eklenmesi aşamasında Scale Bar Selector penceresi.
Şekil 14.18. de Açılan pencerede Properties butonuna tıklanarak girilir. Açılan yeni
sayfada bulunan Scale bölümünde, Number of Diviksin komutu ile sıfırdan sonra ölçekte kaç
basamak görüneceği; Number of subdivisions seçeneğiyle ise sıfırdan önce kaç basamak
görüneceği belirlenir. Units sayfasındaki Division Units seçeneğinde ölçek cinsinin (m,km
v.b.) cinsine karar verilir, Label seçeneğinde ise çizgi ölçekte sembol olarak seçilen ölçü
türünün nasıl gösterileceği ayarlanır. Bu bölümde uzunluk türü, kısaltılarak gösterilebilir (m.,
km. gibi).
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Şekil 14.18.: Scale Bar Selector penceresindeki Properties sayfasına ait alt-pencere.
Şekil 14.19. da Son aşama Format bölümünün Text seçeneğinde ise yazının boyutu ve
rengi seçilir. Bar bölümünde ise çizgi ölçekteki barların rengi ve boyutu ayarlanır. Yapılan
düzenlemelerin ardından OK tuşuna basılarak ölçek işlemi yapılmış olur.

Şekil 14.19.: Properties alt-sayfasında yer alan Format bölümü.
Ölçek Metni: Şekil 14.20. de Harita için oransal ölçek metni Insert menüsünde yer alan
Scale Text seçeneği ile eklenir.
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Şekil 14.20.: Ölçek metni ekleme.
Şekil 14.21. de Bu sayfada Scale Text Selector penceresinden ölçek metni seçilebilir.
Properties seçeneği ile metnin stili ve formatı düzenlenebilir.

Şekil 14.21.: Scale Text Generator.
Kuzey İşareti: Şekil 14.22. de Layout da yön oku eklenmesi Insert menüsündeki North
Arrow (Kuzey işareti) seçeneği ile gerçekleştirilir.

Şekil 14.22.: Kuzey işareti eklenmesi aşaması.
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Şekil 14.23. de Acılan pencerede haritaya uygun olan yön oku seçilir. Properties
butonuna basılarak okun büyüklüğü rengi gibi düzenlemeleri yapılarak yön oku eklenir.

Şekil 14.23.: Kuzey işareti eklenmesi.

14.3 Haritanın ArcGIS’den Dışarı Aktarılması
Harita hazırlamanın son kısmı olan işlem işlem haritanın fotoğraf olarak
kaydedilmesidir. Bu işlem için File menüsünden Export Map seçeneğine tıklanır. Şekil 14.24.
de gosterildigi gibidir.
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Şekil 14.24.: Haritanın dışa aktarılması için seçilen Export Map seçeneği.
Şekil 14.25. de Açılan Export Map penceresinde, kaydedilecek fotoğrafa Dosyanın Adı
bölümünden isim verilir, daha sonra haritanın kayıt türü seçilir(JPEG,TIF,GIF v.b.) General
bölümünde yer alan Resolution seçeneğine değer girerek haritanın çözünürlüğü(300, 600 dpi
vb.) istenilen şekilde ayarlanır

Şekil 14.25.: Export Map seçeneği ile haritanın dışa aktarılma işlemi.
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Tüm bu işlemlerin yapılması sonucunda oluşturulan harita Şekil 14.26’daki gibidir.

Şekil 14.26..: ArcGIS Layout view ortamında hazırlanmış örnek bir çıktı /sonuç
haritası.
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Uygulamalar
1)

Bu üniteye ait bolum sonu ve uygulama sorularını çözünüz.

2)

Kendinize ait bir çıktı tasarımı yaparak jpeg 300 dpi olarak kaydediniz.
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Uygulama Soruları
1)

ArcGIS’de hazırlanan bir harita hangi formatlarda dışa aktarılabilir?

2)
Çıktı haritasının yüksek çözünürlüklü (300 dpi ya da 600 dpi) dışa aktarılması
hangi durumlarda gereklidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ArcGIS’de “Layout View” görünümünde çalışma ve çıktı haritası
hazırlamayı öğrendiniz. Burada eklememeler yaparak zevkinize veya amacınıza göre bir
harita oluşturabilirsiniz. Bu program size ön izleme imkanı verdiği için seçim yapmakta
özgürsünüz.
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Bölüm Soruları
1 ArcGIS’de harita çıktısı hazırlama (layout) hazırlanan haritanın görsel hâle
getirilmesi, ölçek, yön oku ve gösterge (lejant) gibi haritanın temel unsurlarının haritaya
konması gibi işlemlerin yapılması bakımından önem teşkil eder.

a)
b)

Evet
Hayır

2 ArcGIS’te … (layout) yapılabilmesi için öncelikle View bölümünden Layout View
seçilerek, layout işlemlerinin yapılacağı sayfaya geçilir.

