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ÖNSÖZ
Günümüzde CBS metodolojini kullanan pek çok yazılım vardır. Bunlar meslek
gruplarına bilim dallarına göre farklılık gösterirler. Kullandıkları metodolojinin aynı olmasına
aynı olmasına karşın, değişen ihtiyaçlar ve içerikler açışından yeterliliğe sahip olması onları
birbirindenn ayırmaktadır. Böylece bilgisayarda kapladıkları alanlar ve ticari fiyatları da biri
diğerine göre değişmektedir. Ayrınca, donanımı oluşturan elemanların özellikleri ve çeşitliliği
de yine çok değişkendir. Bunda da çalışmanın donanım gereksinimi yanında ticari fiyatların
belirleyici rolü vardır. Zira kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen CBS metodolojisi uygulamarının,
daha zengin yazılım ve donanım ile daha geniş kapsamlı hazırlanma imkanı olabilir. Yazılım
tercihlerinde pahalı ve kapsamlı yazılım seçmek yerine çalışmanın amacına en uygun kapsamlı
CBS yazılımı tercih etmek doğru olanıdır (TUROĞLU, 2008).
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KISALTMALAR
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri
GPS: Global Positioning System (Küresel Konumlama Sistemi)
3D: 3Boyut
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YAZAR NOTU
Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.CBS
Mekansal Analiz Uygulamaları II kitabında da bir çok uygulamaya yer verilmiştir. Bu kitapta
bir çok disiplinin dünyada yaygın olarak kullanılan CBS yazılımlardan MapInfo Professional
programı tercih edilmiştir.Profesyonel çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen yazılım CBS
önlisans öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı bölümler ön planda tutulmuştur. Kitap, konular
hakkında yeteri kadar teorik bilgiye yer vermekle birlikte genel itibariyle MapInfo Professional
Eğitim Kitabı ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.
Uzman Mesut ŞİMŞEK
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1.MAPINFO PROFESSİONAL’A GİRİŞ (GENEL ÖZELLİKLERİ
ve KURULUMU)

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir CBS programı olan MapInfo’nun genel özelliklerini ve kurulumunu
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. CBS yazılımı olan MapInfo hakkında neler biliyoruz?
2. Bilgisayarımıza MapInfo Professional’ın kurulumunu nasıl gerçekleştirceğiz ve hangi
adımları kullanacağız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bir CBS yazılımı olan
MapInfo Professional’ın genel
Tüm CBS yazılımlarına aynı
MapInfo’nun
genel
özellikleri
temel perspektifte yaklaşarak
özellikleri kavranılacak.
MapInfo
kurulumu

Professional’ın

Her kullanıcı kendi
bilgisayarına MapInfo’yu
kurabilicek.

Yazılımı istenildiği zamanda,
istenilen bilgisayara kurarak.
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Anahtar Kavramlar
Ø MapInfo Professional
Ø Kurulum (Setup)
Ø Türkçe Yama
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Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin genel anlamda bir sistem olarak 5 ana unsuru
kapsamaktadır, bu unsurlar CBS’nin bileşenleri olarak ifade edilmektedir. Bu bileşenler:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Yazılım, (Örnek: MapInfo Professional)
Donanım,
Coğrafi Veri,
Personel
Hedef (Amaç)

Bu beş unsur birbiriyle sıkı ilişki halindedir ve her biri CBS’nin başarısı için eşit oranda
önemlidir (Tecim, 2008). Bu bölümde CBS’nin bileşenlerinden, Yazılım unsurlaru olan
MapInfo Professional’ı tanıyacağız.
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1.1MapInfo Professional Genel Özellikleri
MapInfo Professional (Şekil 1) birbiriyle ilişkili mekansal ve öznitelik verileri oluşturmak,
düzenlemek, görselleştirmek ve analiz etmek için kullanılan çözümler sunan bir masaüstü
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımıdır.

Şekil 1: MapInfo Professional
MapInfo Professional mekansal verileri ve bu verilere bağlı sözel ve sayısal bilgileri entegre
bir şekilde depolayan bir yapıya sahiptir (Şekil 2-3).

Şekil 2: Mekansal veriler, objelerin yerini, şeklini ve diğer mekansal veriler ile ilişkilerini
belirler.
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Şekil 3: Öznitelik verileri mevcut verilerin veri tabanında tablosal yapıda tutulmasıdır.
MapInfo Professional’da, öznitelik verilerine tablo denilmektedir. Bir MapInfo
tablosu satır ve sütunlardan oluşur (Şekil 3) bu tablosal veri setine verisayfası ismi verilir.
Tablo aynı zamanda bu tablo ile ilişkili coğrafi bilgiler de içerebilmektedir (Örneğin harita,
grafik vb.). Bu yüzden MapInfo ile bir veri sayfasını değişik yollarla görüntülemek
mümkündür. Verisayfası penceresi ile tablosal verileri görüntüleyebilirken, harita penceresi ile
de coğrafi bilgileri görebilirsiniz (Şekil 4).

Şekil 4: Harita penceresi ile coğrafi bilgileri görebilirsiniz.
MapInfo Professional’da verileriniz üzerinde analizlerinizi yapıp, bunları gösteren
haritanızı, verisayfanızı ve grafiklerinizi oluşturduktan sonra bu pencereleri bir sayfa üzerine
yerleştirip, çıktısını almak isteyebilirsiniz. Bunun için bir veya daha fazla pencereyi
17

düzenlemeye yarayan ve sonuçları direk yazıcıya veya çiziciye göndermenizi sağlayan Çıktı
Penceresi’ni kullanabilirsiniz (Şekil 5).

Şekil 5: MapInfo’da verilerin çıktı olarak alınması
MapInfo Professional’da sorgulama Bul komutu (Ctrl+F) size bir kişinin, bir yerin veya başka
bir şeyin yerini harita veya verisayfasında görmenizi sağlar. Bul komutu ile MapInfo istenen
kaydı ekrana getirir ve bir sembol ile işaretler. MapInfo kayıtlarınızı veritabanı bilgilerinizden
yola çıkarak harita üzerinde gösterir, çünkü harita ile veritabanı birbiri ile bağlıdır (Şekil 6).
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Şekil 6: Sorgulama araçları ile karmaşık verilerde istenilen sorgulama işlemleri kolaylıkla
listelenebilir.
MapInfo Professional’da bazı temel ve ileri düzey analizler yapmak mümkündür. Örneğin,
Partilerin aldığı oyların illere göre dağılımlarının grafiksel olarak harita üzerinde gösterilmesi
(Şekil 7) ya da 1997 yılı nüfus değerlerinin illere göre dağılımlarının grid haritalama ile
gösterilmesi (Şekil 8).

Şekil 7: Partilerin aldığı oyların illere göre dağılımı

19

Şekil 8: 1997 yılı nüfus değerlerinin illere göre dağılımlarının Tematik (grid) haritası
MapInfo Professional’da Tampon/Buffer Bölge fonksiyonu ile seçilen nesne etrafında
belirli mesafelerde kapalı alanlar oluşturularak, bu alanlar içerisinde kalan nesnelerin tespiti,
risk analizi, koruma alanları oluşturulması yapılabilir (Şekil 9).

Şekil 9: Suğla Gölü etrafına oluşturulmuş Tampon Bölge
MapInfo Professional’da bazı temel istatistik uygulamaları, Sorgu menüsünde bulunan
İstatistik Hesapla komutu ile yapabilirsiniz. Bu komut tablodaki bir kolonu seçip bu kolonla
ilgili birçok istatistiği yapmanızı sağlar (Şekil 10).
20

Şekil 10: Bazı temel istatistikî bilgilerin görüntülenmesi
MapInfo Professional’da veri tabanındaki veriler kullanıcının belirlediği kriterlere ve
fonksiyonlara göre seçim diyaloğu ile sorgulanıp, listelenir. Aynı zaman da SQL (Structured
Query Language) komutları (Yapılandırılmış Sorgu Dili) sayesinde ileri seviye filtrelemeler ve
sorgulamalar yapılabilir (Şekil 11).

Şekil 11: SQL komutları sayesinde ileri seviye filtreleme
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1.2. MapInfo Professional Kurulumu
MapInfo Professional’ın demo kurulum (setup) dosyasına ulaşmak için www.basarsoft.com.tr
adresini kullanabilirsiniz (Şekil 12).

Şekil 12: Başarsoft’un resmi sitesinden MapInfo’nun 30 günlük demo sürümüne
ulaşabilirsiniz.
İndirilen setup dosyasını çalıştırdıktan sonra yeni bir pencere açılacaktır. Daha sonra izlenmesi
gereken adımlar şu şekildedir:
Önemli Not: MapInfo 30 günlük deneme sürümü olduğu için kurulumunu ilerleyen haftalarda
yapınız. Kurulum gerçekleştirildikten sonra bir daha aynı bilgisayara kurulum
yapamayacaksınız.
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1. Adım açılan pencereye Next butonu ile devam ediniz.

2. Adımda I accept the terms in the license agreement seçeneğini seçerek Next diyoruz.
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3. Adımda User name kısmına PC, Organization kısmına PC yazıyoruz. Ve alt tarafta
bulunan Check here if you are instaling an Evaluation copy kutucuğunu işaretliyoruz.

4. Adımda Typical’ı seçerek Next diyoruz.
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5. Adımda programın nereye kurulacağını değiştirebileceğimiz bölümdür. Tavsiyemiz
bilgisayarın belirlediği C klasörüne kurması yönündedir.

6. Adımda Install diyerek kurulumu başlatıyoruz. Kurulum bittikten sonra açılan yeni
küçük pencere diyaloğuna Hayır diyoruz.

Kurulum işlemi bittikten sonra isteğe bağlı olarak Türkçe yapabiliriz. Bunun için gerekli olan
setup dosyası yine başarsoft’un sitesinide mevcuttur (Şekil 13). Programı Türkçe yapmak için
indirilen dosyayı çalıştırıp kurmak yeterli olacaktır.
25

Şekil 13: Türkçe dil paketinin indirileceği adres
Yine MapInfo’ya ait kullanma kılavuzu (Ek Kaynak) ve eğitim dataları aynı adresten
indirilecektir (Şekil 14).

Şekil 14: Kullanma kılavuzu ve Eğitim Datalarının indirileceği adres
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Uygulama Soruları
1. MapInfo Professional hakkında araştırma yaparak sağladığı diğer imkanları belirleyiniz.
2. İndirilen MapInfo Professional kılavuzunu inceleyerek yazılım hakkında ön bir bilgi
edininiz.

27

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir CBS yazılımı olan MapInfo Professional’nın bazı temel özelliklerini
ve sağladğı imkânlarını inceledik. MapInfo’nun kurulum aşamalarını ve kurulum sonunda nasıl
Türkçe yapacağımızı gördük. Ayrıca temel bazı eğitim datalarını hangi adresten ulaşacağımızı
gördük.
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BÖLÜM SORULARI
1)
MapInfo Professional’da, infoların (bilgilerin) yer aldığı yere ne isim
verilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kolon
Satır
Nesne
Obje
Tablo

2)
MapInfo Professional’da bir objenin yerini harita penceresi veya verisayfasında
bulmamızı sağlayan komut hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaydet
Tuttur
Bul
Yakala
Git

3)
MapInfo Professional’da çizilen bir haritayı direk yazıcıya (Printer)
göndermemizi sağlayan pencere hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yazdırma Penceresi
Veri Penceresi
Çıktı Penceresi
İstatistik Penceresi
Sorgulama Penceresi

4)
MapInfo Professional’da temel (Toplam, Ortalama vb.) istatistik hesaplamaları
için hangi menüyü kullanırız?
a)
b)
c)
d)
e)

İstatistik Menüsü
Obje Menüsü
Sembol Menüsü
Sorgu Menüsü
Excell Menüsü
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5)

MapInfo Professional’da ileri düzey sorgulamalar hangi menüden yapılabilir?

a)
b)
c)
d)
e)

SQL (Structured Query Language)
Obje Bul
Adres Bul
Kişi Bul
Parsel Bul

6)
Yukarıdaki şekilde ok işareti ile gösterilen oluşturğuumuz alana ne isim verilmektedir?
a) Sığ bölge
b) Derin bölge
c) Yasak bölge
d)Taşkın bölge
e) Buffer bölge
7)MapInfo Professional’da ‘çıktı pencerisi’nin görevi nedir?
a)Verileri mail yoluyla gönderir.
b)Çizilen bir haritayı doğrudan yazdırır.
c)Verileri import eder.
d)Verileri export eder.
e)Haritayı jpg olarak kaydeder.