3 Layout’ a geçişten sonra sayfa boyutu ile sayfanın dik ya da yatay durmasına yönelik
ayarlar için File menüsünden …..(Page and Print Setup) seçilir

4 Açılan sayfada, Size bölümünden sayfanın boyutu (A3, A4, A5, B4, B5, Özel Boyut
gibi) Orientation bölümünden ise sayfanın dik (Portrait) veya yatay (Landscape) olması
durumu ayarlanabilir.

a)
b)

Evet
Hayır

5 Layout sayfasına geçildikten ve sayfa düzenlemesi işlemleri yapıldıktan sonra layout
sayfasına yaklaşmak, sayfadan uzaklaşmak ve sayfayı tutup hareket ettirmek için sayfanın gri
olan üst kısmında farenin ………(sağ tuşuna) basıp çıkan menüden Layout’a tik konur.
Böylece sayfa üzerinde yapılacak işlemlerde kolaylık sağlayan bir bölüme sahip olunur.
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6 layout sayfasına sağ tıklayarak Properties seçeneğine girilirse ne yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Layout sayfasında bulunan haritanın ölçeklendirilmesi için
Layout sayfasında bulunan haritanın hareketlendirilmesi için
Layout sayfasında bulunan haritanın bölünmesi için
Layout sayfasında bulunan haritanın taşınması için
Layout sayfasında bulunan haritanın boyutlandırılması için

7 Ortaya çıkan Data Frame Properties penceresinde haritaya ait birçok ayarlama
yapılabilir bunlar aşağıdakilerinden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

koordinat sistemi ayarlama, haritanın ölçeklendirilmesi
koordinat sistemi taşıma, haritanın kuzey işareti ekleme
koordinat sistemi düzenleme, haritanın numaralandırma
koordinat sistemi belirleme, haritanın lejant yapılması
koordinat sistemi isimlendirme haritanın betimleme

8 Harita ölçeğinin ayarlanabilmesi için Data Frame Properties penceresinde bulunan
hangi seçeneğine gidilir.

a)
b)
c)
d)
e)

Data Start
Data Break
Data Stop
Data Frame
Data Move

9 Extent bölümünde bulunan seçeneklerin içinde ölçek isteğe göre nasıl olarak
ayarlanabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Otomatik
Resimsel
Ölçeksel
Fonksiyonel
Matematiksel
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10 Extent bölümünde bulunan seçeneklerin içinde ……isteğe göre bir ölçeğe (Fixed
Scale) veya bir boyuta (Fixed Extent) sabitlenecek şekilde de ayarlanabilir. Noktalı yere ne
gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Ölçek
Kuzey işareti
Lejant
Resim
Baslık yazısı

11 Fixed Extend seçildiğinde ise haritanın …..koordinatlarına göre seçim yapılır. Notalı
yere ne gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

sağ-sol
sağ/ aşağı
yukarı-aşağı
sağ-sol/yukarı-aşağı
sağ/ aşağı

12 Insert menüsünden den text seçeneği seçilir. Çıkan metin kutusuna çift tıklanır ve
açılan pencereye harita için uygun görülen isim yazılması ile ne yapılabilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Haritaya Lejant Ekleme
Haritaya Ölçek Ekleme
Haritaya Kuzey işareti Ekleme
Haritaya Şablon Ekleme
Haritaya Başlık Ekleme
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13 haritanın fotoğraf olarak kaydedilmesi ve File menüsünden Export Map seçeneğine
tıklanması ile ne yapılır?

a)
b)
c)
d)
e)

Haritanın ArcGIS’den Dışarı Aktarılması
Haritanın ArcView’den Dışarı Aktarılması
Haritanın ArcZoom’den Dışarı Aktarılması
Haritanın ArcPaint’den Dışarı Aktarılması
Haritanın ArcPRO’den Dışarı Aktarılması

14 Harita için ……Insert menüsünde bulunan Scale Text seçeneği ile ayarlanır. Noktalı
yere ne gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

kuzey işaret metni
lejand metni
ölçek metni
başlık metni
harita metni

15 Ölçek barının haritaya eklenmesi için Insert menüsündeki ……..seçeneği kullanılır.
Noktalı yere ne gelmelidir?

a)
b)
c)
d)
e)

kuzey işaret metni
lejand metni
Scale Bar
başlık metni
harita metni
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