8) Yukarıdaki pencereyi görüyorsak hangi işlemi gerçekleştirdiğimizi anlarız?
a)MapInfo Pro.’yu kaldırıyoruz.
b)Vertical Mapper’ı kuruyoruz.
c)Vertical Mapper’kaldırıyoruz.
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d)MapInfo Pro.’yu kuruyoruz.
e)Encom Discover’ı kuruyoruz.
9) Veri sayfası penceresi içeriğinde neler yer alır?
a) Nesnelere ait bilgiler (infolar) yer alır.
b) Doğrudan nesneler yer alır.
c)Sadece İller tablosuna ait veriler yer alır.
d)Sadece Türkiye tablosundaki veriler yer alır.
e)Sadece Akarsular tablosundaki veriler yer alır.
10) İstatistik penceresi içeriğinde neler yer alır?
a) Akarsular tablosundaki temel bazı istatistiki veriler yer alır.
b) Sadece nesneler yer alır.
c) İller tablosuna ait temel bazı istatistiki veriler yer alır.
d) Türkiye tablosundaki temel bazı istatistiki veriler yer alır.
e) Açık olan tab. Dosyasına ait temel bazı istatistiki veriler yer alır.

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)c, 4)d, 5)a, 6)e, 7)b, 8)d, 9)a, 10)e

31

2. VERİ GÖRÜNTÜLEME VE HARİTA PENCERESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
MapInfo Professional’ın Hızlı Başlangıç diyaloğu ile MapInfo tablosunu açmayı
öğreneceğiz. MapInfo tabloları değişik formatlarda veri içerdiklerinden verileri görüntülemenin
değişik yöntemlerini öğreneceğiz. Bazen verilerin tümünü değil sadece verilerin belirli
parçalarını görmeye ihtiyacımız olacak. Bu durumda “seçim” oluşturacağız. Çalışmalarımızı
proje olarak kaydetmeyi öğreneceğiz.
Bunların dışında Harita Penceresi’nin genel yapısını, dijital haritalara değişik zoom
seviyelerinde yaklaşıp uzaklaşmayı ve haritaları farklı yönlere kaydırmayı öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.MapInfo tablo yapısının genel özellikleri nelerdir?
2.Harita Penceresinin pratik kullanımının avantajları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Verileri Görüntüleme

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

ManpInfo
veri
(tablo)
Örnek uygulamaları program
yapısını kavrar, görüntüler,
üzerinde yaparak öğrenmek.
saklar.
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Anahtar Kavramlar
Ø MapInfo Tablo Yapısı
Ø Harita Penceresi
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Giriş
MapInfo’da, veri yapısına tablo denilmektedir. Bir MapInfo tablosu satır ve sütunlardan
oluşur. Bu tablo yapısına verisayfası denir. Tablo çoğu zaman bu tablo ile ilişkili coğrafi
bilgiler içerebilmektedir (harita, grafik vb.). Bu yüzden MapInfo ile bir tabloyu değişik yollarla
görüntülemek mümkündür. Verisayfası penceresi ile tablosal verileri görüntülenir. Harita
penceresi ise coğrafi bilgileri görüntüler. Aynı zamanda bu tablosal verileri grafik olarak da
görüntülemek mümkündür. Örneğin bir ilçeye ait köy verileri ile çalıştığınızı düşünün. Köy
listesini verisayfası penceresinde, köylerin coğrafi konumlarını harita üzerinde ve köylerin
nüfuslarını da grafik penceresinde görebilirsiniz. Bütün bu pencerelerin tamamı tek bir tablo
yapısından oluşabilir.
Bazı durumlarda verilerin tamamını değil sadece belirli bir kısmını görmek
isteyebilirsiniz. Bu durum tabloda çok fazla veri kayıdı olduğu durumlarda gerekli olabilir.
Bunun için de seçim fonksiyonunu kullanırız. Seçilen veriler, tablonun geri kalanından
bağımsız bir şekilde gösterilebilir. Oluşturulan pencereleri her defasında yeniden açmak yerine
çalışma ortamımızı saklamak için kullanacağımız dosyaya da Proje Dosyası denir.

Not: Bu bölümden itibaren yapılacak olan bazı uygulamalar daha önce indirmiş olduğumuz
MapInfo Eğitim Datası kılasörü içindeki veri setinden yararlanıcaktır.
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2.1. MapInfo Tablosu Hakkında Genel Bilgi ve Verileri Görüntüleme
Veri dosyasını MapInfo’da açtığınız zaman, MapInfo bir tablo oluşturur. Eğer veriniz grafik
obje içermiyorsa, bu tablo en az iki ayrı dosyadan oluşur (Başarsoft, 2014).
Ø *.tab: Bu dosya tablonuzun yapısını tanımlar. Verinizi içeren dosyanın formatını
açıklayan küçük bir yazı dosyasıdır.
Ø *.dat: Bu dosya tablosal verinizi içerir. Eğer dBASE/FoxBASE, delimited ASCII,
Lotus 1-2-3, Microsoft Excel veya Microsoft Access dosyaları ile çalışıyorsanız,
MapInfo tablonuz, .tab ve çalıştığınız dosyanın uzantısından (*.wks, *.dbf veya *.xls)
oluşacaktır.
Eğer veriler grafik objeleri de içeriyorsa, MapInfo tablonuz yukarıdaki iki dosyanın yanında
aşağı iki dosyanın eklenmesi ile oluşacaktır (Başarsoft, 2014).
Ø *.map: Bu dosya grafik objeleri tanımlar.
Ø *.id: Bu dosya veri ile objeler arasında bağlantı kuran, karşılıklı bir referans dosyasıdır.
(Microsoft Access dosyası ile çalışıyorsanız *.id dosyasının yerinde *.aid dosyası yer
alacaktır.)
Ø *.ind: Bu dosya indeksleri içerir.
Verileri Görüntüleme için Örnek uygulama:
Iller tablosunu görüntülemek için:
Ø MapInfo’ yu başlatın.
Ø Hızlı Başlangıç kutusundan Tablo(lar) Aç’ı seçiniz.

Ø Aç’a tıklayınız. Aç penceresi görünecektir.
Ø Bolum_1 klasörünün içindeki Iller’i seçin.
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Ø Dosya türü: Ne tür bir dosya tipini açmak istediğinize göre değişir. Şuan varolan bir
MapInfo tablosu açmak istediğimiz için burada MapInfo (*.tab)’ın seçili olduğundan
emin olunuz.
Ø Açılış Şekli: Burada ise tablonuzu nasıl görüntülemek istediğinizi ayarlarsınız.
Ø Otomatik: MapInfo en uygun görüntüleme şeklini seçecektir. Eğer veri haritalanabilir
ise yani veri ile ilişkilendirilmiş grafik objeleri varsa ve oturumda mevcut bir Harita
Penceresi yoksa, MapInfo tabloyu yeni bir Harita Penceresi’nde açacaktır. Eğer
oturumda mevcut bir Harita Penceresi varsa, o zaman MapInfo tabloyu mevcut Harita
Penceresi’nde açacaktır. Eğer veri haritalanabilir değilse, MapInfo tabloyu Verisayfası
Penceresi’nde açacaktır.
Ø Verisayfası: MapInfo tabloyu Verisayfası Penceresi’nde açacaktır.
Ø Mevcut Haritaya Katman Olarak Ekle: Tablonun grafik objeleri mevcutsa MapInfo
tabloyu mevcut Harita Penceresi’ne ekleyecektir.
Ø Yeni Haritada Aç: MapInfo tabloyu yeni bir Harita Penceresi’nde açmaya çalışacaktır.
Ø Penceresiz Aç: MapInfo tabloyu açacaktır fakat veriyi görüntülemeyecektir.
Bu alıştırmamız için açılış şeklini Otomatik olarak seçin.
Tablomuzdaki coğrafi objeleri görüntülemek için Harita Penceresi’ni kullanırız. Iller
tablosunu Harita Penceresi’nde açmak için:
Ø Aç’a tıklayınız.
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Türkiye’nin iller haritasını pencerede göreceksiniz. Bu pencereye Harita Penceresi denir
(Şekil 15).

Şekil 15: Harita Penceresi

Ø Dosya > Aç’ı seçin ya da

kısayol tuşuna tıklayın.

Ø Bolum_1 klasörünün içinden Turkiye_Goller katmanını seçin.
Ø Açılış şeklini Mevcut Haritaya Katman Olarak Ekle olarak seçin ve Aç’a tıklayın.
Açtığınız katmanın aktif haritaya eklendiğini göreceksiniz.
Veri Sayfası Penceresi: Verilerimizi veritabanındaki gibi yazı olarak görmek
istediğimizde verisayfası penceresini kullanırız.
Iller tablosunu verisayfası penceresinde görmek için:
Ø Pencere > Yeni Verisayfası Penceresi menüsünü seçin.
Ø Açılan pencereden Iller katmanını seçin ve Tamam’a tıklayın.
Iller tablosunda yer alan tablosal veriler görüntülenir.
Ekranın en üstündeki Menü çubuğunda Harita menüsünün yerine Veri menüsünün geldiğine
dikkat edin. Bu menü sadece Verisayfası Penceresi aktif iken mevcuttur.
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Ø Pencere > Pencereleri Döşe’ yi seçin.

Şekil 16: Harita Penceresi ve Tablo
Gördüğünüz üzere verilerinizi değişik pencerelerde değişik görünümlerle aynı zamanda
görüntüleyebilirsiniz. Eğer pencerelerin birinde bir değişiklik yapacak olursanız, bu değişiklik
diğer pencerede anında yansıtılacaktır.
Tablo Alt kümeleri ile Çalışma: MapInfo’da bir defada bütün bir tablo ile ya da bir
tablonun altkümesi ile çalışmak mümkündür. Mesela birkaç ilin nüfus bilgilerini
karşılaştıran bir grafik hazırlayalım. Bunun için Iller tablosundan bir seçim yapıp,
grafikte görmek istediğimiz illeri seçebiliriz.
Ø Seç butonu’nun seçili olduğundan emin olun.
Ø Harita üzerinde üç veya dört ili tıklayın.
Ø <SHIFT> tuşuna basıp, tabloda işaretli olan (Adana, Amasya, Bingöl ve Bursa)
şehirleri seçin.
Aynı anda Verisayfası Penceresi’nde seçilen illerin satırlarının da seçildiğine dikkat edin
(Şekil 17).
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Şekil 17: Veri Sayfası
Not: Harita üzerinden çoklu seçim yapmak için Shift tuşuna, verisayfasından çoklu seçim
yapmak için ise Ctrl tuşuna basılır.
Bir MapInfo tablosunda veritabanındaki bilgiler bilgisayar üzerindeki harita ile birebir ilişkili
olduğundan, illeri ister Harita Penceresi’nden, ister Verisayfası Penceresi’nden seçin, seçim her
iki pencerede de yapılmış olacaktır.
Seçilen iller selection adı verilen geçici tabloya atılır. Bu tablo geçicidir, çünkü sadece
bilgisayarın çalışan hafızasında yer alır. Şimdi, seçilen illerin kayıtları Iller tablosundaki geri
kalan illerden bağımsız bir şekilde görülebilir (Başarsoft, 2014).
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Grafik Penceresi: Grafik Penceresi’nde istatistiki bağlantıları grafik formatında
görüntüleyebiliriz. 3D, bar, çizgi, alan histogram, scatter, baloncuk ve pasta grafikleri
olmak üzere değişik grafikler oluşturabiliriz. Şimdi seçilen illerin bilgilerinden grafik
oluşturacağız.
Seçilen illerden grafik oluşturmak için:
Ø Pencere > Yeni Grafik Penceresi’ ni seçin.
Ø Grafik türünde Bar > Clustered’ ı seçin.
Ø Grafik Oluştur seçeneklerinde Selection olduğuna dikkat edin.
(MapInfo en yakın zamanda yaptığınız seçime göre grafik çizeceğinizi farzeder. Bu yüzden
Selection en başta yer alır.)
Ø Tablo Kolonları’ ndan NUFUS_1997’i seçin.
Diyolog kutusu aşağıdaki gibi görünmeli:

Ø Tamam’a basın.
Grafik Penceresi aktif olduğunda (göründüğünde), menü çubuğunda Veri menüsü yerine
Grafik menüsünün göründüğüne dikkat ediniz (Şekil 18).
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Şekil 18: MapInfo’da oluşturulmuş Sütun Grafik
Proje Kaydetme ve Açma: Bir proje oluşturduğunuzda mevcut çalışma ortamını
(açtığınız pencereleri) kaydetmiş olursunuz. Gelecek derse geçmeden önce bütün
pencereleri kapatacağız. Ancak bu pencere düzenini daha sonra kullanmak
isteyebileceğimizden öncelikle bunu bir proje olarak kaydedeceğiz. Gelecek sefer bu
pencerelere ulaşmak istediğimizde sadece projeyi açacağız. Böylece bu pencereleri her
ihtiyacımız olduğunda yeniden oluşturmak zorunda kalmayacağız. Proje dosyalarımız
wor uzantısıyla oluşacaktır.
Bir projeyi saklamak için:
Ø Dosya > Proje Olarak Kaydet’i seçin.
Ø Dosya adı bölümüne projenizin adını yazın ve kaydedin.
Ø Kaydedilen dosya Workspace uzantılı olarak kaydedilecek.
Önemli Not: Proje olarak kayıt türü, yapılan bir çalışma üzerindeki değişiklikleri kayıt
etmez. Sadece mevcut çalışma ortamını (açtığınız pencereleri) kaydetmiş olursunuz.
2.2. Harita Penceresi
Haritalar farklı ölçeklerde olabilir. Bilgisayarda haritaları görüntülemenin faydası, bu
özellikleri istediğinizde değiştirebilmenizdir. Çalışma kolaylığı açısından MapInfo’da sık sık
harita görüntüsünü değiştirmeye gereksinim duyacaksınız. Daha yakın ve daha ayrıntılı bir
görüntü için büyültme, daha geniş bir alanı görmek için de küçültme yapabilirsiniz.
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Açık olan tüm pencereleri kapatmak için;
Ø Dosya > Bütün Dosyaları Kapat’ı seçin.
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø Dosya uzantısını .tab olarak ayarlayın.
Ø Bolum_2 klasöründeki Dunya tablosunu seçip, Aç’a tıklayın.
Dünya haritası, Harita Penceresi’nde açılır (Şekil 19):

Şekil 19: Harita Penceresi
Durum Çubuğu: Ekranın sol altındaki Durum Çubuğu, Harita Penceresi’nin sol ve sağ
kenarlarının orta noktalarının arasındaki mesafeyi gösterir. Mesafenin üzerine tıkladığınızda
diyalog açılır ve ölçek, kartografik ölçek, koordinat seçenekleri çıkar. Bu seçeneklerden görmek
istediğinizi seçtiğiniz zaman harita pencerenizi kapatana kadar o görüntülenecektir.
Ölçeği Değiştir Diyaloğunu Kullanma
Ölçeği Değiştir komutu haritanızı görüntülemek istediğiniz mesafeyi girmenize olanak tanır.
Bu diyaloğu aynı zamanda belirli bir harita ölçeğini ayarlamak ya da pencerenin orta noktasını
ayarlamak için de kullanabiliriz. Bu diyaloğa ulaşmak için;
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Ø Harita > Ölçeği Değiştir’i seçin.
Ölçek Değiştir diyaloğu görüntülenir:

Ø Kısayol: Ölçek Değiştir butonu

Bir Katmanın Tümünü Görüntüleme
Bir Harita Penceresi içindeki bir katman ile ilişkili tüm objeleri görüntülemek için Tüm
Katmanı Görüntüle komutunu kullanınız.
Ø Harita > Tüm Katmanı Görüntüle’yi seçin.

Ø Uzaklaş Butonu
Ø Yaklaş Butonu
Ø Kaydır Butonu
Ø Seçme Butonu
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Uygulama Soruları
1. MapInfo’da İller tablosunu açınız, tablo yapısını inceleyiniz, çoklu seçim yaparak grafik
ve harita olarak görüntüleyiniz?
2. MapInfo’da Dünya haritasını açınız ve temel zoomlama, ölçek değiştirme
fonksiyonlarında pratik yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo yazılımında verilerin görüntülenmesi, çoklu seçim, proje olarak
kaydetme, harita penceresi, ölçek değiştirme anlatılmıştır.
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Bölüm Sorular
1) MapInfo Professional’da veri sayfası ve harita penceresinde objesi olan bir verinin 4
temel uzantısı hangileridir?
a) .tab, .ing, .map, .dbf
b) .tab, .ed, .id, .ind, .wor
c) .tab, .id, .gpg, .dbd
d) .tab, .dbf, .map, .jpeg
e) .tab, .dat, .map, .id
2) Haritanın küçültme oranını (ölçek) değiştirmek için hangi işlem basamağı
izlenmelidir?
a) Tablo ˃ Yapı ˃ Ölçeği değiştir
b) Seçenekler ˃ Ölçeği değiştir
c) Tercihler ˃ Ölçeği değiştir
d) Harita ˃ Ölçeği değiştir
e)Seçenekler˃ Tercihler
3) Bir Harita Penceresindeki, bir katmana ait tüm nesneleri tek pencerede görüntülemek
için hangi yolu izleriz?
a) Harita ˃ Katmanları Sırala
b) Seçenekler ˃ Tüm Katmanı Görüntüle
c) Harita > Tüm Katmanı Görüntüle
d) Harita˃ Tercihler
e) Tercihler ˃ Tüm Katmanı Görüntüle

4)
Yukarıdaki şekildeki pencerenin görevi nedir?
a)Tüm katmanları seçer
b)Tüm katmanları görüntüler
c)Tüm katmanları kaldırır
d)Tüm katmanları siler
e)Tüm katmanları ekler
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5)
Yukarıdaki şekildeki pencerendeki altı çizili ölçek kutucuğun anlamı nedir?
a) 1 cm, 2.150 km’ye eşittir.
b)1 cm her zaman 2.150 km’yi gösterir.
c) 2.150 cm, 1 km’ye eşittir.
d)1 cm 2.150 m’ye eşittir.
e)1 cm bazen 2.150 km’dir.
6) Verinizi içeren dosyanın formatını açıklayan küçük bir yazı dosyası aşağıdakilerden
hangi uzantıya sahiptir?
a).ind
b).id
c).map
d).dat
e).tab
7) Dosyanız tablosal verinizi içeriyorsa aşağıdakilerden hangi uzantıya sahiptir?
a).ind
b).id
c).map
d).dat
e).tab
8) Dosyanız grafik objeleri içeriyorsa aşağıdakilerden hangi uzantıya sahiptir?
a).ind
b).id
c).map
d).dat
e).tab
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9) Veri ile objeler arasında bağlantı kuran, karşılıklı bir referans dosyası aşağıdakilerden
hangi uzantıya sahiptir?
a).ind
b).id
c).map
d).dat
e).tab
8) Dosyanız dosya indeksleri içeriyorsa aşağıdakilerden hangi uzantıya sahiptir?
a).ind
b).id
c).map
d).dat
e).tab

CEVAPLAR 1) e 2) d 3) c 4)b 5)a 6)e 7)d 8)c 9)b 10)a
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3. KATMANLAR VE HARİTA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, tek bir harita penceresinin birçok katmanı nasıl içerdiğini ve bu katmanların tek
tek nasıl işlendiğini öğreneceksiniz. Bir harita penceresini açıp, katmanları ekleyip, çıkartacağız
ve yeniden sıraya dizeceğiz. Bu katmanlara ait ayarları, örneğin katmanların görünüşlerini,
değiştireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.MapInfo’da katman kontrolunun fonksiyonları nedir?
2.Katman kontrolünün etkili kullanımı ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Katman Kontrolü

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Örnek uygulamaları
Katman kontrolünü amaca
inceleyerek , yaparak
yönelik etkili kullanımı
öğrenmek.

55

Anahtar Kavramlar
Ø Katman Kontrolü
Ø Kozmetik Katman
Ø Katman Çizim Sıralaması
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Giriş
MapInfo’da birçok tabloyu aynı anda tek bir Harita Penceresi’nde görebilmek
mümkündür. Örneğin, iller tablonuzu, karayolları tablosunu ve il merkezlerini tek haritada
görebilirsiniz. Katmanların görüntülerini değiştirilebiliriniz. Ayrıca haritanın detaylarını
haritanın zoom seviyesine göre ayarlayabilirsiniz.
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3.1. Katmanlarla Çalışma
MapInfo Professional’da haritalar, Harita Penceresi’nde bir veya daha fazla katmanın açılması
ile oluşturulur. Harita Penceresi’nde her tablo bir katmanı ifade eder yani bilgisayar haritaları
katmanlar olarak düzenlenmiştir. Katmanları, birbiri üzerine konmuş transparan haritalar olarak
düşünebilirsiniz. Her katman, bütün haritanın parçaları halindedir (Başarsoft, 2014).
Ø Dosya > Bütün Dosyaları Kapat’ı Seçin.
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø Bölüm_3 klasöründe <CTRL> tuşu ile Il_Merkezleri, Iller ve Turkiye_Karayollari’nı
işaretleyin.
Ø Aç’a basın.
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø <CTRL> tuşu ile Okyanus ve Dunya tablolarını işaretleyin.
Ø Aç’a basın.
Harita görünür (Şekil 20):

Şekil 20: Harita Penceresi
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3.2. Katman Kontrolü Kullanımı
Katman kontrolünü; yeni katman ekleme, çıkarma veya katmanların hangi ölçekte, hangi sırada
ve nasıl görüneceklerini belirlemek için kullanırız.
Ø Harita > Katman Kontrolü’nü seçin ya da Ana Araç Çubuğu’ndan Katman
Kontrolü

aracına tıklayın (Şekil 21).

Şekil 21: Katman Kontrolü (Başarsoft, 2014)
Bilgi Aracı: Bilgi Aracı’nı objelerle ilintili tablosal bilgileri görüntülemek için
kullanırız. Bilgi Penceresi’nde kaç tane obje olduğunu ve hangi tablolara ait olduğunu
gösterir.
ü Bu fonksiyonu araç cubuğundaki Bilgi Butonu

ile görüntüleyebiliriz.
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Katman kontrolü İşaretleri
Ø Görünürlük
İşaret Kutusu: Başlangıçta bütün katmanlar görünür durumdadır.
Katmanı görünmez yapmak için kutu içindeki işareti kaldırın.
Ø Düzenlenebilir
İşaret Kutusu: Başlangıçta her katman düzenlenebilir değildir. Bunun
anlamı bu katmandaki objeler üzerinde herhangi bir oynama, yeniden çizme veya obje
ekleme işlemi yapamayacağınızdır. Katmandaki objeleri değiştirmek istiyorsanız
düzenlenebilir işaret kutusunu aktif hale getirmeniz gerekir.
Ø Seçilebilir
İşaret Kutusu: Başlangıçta bütün katmanlar seçilebilir durumdadır. Bunun
anlamı herhangi bir seçim aracı yardımı ile seçim işlemi yapabileceğinizdir. Katmanı
seçilemez yapmak için seçilebilir işareti kutusunun aktifliğini kaldırın.
Ø Otomatik Etiket
İşaret Kutusu: Katman üzerinde otomatik olarak etiket koymak için
işaret kutusunu işaretleyin. Etiketlerin yerlerinde değişiklik yapmak için “Etiket” butonunu
kullanabilirsiniz.

Şekil 22: MapInfo Professinol’ın eski bir sürümüne (9.5) ait Katman Kontrolü
3.3. Katman Sıralama
Harita Penceresi’ne baktığımızda, haritamızın Il_Merkezleri, Türkiye_Karayollari, Okyanus,
Dunya ve Iller katmanlarından oluştuğunu görürüz. Dunya ve Okyanus katmanları Iller
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katmanının üzerinde yer aldığından illerin sınırları haritada görünmemektedir. Katmanları
yeniden dizdiğimizde Iller katmanını da görebiliriz.
Ø Dunya katmanını seçin.
Ø Sıralama grubundan Katmanları Aşağı İndir butonuna basarak en alta indirin.
Ø Okyanus katmanını seçin.
Ø Sıralama grubundan Katmanları Aşağı İndir butonuna basarak Dunya katmanının
altına indirin.
Not: Dünya yazısını tutup sürükleyerek de aynı işlemi yapabilirsiniz.

Şekil 23: Katman Kontrolü
Katman Çizim Sıralaması (Z-Sıralaması)
MapInfo, Harita penceresi oluştururken ya da yeni katman eklerken, tabloları mantıksal
olarak yerleştirir. Bu durum, objelerin Z-Sıralaması olarak bilinir. Başlangıç seçeneği olan
Otomatik ile tabloları açarken ya da eklerken MapInfo tablo içindeki objelere bakar. Eğer
katmanda çok miktarda yazı varsa bu katman en üstte yer alır. MapInfo daha sonra sırası ile
nokta, çizgi ve poligonları alt alta dizer.
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Katmanı Çıkartmak
Tabloyu kapatarak ya da Katman Kontrolü’ndeki çıkart butonunu kullanarak katmanı
çıkartabilirsiniz. İkinci seçenekte tablo hala açıktır ancak harita penceresinde görünür
olmayacaktır.
Il_Merkezleri katmanını haritadan çıkartalım:
Ø Harita > Katman Kontrolü‘nü seçin.
Ø Il_Merkezleri katmanını seçin.
Ø Katman gurubundan Katman Kaldır

butonuna basın.

Il_Merkezleri katmanı Harita Penceresi’nden çıkartıldı ama hala açık ve tekrar Katman
Kontrolü’nü kullanarak tabloyu açmaksızın Katman Ekle
butonuna basarak
ekleyebilirsiniz.
Katman Görünüm Ayarları
Haritanızdaki birçok katmanı sadece belirli görünüm aralıklarında iken kullanmak uygun olur.
Örneğin, Sokak haritasını açıp çok fazla uzaklaştığınızda pencerede aşırı derecede detay içeren
bir görüntü elde ederiz. Penceredeki detay seviyesini ayarlamak için “Görünüm Aralığı”
özelliğini kullanırız. Bu özellik katmanları görmek istediğiniz aralıkları tanımlamanıza
yardımcı olur (Şekil 23).

Şekil 23: Katman Özellikleri (Başarsoft, 2014)
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Uygulama Soruları
1. MapInfo’da birden fazla tablo açarak Katman Kontrolünde sıralamasını, görünülebirlik
ayarını yaparak, katman kontrölüne hakimiyetinizi arttırınız ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo yazılımında Katman Kontrolünün özellikleri ayrıntılı olarak
anlatılmıştır.
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Bölüm Sorular
1) CBS yazılımları harita penceresi oluştururken katmanları belirli bir mantıksal
sıralamada yerleştirir, bu sıralamanın ismi nedir?
a) Z-Sıralaması
b) O-Sıralaması
c) Y-Sıralaması
d) K-Sıralaması
e) A-Sıralaması
2) Şekilde gösterilen

butonunun ismi ve kısa yol tuşu nedir?

a) Projeksiyon, Ctrl+N
b) Katman Kontrolü, Ctrl+L
c) İstatistik hesabı, Ctrl+K
d) Yeni katman, Ctrl+Z
e) Etiket görünümünü, Ctrl+M
3)Şekilde gösterilen

butonun fonksiyonu nedir?

a) Objelerin görünülebirliğini pasif hale getirir
b) Objelerin düzenlenebilirliğini pasif hale getirir
c) Haritayı küçültür
d) Objelerin seçilebilirliğini aktif hale getirir
e) Tüm etiketleri açar veya kapar
4)Şekilde gösterilen

butonun görevi nedir?

a) Aktif haritaya yeni bir katman açar
b) Tüm etiketlerii kapatır
c) Objelerin seçilebilirliğini aktif hale getirir
d) Harita penceresindeki objelerin düzenlenebilirliğini aktif hale getirir
e) Harita penceresindeki objelerin görünülebirliğini aktif hale getirir
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5) Araç çubuğunda yer alan

butonunun fonkisyonu nedir?

a) Harita ölçeğini değiştirir
b) Yeni bir katman açar
c) Objelere ait bilgi penceresini açar
d) Etiket stilini değiştirir
e) Harita projeksiyonunu değiştirir

6) Katman kontrolünde yer alan, seçtiğimiz katmanı kaldırmamıza yardımcı olan buton
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

7) Katman kontrolünün butonu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

66

8) Katman kontrolünüde yer alan tüm nesnelerin etiketini aynı anda açan buton
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

9) Katman kontrolünüde yer alan, nesneleri düzenleyebilmemize imkân veren buton
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
10) Nesnelere ait bilgi penceresini açmamıza imkân veren buton aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

CEVAP 1) a 2) b 3) e 4) a 5) c 6)a 7)b 8)c 9)d 10)e
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4. SEÇİM İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo Professional tablolarındaki kayıtları seçme pratiği yapacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.MapInfo Professionalda objelerin tekli ve çoklu seçimlerini nasıl yaparız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Seçim İşlemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Harita üzerinde tekil ve çoğul Örnek uygulamaları
veri seçer. Sorgulma yaparak inceleyerek , yaparak
daha sipesifik objeleri seçer. öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Ø Seçim
Ø Sorgulayarak Seçim
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Giriş
MapInfo Professional’da kullanılan tablolar çok fazla veri içerebilir. Çoğu zaman da bu
verilerin sadece bir kısmına ihtiyaç vardır. MapInfo birkaç şekilde seçim işlemi yapılabilir.
Harita üzerinden veri seçerek, verisayfasındaki verilerden sadece belirli şartları sağlayanların
seçilmesi filtrelenmesini sağlayan sorgulama ile yapabiliriz.
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Ø Dosya> Bütün Dosyaları Kapat’ı seçin.
Ø Dosya > Aç’ı seçin. Dosya türü’nden Workspace’i seçin.
Ø Bolum_4 klasöründen Secim’i seçin.
Görünen harita iki tablodan oluşmaktadır: Iller ve Yerlesim. Bu tabloları kullanarak
MapInfo’da seçim yapmayı öğreneceğiz.
Seçme işlemi iki metod ile yapılabilir. İlk metod seçme butonlarından herhangi biri ile harita
üzerinden seçim yapmaktır. Bu coğrafi seçme olarak bilinir. Diğer yöntem ise bir sorgu ifadesi
oluşturmaktır. Bu da, veri özelliğine göre seçme işlemidir.
Seçme Butonu
Seç butonu
bir defada sadece bir kaydı seçmek için kullanılır. Sadece seçmek istenen objeye
veya kayda tıklamamız yeterlidir (Şekil 24).
Not: Birden fazla kaydı seçmek için harita üzerinde Shift, verisayfasında Ctrl tuşuna basarak
seçme işlemi yapabiliriz.

Şekil 24: Secim butonu ile harite penceresinde seçilmiş objeler
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Seçimi Kaldırma
Kullanılan seçim aracıyla harita üzerindeki bazı objeleri seçtik. Bu seçimden vazgeçmek
isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki iki pratik yöntemden birini kullanabiliriz.
Ø Boş bir yere klikleyin veya
Ø

Butonunu kullanarak, Harita Penceresi’nde ki tüm seçimleri iptal edebilirsiniz.

Dikdörtgen Seçimi Butonu
Dikdörtgen Seçimi butonu bir dikdörtgen içindeki objeleri seçmek için kullanılır. Basitçe bir
dikdörtgen çizin.
Ø Dikdörtgen seçimi

butonuna tıklayın.

Ø Farenin sol tuşuna basarak bir dikdörtgen oluşturun (Şekil 25).

Şekil 25: Dikdörtgen seçim
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Daire Seçimi Butonu
Daire seçimi butonu belirli bir yarıçap içindeki objeleri seçmek için kullanılır.
Ø Daire seçimi

butonuna klikleyin.

Ø Farenin sol tuşuna basarak haritada bir daire oluşturun (Şekil 26).

Şekil 26: Daire Seçim
Poligon Seçimi Butonu
Poligon seçimi aracı, harita üzerine çizdiğiniz bir poligonun içinde kalan harita objelerini
seçer.
Ø Ana araç çubuğundan Poligon seçimi

butonuna tıklayın.

Ø Harita üzerinde herhangi bir yere tıklayın. Burası poligonun başlangıç noktası
olacaktır. İstediğiniz şekilde poligonun köşelerini oluşturmak üzere tıklamaya devam
edin.
Ø Poligonu kapatmak için, olabildiğince başlangıç noktasına yakın bir yere tıklayın.
MapInfo poligonu kapatıp, içindeki objeleri seçecektir (Şekil 27).
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Şekil 27: Poligon Seçim
Sınır Seçimi Butonu / İçindekileri Seçme
Sınır seçimi butonu belirli bir alan içinde kalan objeleri seçer.
Ø Sınır seçimi

butonu ile alan içerisinde boş bir yere tıklayın (Şekil 28).

Şekil 28: Sınır Seçimi
Bu örnekte, MapInfo Yerlesim katmanındaki kayıtlardan, verilen alan içindekileri seçer. Iller
tablosu bu pencerede alan içeren katmanlardan en üstteki katmandır. Bu yüzden MapInfo
verilen il içindeki yerleşimleri seçecektir.

Seçimi Tersine Çevirme Aracı
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Seçimi Ters Çevir aracını kullanarak istemediğiniz birkaç obje dışında kalan bütün kayıtları
seçebilirsiniz.
Ø Seç aracı ile harita üzerinde bir veya iki objeyi seçin.
Ø Ana araç çubuğu üzerinde Seçimi ters çevir butonuna tıklayın.
Ø MapInfo, bir önceki seçimi iptal edip, seçtiğiniz objelerin dışında kalan o katmandaki
bütün harita objelerini seçecektir (Şekil 29).

Şekil 29: Seçimi Tersine Çevirme
Sorgulama İle Seçme
Sorgu menüsündeki Seçim Diyaloğu komutu veri tabanındaki belirli kriterleri seçme-filtreleme
imkânı sağlar. Aşağıdaki örnekte Yerlesim tablosundan, büyük şehirleri sorgulayacağız.
Ø Sorgu > Seçim Diyaloğu ’nu seçin.
Ø Kayıtların Seçileceği Tablo listesinden Yerlesim tablosunu seçin.
Ø Koşul kutusuna NUFUS_97 > 600000 yazın.
Ø Sonuçları Göster işaretli olsun.
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Ø Tamam’a basın.
MapInfo Yerlesim tablosundaki kayıtlardan nüfusu 600,000 üzerindeki yerleşimlerin
listesini bize sunacaktır. Bu seçim Query tablo olarak adlandırılmıştır. Burada sayısal bir
sütunda sorgulama yaptığımız için tırnak işareti kullanılmadı.
Gelecek adımda, seçim yapmak için Yerlesim tablosundaki Belediye kolonunu
kullanacağız. Bu kolon yerleşimlerin belediye, büyükşehir belediyesi veya bucak olup
olmadığını anlatır. Biz bucak olan yerleşimleri seçeceğiz. Bu saha karakter veya yazı bilgisidir.
İfadenin nasıl değiştiğine dikkat edin.
Ø Sorgu > Seçim Diyaloğu ’nu seçin.
Ø Kayıtların Seçileceği Tablo kısmında Yerlesim ’i seçin.
Ø Koşul kutusuna Belediye = “B” yazın.
Ø MapInfo büyük/küçük harf duyarlıklı değildir, bu yüzden veritabanındaki ifade ile aynı
şekilde yazmanıza gerek yoktur. Sonucu Query# şeklinde almaktansa,
hatırlayabileceğimiz başka bir isim verelim:
Ø Sonuç Tablosu kısmında, Selection yerine Bucak yazın.
Aynı zamanda, sonucu yerleşim adlarına göre sıralanmış bir şekilde almak istiyoruz;
Ø Sıralama Kolonu kısmında, ADI kolonunu seçin.
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Ø Tamam’a basın.

Like (Benzer) ve Not Like (Benzemeyen) Komutlarıyla Sorgulama
SQL ile yapılan sorgulamalarda eşit, farklı gibi operatörler kullanılabileceği gibi metinsel
(string) ifadelerde like ve not like operatörlerinden de yaralanabilirsiniz. Like operatörü metin
içerikli bir kolon üzerinde istediğiniz bir karakterin ya da karakterlerin aranmasına olanak
sağlamaktadır.
Burada unutulmaması gereken nokta like tan sonra yazılacak ifadenin “” çift tırnak
içerisinde yazılması gerektiğidir. Tırnak içine sayısal bir ifade de yazsanız artık o metin olarak
algılanacaktır. Tırnak içine yazılan karakterlerde büyük-küçük harf ayrımı yoktur. Genellikle
like operatörü % işaretiyle beraber kullanılır. % işareti “herhangi” anlamını taşır. Not
operatörü sadece like ile birlikte kullanılır ve Not like operatörü seçimi tersine çeviren bir
komuttur, yani yazılan koşulu sağlayan veriler dışındaki tüm verileri seçili hale getirir. Like ve
Not Like ile yapabileceğiniz sorgulamalar şu formatları taşıyabilir (Başarsoft, 2014):
Ø IL_ADI like “%A” Sonu A ile biten kayıtları bulur.
Ø IL_ADI like “A%” A ile başlayan kayıtları bulur.
Ø IL_ADI like “%A%” Herhangi bir yerinde A içeren kayıtları bulur.
Ø IL_ADI not like “A%” A ile başlamayan kayıtları bulur.
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Ø IL_ADI like “A” Bu ifade de % olmadığından like eşittir (=) komutuna denktir.
Ø IL_ADI like “%A_” Sondan önceki harfi A olan kayıtları bulur. (altçizgi joker
karakterdir)
Ø IL_ADI like “_A_” 3 harfli olup ortadaki harfi A olan kayıtları bulur.
Ø IL_ADI like “%A_A%” 2 A arasında herhangi bir harf olan kayıtları bulur.

Uygulama Soruları
1.Harita penceresinde tekli ve çoklu seçimler nasıl yapılır?
2. Sorgu Penceresi kullanılarak detay seçim işlemleri nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional yazılımında harita penceresinide seçim işlemleri ve sorgu
penceresinede seçim işlemleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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Bölüm Sorular
1) Araç çubuğu penceresinde yer alan

butonunun fonksiyonu nedir?

a) Sadece dikdörtgen sınır içindeki harita objelerini seçer
b) Kapama alanı oluşturur
c) Kullanıcı tanımlı bir yay içindeki kayıtları seçer
d) Kullanıcı tanımlı bir polygon içindeki kayıtları seçer
e) Harita penceresinde obje/objeler seçmemize yarar
2) Araç çubuğu penceresinde yer alan

butonunun fonksiyonu nedir?

a) İşlemi tersine çevirir
b) Kullanıcı tanımlı bir polygon içindeki kayıtları seçer
c) Belirli bir sınır içindeki, harita objelerini seçer
d) Kullanıcı tanımlı bir yay içindeki kayıtları seçer
e) Sadece veri sayfasındaki kayıtları seçer
3) Araç çubuğu penceresinde yer alan

butonunun fonksiyonu nedir?

a) Kullanıcı tanımlı bir dikdörtgen içindeki tüm kayıtları seçer
b) Kullanıcı tanımlı bir yarıçap içindeki tüm kayıtları seçer
c) Belirli bir sınır içindeki harita objelerini seçer
d) Veri sayfası penceresindeki tüm kayıtları seçer
e) Seçilen bir işlemi tersine çevirir
4) Araç çubuğu penceresinde yer alan

butonunun fonksiyonu nedir?

a) Kullanıcı tanımlı bir dikdörtgen içindeki tüm kayıtları seçer
b) Seçim işlemini tersine çevirir
c) Harita penceresi veya veri sayfasından kayıt seçer
d) Kullanıcı tanımlı bir yay içindeki kayıtları seçer
e) Bir sınır içindeki harita objelerini seçer
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5) “Sorgu” penceresinden, “Seçim Diyaloğu” ile çok kriterli seçim yaparken “karakter
verilerini” hangi iki imge arasına yazarız?
a) ( )
b) ##
c) $$
d) “ “
e)&&

6) Harita penceresinde tek bir obje seçmemize yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

7) Harita penceresinde belirli bir sınır içindeki, harita objelerini seçmemize yardımcı araç
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
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8) Harita penceresinde kullanıcı tanımlı bir yarıçap içindeki tüm kayıtları seçmemize
yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

9) Harita penceresinde kullanıcı tanımlı bir dikdörtgen içindeki tüm kayıtları seçmemize
yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

10) Harita penceresinde seçili
aşağıdakilerden hangisidir?

objelerin

seçimini

kaldırmaya

yarayan

araç

a)
b)
c)
d)
e)

Cevap 1) e 2) c 3)b 4) a 5) d 6)a 7)b 8)c 9)d 10)e
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5. ETİKETLEME VE BULMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo’da Etiketleme ve Bulma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. MapIfoda etiketleme nasıl yapılır?
2. MapInfoda bulma işlemi nasıl yapılır ve ne tür kolaylıklar sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Etiketleme ve Bulma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

MapInfoda amaca uygun Örnek uygulamaları
şekilde etiketleme ve bulma inceleyerek , yaparak
işlemini yapar.
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Ø Etiketleme
Ø Bulma
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Giriş
Etiketleme işlemi sayesinde, bazen haritaya bakan kişiye yardımcı olmak için, harita
üzerindeki nehirlerin, tepeleren, köylerin, şehirlerin, ülkelerin ya da diğer coğrafi nesnelerin
isimleri gibi açıklayıcı notları haritanın üzerine eklemek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, haritayı
inceleyenin harita üzerindeki bilgileri analiz etmesini kolaylaştırabilirsiniz.
Bul fonksiyonu size bir kişinin, bir yerin veya başka bir coğrafi nesnenin yerini harita
veya verisayfasında kolaylıkla bulmanızı sağlar. Bul komutu ile MapInfo istenen kaydı ekrana
getirir ve sonrasında ise bir sembol ile işaretler. MapInfo kayıtlarınızı veritabanı bilgilerinizden
yola çıkarak harita üzerinde gösterir, çünkü harita ile veritabanı (öznitelik verileri) birbiri ile
bağlıdır.
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5.1.Etiketleme
5.1.1. Tüm Nesneleri Otomatik Etiketleme
MapInfo’daki etiketler, harita objeleriyle ilişkilendirilmiş verilerden elde edilmektedir
(başlangıç olarak, tablonun ilk kolonundaki verilerin etiketlemede kullanılacağı varsayılır).
Etiketleme seçeneği diyalog kutusunu kullanarak (Katman Kontrolünden ulaşılabilir) font
türüde dahil olmak üzere, etiketler üzerinde çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz.
Ø Harita > Katman Kontrolü’nü seçin (Şekil 30).

Şekil 30: Katman Kontrolü (Başarsoft, 2014)
Ø Yerlesim katmanının seçili olduğundan emin olun.
Ø Otomatik Etiket kutusunu işaretleyin.
Ø Yerlesim katmanının üzerinde çift klikleyin.
Ø Katman Özellikleri penceresinden Etiket Görünümünü seçin (Şekil 31).

92

Şekil 31: Etiketleme Özellikleri (Başarsoft, 2014)

Şekil 32: Etiketleme Özellikleri (Başarsoft, 2014)
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Klikleyerek Etiketleme
Öncelikle, haritamızın üzerine, etiket aracını kullanarak kendimiz etiket yerleştirmekle
başlayalım.
Ø Dosya menüsünü açın.
Ø Aç’ı seçip, Dosya Türü’nde Workspace’i işaretleyin.
Ø Bolum_5 klasöründeki Etiketler.WOR dosyasını seçip, Aç’a basın.
Etiket butonu
görünecektir.

ile harita üzerinde yavaşça gezinirsek, objeler ile ilgili ipuçları ekranda

Ø Etiket butonunu seçin.
Ø Harita objeleri üstünde yavaşça gezinin (Şekil 33).

Şekil 33: Harita Penceresi
Harita üzerindeki bir objeye etiket aracı ile tıklarsanız, MapInfo oraya, etiket yerleştirecektir.
Ø Etiket butonunu kullanarak birkaç objeye klikleyin.
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Etiketleri Düzenleme
Bazen etiketleri düzenlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Mesela, etiketi taşımak veya fontunu,
rengini ya da büyüklüğünü değiştirmek isteyebilirsiniz. Hatta etiketin yazısını bile değiştirmek
isteyebilirsiniz.
Bir etiketi taşımak için:
Ø Ana araç çubuğundan seç butonunu seçin
Ø Etikete tıklayın ve bırakmadan etiketin olmasını istediğiniz yere sürükleyin.
Mevcut etiketi değiştirmek için:
Ø Seç aracı ile etiketin üzerine çift klikleyin.
Etiket Stili diyaloğu görünecektir.
Ø Etiketin ayarlarından bazılarını değiştirerek deneyin (Şekil 34).

Şekil 34: Etiket Sitili (Başarsoft, 2014)
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5.1.2. Bulma
Ø Dosya menüsünü açın, Bütün Dosyaları Kapat‘ı seçin.
Ø Dosya menüsünü açın.
Ø Aç‘ ı seçip, Dosya türü’nü Workspace olarak belirtin.
Ø Bolum_6 klasöründeki Bulma’yı seçin.
Bu proje Dunya, Iller, Yerlesim, Ankara_Yol ve Cankaya_Ogr tablolarını içerir (Şekil 35).

Şekil 35: MapInfo Harita Penceresi
Ø Sorgu > Bul’u seçin.
Bul komutu iki adımdan oluşur. İlk diyalog hangi tablodan arama yapmak istediğinizi ve
bulunan objenin nasıl bir sembol ile gösterilmesini istediğinizi sorar. İkinci diyalog ise neyi
aramak istediğinizi sorar. Not: Bul fonksiyonun kısayolu Ctrl+F’dir.
Ø Tablo kısmında, Dunya’yı seçin.
Ø Belirteç Sembolü’ne tıklayın, istediğiniz sembolü seçin.
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Şekil 36: Bul fonksiyonu
Ø Tamam’a basın.
Ülke kısmına Yemen yazın. Enter’ a basın.

Ø Tamam’a basın.
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MapInfo, Yemen Harita Penceresi’nin merkezinde olacak şekilde haritayı kaydırır ve
seçtiğimiz sembolü üzerine koyar (Şekil 37).

Şekil 37: Harita Penceresi
Not: Bu örnekte Bul fonksiyonu kullanılarak haritadaki bir ülkenin yerini tesbit ettik. Bulmak
istediğimiz obje bir ülke olabileceği gibi sokak, ev, işyeri, kişi veya coğrafi bir veri de olabilir.
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Uygulama Soruları
1.Eğitim dataları üzerinde amacınıza uygun şekilde etiketleme yapınız?
2.Bul fonksiyonunu kullanarak çeştili tablolarda arama yapınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional yazılımında Etiketleme ve Bulma fonksiyonlarını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Araç çubuğunda yer alan
butonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üzerine tıklanan objenin etiketini açar
b) Tüm nesnelerin etiketini otomatik açar
c) Tüm nesnelerin etiketini otomatik siler
d) Etiketin yazı fontunu değiştirir
e) Etiketin rengini değiştirir
2) Harita penceresindeki bir objeyi bulmak için, bul fonksiyonuna ait kısayol tuşu
hangisidir?
a) Caps lock+F
b) Ctrl+F
c) F4+F
d) Esc+F
e)Home+F
3) Çizmiş olduğumuz bir haritaya ait etiket özelliklerini, istediğimiz şekilde
değiştirebileceğimiz yer neresidir?
a) Çıktı Penceresi
b) Veri Penceresi
c) Katman Özellikleri
d) Harita Penceresi
e) Tercihler

(4 ve 5 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
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4) Yukarıda yer alan Bul penceresinde 1 numaralı işaretli alanın fonksiyonu nedir?
a) Çıktı alınacak pencereyi seçer
b) Verinin alınacağı pencereyi seçer
c) Katman özelliklerini değiştirir
d) Arama yapılacak tabloyu seçer
e) Arama yapılacak kolonu seçer
5) Yukarıda yer alan Bul penceresinde 2 numaralı işaretli alanın fonksiyonu nedir?
a) Çıktı alınacak pencereyi seçer
b) Verinin alınacağı pencereyi seçer
c) Katman özelliklerini değiştirir
d) Arama yapılacak tabloyu seçer
e) Arama yapılacak kolonu seçer

(6, 7, 8, 9, 10 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
6) Etiketleme işlemi sırasında yaşanılan bir probleme çözüm bulabilmek için kaç
numuralı alanı kullanmamız gerekmektedir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
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7) Bir objeye ait, etiketin yazı fontunun ön görüntülemesi için kaç numuralı alanı
kullanmamız gerekmektedir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
8) Bir objeye ait etiketin yerini gösteren çubuğu ekleyip kaldırmak için kaç numuralı alanı
kullanmamız gerekmektedir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
9) Bir objeye ait, etiketin döndürme açısını ayarlamak için kaç numuralı alanı
kullanmamız gerekmektedir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
10) Bir objeye ait, etiketin yerini ayarlamak için kaç numuralı alanı kullanmamız
gerekmektedir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e)5
CEVAP 1) a 2) b 3) c 4) d 5) e 6)e 7)d 8)c 9)b 10)a
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6. MAPINFO’DA VERİ DOSYALARINI AÇMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo’nun veritabanı bileşeni olarak .DBF veri formatının, .XLS formatlı veri
sayfalarının, ASCII yazı dosyalarının ve Access tablolarının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

.DBF veri formatı, .XLS formatlı veri sayfası, ASCII yazı dosyaları ve Access tabloları
MapInfo’da nasıl açılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

MapInfo’da
Açma

Veri

Kazanım

Dosyalarını

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

MapInfo’da
diğer
veri
dosyalarını açar ve istenilen Örnek uygulamalar yapmak.
formatta saklar.
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Anahtar Kavramlar
Ø
Ø
Ø
Ø

.DBF
.XLS
ASCII
Access
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Giriş
MapInfo Professional birçok CBS programı ile uyumlu olarak çalışmaktadır. MapInfo
Professional tablosu harita ve veritabanı (öznitelik) dosyalarının birleşiminden oluşmaktadır.
Kendi mevcut veri setlerinizi de MapInfo tablosu gibi görme ve kullanma imkânınız vardır. Bu
özellik bilgilerinizi MapInfo ortamına dönüştürme ihtiyacına karşılık verir. Bu bilgileri görmek
için verisayfası penceresi kullanılır.
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6.1. dBASE (.dbf) Dosyası Açma
Veri setleri üzerinde çalışan birçok yazılım, .DBF (database format) formatında veri
üretebilme yeteneğine sahiptir. MapInfo’da bu türdeki bir dosyayı açmak oldukça basittir. Bu
alıştırma için Washington DC. bölgesindeki hayali müşteri dosyasını açacağız.
Ø Dosya menüsünü açın, Bütün Dosyaları Kapat’ı seçin.
Ø Dosya menüsünü açın, Aç’ı seçin.
Ø Dosya Türü kısmında dBASE DBF (*.dbf)’e basın.
Ø Bolum_7 klasöründeki Musteri.DBF seçip, Aç’a basın.
dBASE DBF Information diyaloğu görünür:

Ø Windows Turkish karakter setini seçip, Tamam’a basın.
Tablo penceresindeki müşteriler ile birlikte tablosal veritabanı yapısında açılacaktır.
Veri sayfasındaki her satır bir kayıt ve her kolon bir sahayı göstermektedir (Şekil 38).

Şekil 38: Veri Sayfası
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Not: Bir veri, bir sefer MapInfo’da açıldığında, MapInfo .TAB uzantılı bir dosya oluşturur.
Örneğin, yukarıdaki alıştırmada Musteri.DBF dosyasını açtığımız için, MapInfo Musteri.TAB
isimli yeni bir dosya oluştururdu. Fakat bu dosya bildiğimiz anlamda herhangi bir veri içermez.
Sadece MapInfo’ya hangi tip verinin açıldığını ve nasıl organize olduğunu söyler. Orijinal veri
dosyası hala kullanılmaktadır.
6.2. Access Veri tabanını Açma
MapInfo üzerinden Access veri tabanı tablolarını doğrudan açıp üzerinde değişiklikler
yapabiliriz.
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø Dosya Türü kısmında, Microsoft Access Database (*.mdb)’yi seçin.
Ø Bolum_7 klasöründeki PRO_TAKIM.MDB seçip, Aç’a basın.
Eğer Access veri tabanı birden fazla tablo içeriyorsa, MapInfo size bir veya daha fazla tablo
açmak için seçenek sunar. Bunun için mevcut tabloların listesini gösteren diyalog kutusu
görünür:

Ø Listeden Basketbol_takımı’nı seçip, Tamam’a basın.
Verisayfası ekrana gelir;

Not: Eğer veritabanı Salt-okunur ise, MapInfo içinde açılamaz. Eğer veritabanı güvenlik
sistemi açıksa, veritabanı için şifre girmenizi isteyecektir. Ayrıca MapInfo’dan çağrılan Access
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tablosu düz bir Access tablosu olmalıdır. Yani tablonun başka Access tablolarının içerdiği
verileri gösteren sahaları içermemesi gerekir.
6.3. ASCII Yazı Dosyalarını Açma
MapInfo’da ASCII yazı dosyalarını açabilirsiniz. Yalnız, açmak istediğiniz yazı dosyaları
sahaları ayırt edebilmek için boşluk, tab, virgül ya da başka birşeyle bölünmüş olmalıdır.
Bölünmüş ASCII yazı dosyasını MapInfo’da açmadan önce, MapInfo aşağıdaki soruları sorar:
Ø Hangi ayırıcı kullanılmış?
Ø Yazı dosyasının ilk satırı MapInfo’da kolon isimleri olarak kullanılacak mı?
Yukarıdaki sorulara cevap vermek için bölünmüş ASCII yazı dosyasını herhangi bir yazı
düzenleyicisinde (Notepad veya MS Write gibi) açabilirsiniz.
Aşağıda, virgül ile bölünmüş bir ASCII yazı dosyasının örneğini görüyorsunuz. İlk satır
MapInfo’da kolon ismi olarak kullanılabilir (Şekil 39).

Şekil 39: Not Defteri
Sınırlı uzunlukta saha içeren dosyalar gibi, bölünmemiş yazı dosyaları doğrudan MapInfo’da
açılamaz. Şimdiki örnekte, virgülle ayrılmış yazı dosyasında yer alan işçi kayıtlarını açacağız:
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø Dosya Türü kısmında, Sonlandırılmış Metin ASCII (*.txt)’yi seçin.
Ø Bolum_7 klasöründeki ABONE.TXT dosyasını seçip, Aç’a basın.
Sonlandırılmış ASCII Bilgisi diyaloğu görünür.
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Ø Sonlandırıcı kısmında Diğer seçeneğini işaretleyin. Ayraç olarak virgül
görünmelidir.
Ø Windows Turkish’i Dosya Karakter Seti olarak seçin.
Ø İlk Satırı Kolon Başlığı Olarak Al seçeneğini işaretleyin.
Ø Tamam’a basın.
Yazı dosyası artık bir verisayfası penceresinde görüntülenecektir.

6.4.Excel Verisayfalarını Açma
MapInfo hem Excel hem de Lotus 1-2-3® verisayfası formatlarını desteklemektedir. Bu
uygulamamızda bir Excel verisayfasını açacağız. (İşlem Lotus verisayfaları için de aynıdır.)
Verisayfasını MapInfo içinde açmadan önce, aşağıdaki soruların cevaplarını bilmeniz gerekir:
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Ø Hangi hücre aralığındaki verilere ulaşmak istiyorsunuz? MapInfo verisayfasının hangi
kısmına ulaşmak istediğinizi bilmelidir. Yalnız, hücre aralığını tanımlarken kolon
başlıklarını dahil etmeyin.
Ø Verilerin hücre aralığına herhangi bir aralık ismi verildi mi? Verisayfasında ulaşmak
istediğiniz aralıktaki verilere bir isim verebilirsiniz. Eğer bir aralıktaki hücreler için, bir
aralık ismi oluşturmuşsak, kolon başlıklarını dahil etmemeliyiz.
Ø Hücre aralığının bir üzerindeki satır kolon başlıklarını içeriyor mu? Kolon başlıklarını,
verinin bu hücre aralığı üzerindeki satıra yerleştirin.
Yukardaki sorulara cevap verebilmeniz için yazılım ile bu verisayfasını açmanız gerekebilir.
Aşağıda örnek bir verisayfası gösterilmiştir. Veri aralığı A2 ile B10 arasındadır ve veri
aralığının üzerindeki ilk satır kolon başlıklarını içermektedir (Şekil 40).

Şekil 40: Excel Sayfası
Excel verisayfasını açmak için:
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø Dosya_türü kısmında, Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx)’i seçin.
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Ø Bolum_7 klasöründeki Excel_Koordinat.XLSX’i seçip, Aç’a basın.
Excel Bilgisi diyaloğu görünecektir. Bu diyalog hangi hücrelerin tabloda olacağını sorar. Bütün
verisayfasını tablo olarak almakta mümkündür. UTM_Koordinatlari verisayfası için, veri
aralığını ve kolon başlıklarını tanımlayacağız:

Ø Aralık Adı kısmında Diğer’i seçin.
Aralık Değiştir diyaloğu görünür.
Ø UTM_Koordinatlari!A2:B10 yazın.
Ø Excel Bilgisi diyaloğuna dönmek için Tamam’a basın.
Ø Eğer çalışma sayfanızın ilk satırını kolon isimleri için kullanmak istiyorsanız, Bir üst
satırı Kolon Başlığı olarak al seçeneğini işaretleyin.
Diyolog aşağıdaki gibi görünmelidir:

Ø Tamam’a basın.
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Ø Tamam’a basın.

Şekil 40: Excel Sayfası
Ø Veriler artık Verisayfası Penceresi’nde görüntülenecektir.
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6.5. Veri Dönüştürme (Import) İşlemi
MapInfo Profesional ile diğer uluslarası formattaki Computer Aided Design (Bilgisayar
Destekli Tasarım) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) programlarında hazırlanan çizim
dosyalarını açabilirsiniz. Ancak bunun için birtakım dönüşüm işlemler yapılması gerekir.
Örneğin; AutoCAD / MicroStation gibi çizim ortamlarından MapInfo ortamına çizimlerinizi
aktarabilirsiniz. Bunun için;
Ø Araçlar > Universal Translator (Şekil 41)

Şekil 41: Universal Translator
Ø Açılan Universal Translator > Universal Translator... ’ı seçin.
Ø FME Quick Translator penceresi ekrana gelecektir.

Ø FME Quick Translator penceresinde Translate Data

butonuna tıklayın.
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Desteklenen Formatlar (Başarsoft, 2014);
Ø AutoCAD DWG/DXF,
Ø ESRI ArcInfo Export(E00), ESRI SHAPE,
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Ø ESRI ArcSDE, ESRI Geodatabase (Personal Geodatabase)
Ø MapInfo MID/MIF, MapInfo TAB,
Ø MicroStation Design,
Ø Spatial Data Transfer Standart (SDTS),
Ø Vector Product Format (VPF)
Ø Google Earth KML (*.kmz, .kml)
Universal Translater aracının nasıl çalıştığını görmek için bir örnek yapalım:
Ø Bir AutoCAD dosyası olan Bolum_7 de ruhsat.dwg dosyasını Universal Translator
aracını kullanarak MapInfo ya aktaracağız.
Ø Açmış olduğunuz FME Quick Translator diyaloğunda Translate Data
basın.

butonuna

Ø Set Translation Parameters diyaloğunda Format kısmından AutoCAD DWG/DXF ‘i
seçin.
Ø Dataset kısmından Bolum_7 klasöründeki ruhsat.dwg dosyasını seçin.
Ø Coord.System kısmından dosyanızın projeksiyonunu belirleyin.
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Şekil 41: Projeksiyon Seçimi
Ø Writer bölümünde ise oluşturacağınız MapInfo dosyalarının kaydedileceği yer ve
formatları belirlenir.
Ø Format kısmına MapInfoTAB seçeneğini ve Dataset kısmında da Kaynak dosyanızın
bulunduğu klasörü seçin.
Ø OK butonunu seçerek “Dönüşüm işlemi” ni bitiriyoruz.
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Şekil 42: Quick Translator
Dönüşüm işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren bilgi ekrana geldikten sonra, oluşan
“MapInfo TAB” dosya veya dosyalarını açarak düzenleme yapabilir, dosyalarınız üzerinde
çalışabilirsiniz.
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6.6. Evrensel Veri Aç İle Dosyaların Doğrudan Açılması
Evrensel Veri Aç butonu ile AutoCAD, Microstation Design, ESRI ArcSDE ve Personal
Geodatabase veri tiplerini doğrudan açabilirsiniz. Bu özellik bu veri tiplerinin doğrudan
açılmasına ve görüntü özelliklerinin ayarlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu verinin
doğrudan açılmasıyla otomatik olarak bir .tab dosyası üretilmektedir. MapInfo ve Safe Software
bu doğrudan açma yolu ve evrensel verinin doğrudan MapInfo Professional da görüntülenmesi
için beraber çalışmıştır.
Safe Software’s Feature Manipulation Engine (FME) kullanarak, aşağıdaki verilere doğrudan
erişebilirsiniz (Başarsoft, 2014):
Ø ESRI ArcSDE
Ø ESRI Personal Geodatabase (*.MDB)
Ø AutoCAD.DWG/DXF
Ø Microstation Design (*.DGN)
Ø ESRI ArcInfo Export (*.E00)
Ø Spatial Data Transfer Standard (*.CATD.DDF)
Ø Vector Product Format (*.FT)
Ø Google Earth KML (*.kmz,.kml)
Evrensel Veri Aç butonundan yararlanarak verilerinizi açmak için:
Ø Dosya > Evrensel Veri Aç butonuna basın.
Ø Format kısmında açmak istediğiniz veri formatını seçin.
Ø FME Reader Gallery kısmından Google Earth KML veri tipini seçin. Eğer listedeki
veriler yeterli değilse More Formats… butonuna basarak internet üzerinden yardım
alabilirsiniz.
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Şekil 43: FME Reader Gallery
Ø Dataset kısmından dönüştüreceğiniz dosyayı seçin. Bu alıştırma için binalar .KML
dosyasını seçin.

Ø Specify Data Source peceresinden OK’ ye basın.

123

Şekil 44: Katman Seçimi
Ø Katmanları Seç penceresinde açılması istenen pencereleri işaretleyin. Dosya Adı
kısmında istenilirse katmanlara ait dosya isimleri ve görüntü özellikleri düzenlenebilir.
Ø Seçili Katmanlara Uygula kısmından dosyanın sahip olduğu orijinal renk ayarlarında
değişiklik yapabilirsiniz.
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Şekil 45: Sembol Stili
Ø Dizin kısmından katmanlar için ayrı ayrı oluşturulacak olan .tab dosyalarının otomatik
olarak kaydedilebileceği klasör yolunu işaretleyin ve Tamam’a basın.
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Uygulama Soruları
1. .XLS, .ASCII, Access dosyalarını MapInfo’da açınız?
2.Diğer CBS yazımlarına ait verileri MapInfo .tab dosyasına dönüştürünüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professinoal veritabanı bileşeni olarak .DBF veri formatının,
.XLS formatlı veri sayfalarının, ASCII yazı dosyalarının ve Access tablolarının nasıl
kullanılacağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi MapInfo’da, Universal Translator aracı ile doğrudan
açamayacağımız bir veri formatıdır?
a) ESRI ArcInfo Export (*.E00)
b) ESRI Personal Geodatabase (*.MDB)
c) AutoCad (.DXF)
d) ESRI ArcSDE
e) Photoshop (.psd)
2) MapInfo’nun doğrudan açabildiği dosya türleri arasında yer alan ASCII (.txt) ne tür
bir dosyadır?
a) Doc. Dosyası
b) PPT Dosyası
c) Metin Dosyası
d) Excel Dosyası
e) Psd Dosyası
3) MapInfo’da dışarıdan veri alma ve dönüştürme işlemine ne ad verilir?
a) İmport
b) Curve
c) Divide
d) Export
e) Cluster
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(4 ve 5 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
4. Şekildeki işlem basamağı gösterilen uygulama nedir?
a) Tampon bölge oluşturma
b) Evrensel veri dönüştürme
c) Sınıflama yapma
d) Kümeleme yapma
e) Ulusal veri dönüştürme
5. Şekildeki işlem basamağı gösterilen uygulama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Uluslararası verileri dönüştürebilir
b) Dönüştürülen bir veriyi kullanıma hazır hale getirir
c) Dönüştürülen bir verinin projeksiyonunu ayarlayabilir
d) Yerel verileri dönüştürebilir
e) Uygulama için ekstra bir eklentiye ihtiyaç yoktur
6. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi Google Earth programına aittir?
a) .KML
b) DWG
c) SHAPE
d) SDTS
e) VPF
7. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi AutoCAD programına aittir?
a) .KML
b) DWG
c) SHAPE
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d) SDTS
e) VPF
8. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi ESRI ArcInfo programı tarafından doğrudan
kullanılabilir?
a) .KML
b) DWG
c) SHAPE
d) SDTS
e) VPF
9. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi ESRI ArcInfo Export tarafından doğrudan
kullanılabilir?
a) .KML
b) DWG
c) SHAPE
d) .E00
e) VPF
10. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi NedCAD tarafından doğrudan kullanılabilir?
a) .KML
b) DWG
c) SHAPE
d) .E00
e) .NCZ

Cevap 1) e 2) c 3) a 4)b 5)d 6)a 7)b 8)c 9)d 10)e
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7. MAPINFO’DA TEMATİK HARİTA OLUŞTURMA

131

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo Professional’da bir tematik haritanın nasıl oluşturulduğunu ve nasıl
düzenlenlenebileceğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Tematik harita nedir?
2.Tematik haritalar ne tür kolaylıklar sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Tematik Harita Yapımı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kullanıcı ihtiyaca göre
Örnek uygulamalar yapmak.
tematik harita oluşturur.
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Anahtar Kavramlar
Ø Tematik Harita
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Giriş
Tematik harita yapımı, MapInfo’nun kendi bünyasinede bulunan fonksiyonlarından
birisidir. Tematik haritalama, veri sunumunun en etkili biçimlerinden biri olarak
tanımlayabiliriz. Tematik haritalama ile aynı veriyi birçok farklı yol ile gösterebiliriz. Tematik
haritalama aslında öznitelik verisine bağlı olarak haritanın değişik şekillerde gösterilmesi olarak
tanımlanabilir. Örneğin; iller haritasını, her ildeki gelir durumuna göre renklendirebilir; koyu
renklerle yüksek geliri gösterirken, açık renklerle düşük gelirli yerleri gösterebiliriz.
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7.1. Aralık Tanımlı Tematik Harita Oluşturma
Tematik haritalama konusuna, ilk olarak aralıklı tematik harita yapımı ile başlayacağız. Bu
tipteki haritalarda belirli bir aralıktaki değerler, bir renk/stilde gösterilir. Örneğin, mor renkle
taranmış bir ülke üç ve dört milyon arasındaki nüfusu gösterirken, başka bir renkle, mesela
mavi ile taranmış bir ülke de bir ve iki milyon aralığını gösterebilir.
İlk örnek olarak, Iller tablosunun verileri üzerinde tematik harita oluşturacağız. İlleri tematik
olarak değişik şekillerde tarayabiliriz.
Öncellikle, bu derste kullanılacak Proje’yi açmakla işimize başlayalım:
Ø Dosya menüsünü açın.
Ø Aç’ı seçip, Dosya Türü’nde Workspace’i belirleyin.
Ø Bolum_10 klasöründeki Thematik.WOR’u seçip, Aç’a basın.
Aşağıdaki harita görünecektir (Şekil 46):

Şekil 46: Harita Penceresi
Bu proje dâhilinde açılan tabloları kullanarak, illerin tematik haritasını oluşturmaya
başlayabiliriz. İlk olarak, aralık tanımlı tematik harita oluşturacağız. Iller tablosunu 1980 yılına
ait ortalama gelir kayıtlarına göre renklendirelim.
Bir tematik harita üç adımdan oluşturulur. Her adımın ayrı bir diyaloğu vardır.
Ø Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap’ı seçin.
Adım 1: İlk adım da oluşturmak istediğimiz tematik haritanın tipini seçeriz. MapInfo bize 7
değişik türde tematik oluşturma imkanı verir. Her tipin kendine özgü bir amacı ve özelliği vardır
(Şekil 47).
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Şekil 47: Tematik Harita Yap 1
Tematik haritanın yedi tipi şunlardır (Başarsoft, 2014):
1. Aralık: Her renk belirli bir sayısal aralığı gösterir. (0-5, 5-15 gibi)
2. Çubuk Grafik: Her objenin üzerine renklendirilmiş bir bar grafiği yerleştirilir.
3. Pasta Grafik: Her objenin üzerine renklendirilmiş bir pasta grafiği yerleştirilir.
4. Büyüyen: Verinin büyüklüğüne göre sembolün büyüklüğü değişir yani büyük semboller
büyük değerleri gösterirken, küçük semboller de küçük değerleri gösterir.
5. Nokta Yoğunluk: Noktaların toplam sayısı o alanın değerini temsil edecek şekilde, noktalar
sınır haritası üzerinde dağılır.
6. Bireysel: Her değer ayrı bir renk veya sembol ile gösterilir. (1 Kırmızı, 2 Sarı, A Mavi, B
Siyah gibi)
7. Grid: Bir alan üzerinde noktasal verilerin tematik enterpolasyonu ile oluşturulan
(hücrelerden/cell’lerden oluşan) yüzeydir.
Bu dialogda, ayrıca şablon adınıda seçmeniz gerekir. Şablon, renk, aralık metodu ve
lejant ayarı gibi tematik harita ayarlarını içerir. Bu şablonlar o andaki oturumda veya daha
sonraki çalışmalarda kullanılabilir. Tematik harita oluşturmadan önce her zaman şablon
seçilmelidir.
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Her tematik harita tipi için seçebileceğiniz daha önceden hazırlanmış şablonlar
mevcuttur. Aralık tanımlı ve bireysel tematik oluştururken hangi tür grafik obje ile çalıştığınızı
bilmeniz gerekir çünkü bu tematik haritalar, nokta, çizgi ve alan için farklı şablonlara sahiptir.
İlk haritamız için tablomuzda yer alan sayısal bilgileri Aralık tanımlı tematik ile
haritalayacağız.
Ø Aralık tipinin seçildiğini onaylayın.
Iller tablosu alan tipi objelerden oluşmaktadır, öyleyse
Ø Şablonları alfabetik olarak görmek için Ada Göre Sırala seçeneğini işaretleyin.
Ø Region Ranges Default şablonunu seçip, İleri’ye basın.
Adım 2: Sonraki diyalog’da (Tematik Harita Yap - Adım 2 / 3) kullanacağınız tabloyu ve
sahayı seçebilirsiniz. Renklendirme için kullanılacak veri bu tabloda ya da başka bir tabloda
olabilir. Bu örnekte bizim kullanacağımız veri aynı tabloda yer almaktadır.
Diyalog göründüğünde listenin en üstünde Donatilar isimli tablo görünecektir. Kolon listesinde
ise SATIS_94 görünmektedir. Çünkü bu saha tablodaki ilk sayısal sahadır. Iller tablosundaki
ortalama gelir seviyesine göre tematik yapacaktık, seçenekleri değiştirelim (Şekil 48).
Ø Tablo listesinden Iller’i seçin.
Ø Kolon listesinden ORT_GELIR_1980’i seçip, İleri’ye basın.

Şekil 48: Tematik Harita Yap 2
Adım 3: Bu diyalogda (Tematik Harita Yap - Adım 3 / 3) aralıkları ve kullanılacak renkleri
ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda tematik haritanın lejantınıda kendi isteklerinize gore
değiştirebilirsiniz. Şimdilik mevcut ayarlarla tematik haritayı oluşturalım. Değişiklikleri daha
sonrada yapabiliriz.
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Şekil 49: Tematik Harita Yap 3
Tamam’a basın.
Harita, her il kendi ortalama gelir seviyesine göre renklenmiş olarak ekrana geldi.
Tematik harita oluşturduğunuz zaman, Tematik Lejant Penceresi otomatik olarak oluşur ve
tematik haritanın üzerindeki renklerin, sembollerin ve stillerin anlamlarını ve bunların
herbirinin içerdikleri kayıt sayısını (parantez içindeki rakamlar) gösterir. Eğer istenirse lejant
penceresini taşımak, büyüklüğünü değiştirmek veya Seçenekler > Lejantı Aç/Sakla
komutuyla görünür yapmak/kapatmak mümkündür.
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Şekil 50: Harita Penceresi
Şimdi de yapmış olduğumuz Tematik Haritayı ve lejantı değiştirelim.
Ø Lejant penceresinin üzerinde çift tıklayın.
Ø Harita menüsünü açın ve Tematik Haritayı Düzenle’yi seçin veya,
Ø Oluşan tematik lejant penceresinde lejantın üzerine bir defa tıklandığında aktif hale
gelen Tematik Haritayı Değiştir Aracı’na tıklayın (Şekil 51).

Şekil 51: Tematik Haritayı Değiştir (Başarsoft, 2014)
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Şimdi de aralıkları ve stilleri değiştirelim. Stiller’e tıklayın.

Şekil 52: Aralık sitillerini değiştir
Aralık Stilini Değiştir diyaloğunda yer alan en üstteki kırmızı poligonu tıklayın (426.000.000
– 626.000.000 olarak belirtilmiş).
Alan Stili diyaloğu görünür:

Şekil 53: Alan Stili
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En üst aralığın rengini değiştirelim. Bunun için:
Ø Ön Renk listesini tıklayıp, Koyu maviyi seçin.
Hatırlayacak olursanız, burada seçtiğimiz renk en üst aralıkta görünecek ve daha alt aralıklar
için bu rengin daha açık tonları kullanılacak.
Ø Alan Stili diyaloğunu kapatmak için Tamam’a basın.
Ø Bu işlemi en alttaki poligon için de tekrarlayın ve rengini sarı seçin.
Ø Aralık Stillerini Değiştir diyaloğunu kapatmak için Tamam’a basın.
Ø Tematik Haritayı Değiştir diyaloğunu kapatmak için Tamam’a basın.
Harita şimdi sarıdan başlayıp koyu mavi arasında renkendirildi (Şekil 54).

Şekil 54: Harita Penceresi
Bu renklendirmede tematik haritanın genel prensibini yakalayabilirsiniz. Koyu renkler yüksek
değerleri veya yoğunlukları temsil ederken, açık renklerde düşük değerleri veya yoğunlukları
temsil etmektedir.

Not: F9 tuşu Tematik Harita Yapımı Penceresine ulaşmanın kısayoludur.
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ü Farklı örnekler:

Şekil 55: 1997 Türkiye nüfusunu gösteren tematik harita

Şekil 56: Türkiye’nin bölümlerinin alansal büyüklüklerine (km2) göre oluşturumuş tematik
harita
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7.2. Bireysel Tematik Harita Oluşturma
Bireysel tematik harita oluşturma, kategori bilgilerine göre objeleri renklendirir. Başka
bir ifade ile her obje kendi içerdiği değere göre renk alır. Yani, MapInfo her birim değere ayrı
bir renk veya biçim atamaktadır.
Her donatı eğitim, eğlence, ulaşım ve ticaret olmak üzere dört farklı gruba ayrılmıştır. Şimdi
de Donatilar haritasını tematik yapalım ki, hangi donatı hangi grupta yer alıyor kolayca
anlayalım. Bunun için kullanacağımız saha TIP kolonudur.
Ø Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap seçin.
Ø Tematik Harita Yap - Adım 1/3 (Tematik Haritamızı 3 adımda oluştururuz)
diyaloğundan Bireysel’i seçin.
Donatilar tablosu noktasal objelerden oluşmaktadır,
Ø Şablon Adı listesinden Point IndValue Default’u seçip, İleri butonuna basın (Şekil
57).

Şekil 57: Tematik Harita Yap 1
Adım 2 diyaloğunda hangi tabloyu ve hangi sahayı kullanacağımızı seçeceğiz. Donatilar
tablosu, harita penceresinde noktasal obje içeren en üst katman olduğu için Tablo aşağı açılan
listesinde de en üstte yer almaktadır. ADI kolonu da tablonun ilk kolonu olduğu için, Kolon
aşağı açılan listesinin en üstünde yer almaktadır.
Bireysel tematik harita, haritayı karakter ya da sayısal değerlere göre renklendirmenize olanak
sağlar.
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Ø Donatilar tablosunu TIPI kolonuna göre renklendirelim:

Şekil 58: Tematik Harita Yap 2

Ø İleri’ye basın.

Şekil 59: Tematik Harita Yap 3
Adım 3’de, MapInfo’nun donatıları TIPI kolonuna göre nasıl sınıfladığını görebiliriz. Parantez
içindeki sayılar, hangi tipte kaç kayıt olduğunu gösterir. Buradan, haritayı istediğimiz şekilde
değiştirmekte mümkündür. Stiller butonu sembolün tipini, rengini ve büyüklüğünü
değiştirmenizi sağlarken, Lejant butonu da lejant penceresini değiştirmenizi sağlar.
Ø Stiller butonuna basın ve her tip için farklı bir sembol seçin.
Ø Tematik oluştur - Adım 3 diyaloğuna dönmek için Tamam’a basın.
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Ø Haritayı oluşturmak için Tamam’a basın.

Şekil 60: Tematik Harita

Şekil 61: Tematik Harita Lejantı
Tematik haritada değişiklikler yapmak istiyorsanız, lejant penceresinin üzerinde çift tıklayabilir
veya Harita > Tematik Haritayı Düzenle komutunu kullanabilirsiniz.
Not: Tematik Haritayı Düzenle’nin kısayol tuşu Alt+F9’dur.
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7.4. Tematik Şablonların Kullanımı
Tematik şablonlar aşağıdaki harita ayarlarını kaydeder:
Ø Seçilen stilleri,
Ø Değiştirilmiş lejant yazıları ve başlıkları dahil olmak üzere, lejant seçeneklerini,
Ø Eğer aralık tanımlı tematik yapılacaksa, aralık metodunu, aralık sayısını
Bütün tematik şablonlar değiştirilebilir, silinebilir ve yeni şablonlar oluşturulabilir.
Şimdi Donatilar tablosu için oluşturduğumuz bireysel tematik harita ayarlarına dayanarak bir
tematik şablon oluşturalım. Daha sonra, bu şablonu değiştirip, başka bir şablon ile
birleştireceğiz.
Ø Harita > Tematik Haritayı Düzenle’yi seçin.
Ø Donatilar (Tek değer TIPI) seçip, Değiştir’e basın.

Tematik Haritayı Değiştir diyaloğu görünür.
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Şekil 62: Tematik Haritayı Değiştir
Ø Şablon grubundan Kaydet’e basın.
Tematik Şablonunu Kaydet diyaloğu görünür. Bu diyaloğu kullanarak, yeni bir şablon
kaydedebilir, varolan bir şablonun ismini değiştirebilir, üzerine yeni ayarları kaydedebilir veya
onu silebilirsiniz.
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Şekil 63: Tematik Şablonunu Kaydet
Mevcut tematiğimizin şablonunu kaydetmek için:
Ø Adı kısmına Donati Tipi - Bireysel yazın.
Ø Ayarları Şablona Kaydet diyaloğunu kapatmak için Tamam’a basın
Ø Tematik Haritayı Değiştir diyaloğunu kapatmak için İptal’e basın.
Şablonu yeni bir tematik harita üzerinde uygulamak için:
Ø Harita menüsünü açın ve Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap’ı seçip, Bireysel’i
seçin.
Donati Tipi - Bireysel şablonu, Şablon Adı listesinde görüntülenecektir.
Ø Şablon Adı listesinden, Donati Tipi – Bireysel’i seçin.
Önizleme penceresinde, seçilen şablonun ayarlarıyla örnek lejant görüntülenir.
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Şekil 64: Tematik Harita Yap 1
Eğer lejant yazılarını, daha önce oluşturduğunuz yazılardan kullanmak isterseniz, Özel Lejant
Yazısı Kullan kutusunu işaretleyin. Devam edip şablonu değiştirelim.
Ø İleri butonuna basıp sonraki diyaloğa geçin (Tematik Harita Yap - Adım 2/3)
Ø Tablo listesinden Donatilar tablosunu seçin;
Ø Kolon listesinden TIPI seçip, Ileri’ye basın.
Ø Tematik Oluştur - Adım 3 diyaloğundaki Stiller’den,her kategori için stili değiştirin.
Ø Tematik Oluştur - Adım 3 diyaloğuna dönmek için Tamam’a basın.
Ø Şablon grubundan Kaydet’e basın.
Bu noktada yeni bir şablon oluşturabilir ya da yeni stillerimizi mevcut şablon üzerine
kaydedebiliriz. Stillerimizi mevcut şablon üstüne kaydetmek için:
Ø Tamam’a basın.
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Ø Tamam’a basın.
Ø Tematik haritayı oluşturmak için Tamam’a basın.
Mevcut bir tematik haritanın ayarlarını kullanarak mevcut tematik haritaları değiştirebilirsiniz.
Şablonları sadece tematik bir haritayı değiştirirken birleştirebilirsiniz:
Ø Harita > Tematik Haritayı Düzenle’yi seçin.
Ø Donatilar (Tek değer TIPI) seçin.
Ø Değiştir’e basın.
Ø Lejant’a basın.
Lejantı Değiştir diyaloğunda dikkate değer bir iki değişiklik yapalım.
Ø Tamam’a basın.
Ø Şablon kısmında, Birleştir’e basın.
Ø Point IndValue, Black and White seçin.
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Şekil 65: Bir şablonu geçerli tematiğe birleştir
Ø Tamam’a basın.
Şimdi, Point IndValue, Black and White şablonu mevcut tematik haritada tanımlanan şablonun
özelliklerini aldı.
Ø Tematik haritayı oluşturmak için Tamam’a basın.
ü Lejant başlığı ve lejant öğelerindeki fontun sürekli Türkçe çıkması için
Seçenekler>Tercihler menüsünden Lejant Penceresindeki fontları Türkçe yapın (Arial
Tur) gibi.
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Uygulama Soruları
1. Tematik olarak renklendirmek istediğiniz tabloları belirleyin ve açın. İhtiyacınıza göre bir
tematik harita yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Tematik Haritanın ne olduğunu ve MapInfo Professional yazılımında
uygulamasının nasıl yapıldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kısa yol tuşları bir işlemi daha hızlı yapmamızı sağlayan önemli bir fonsiyondur,
aşağıdakilerden hangisi Tematik Harita Penceresini açan kısayol tuşudur?
a) F8
b) F7
c) F4
d) F1
e) F9
2) Yapılan bir seçim sonucunda her ilin aldığı oyu, parti pari göstermek isteseydik hangi
tip Tematik Harita en uygun olurdu?
a) Bireysel
b) Aralık
c) Pasta Grafik
d) Nokta Yoğunluk
e) Grid
3) Ülkemizdeki illere göre ortalama gelir dağılımını (belirli renk aralığında) göstermek
isteseydik bunu en iyi gösterebilecek Tematik Harita tipi hangisi olurdu?
a) Nokta Yoğunluk
b) Aralık
c) Grid
d) Bireysel
e) Büyüyen
4) Tematik haritada düzenlemer yapmak istediğimizde, izleyeceğimiz işlem basamağı
hangisidir?
a) Seçenekler> Tematik Haritayı Düzenle
b) Pencere> Tematik Haritayı Düzenle
c) Harita > Tematik Haritayı Düzenle
d) Tablo> Tematik Haritayı Düzenle
e) Tercihler> Tematik Haritayı Düzenle
5) Yapılan bir tematik haritada düzenlemeler yapmak istediğimizde pratiklik açısından
bize hız kazandıracak olan kısayol tuşu hangisidir?
a) Alt+F9
b) Delete+F9
c) Esc+F9
d) Ctrl+Shift+F9
e) Shift+Enter+F9
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(6, 7, 8, 9 ve 10 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
6) Tematik harita yapma penceresinde, karşılan bir problemi çözmek için hangi numaralı
alanı kullanırız?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
7) Tematik harita yapma penceresinde, ihtiyacımız doğrultusunda tematik harita türünü
seçmek için hangi numaralı alanı kullanırız?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
8) Tematik harita yapma penceresinde, seçilen tematik harita türünü görüntülemek için
hangi numaralı alanı kullanırız?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
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9) Tematik harita yapma penceresinde, seçilen tematik harita şablonunu zamana göre
sıralamak için hangi numaralı alanı kullanırız?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
10) Tematik harita yapma penceresinde, seçilen tematik harita şablonunu isme göre
sıralamak için hangi numaralı alanı kullanırız?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

Cevaplar: 1) e 2) c 3) b 4) d 5) a 6)a 7)b 8)c 9)d 10)e

8. MAPINFO’DA İLERİ SEVİYE TEMATİK HARİTA OLUŞTURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo Professiona’da ileri düzey tematik haritaların yapımı anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.İleri düzey tematik harita nedir?
2. İleri düzey tematik haritaların sağladığı kolaylıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Karmaşık verilerden tematik
harita oluşturur ve farklı
İleri seviye tematik harita yapımı
Örnek uygulamalar yapmak.
verileri tematik harita ile
karşılaştırır.
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Anahtar Kavramlar
Ø İleri seviye tematik harita
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Giriş
Bu bölümde, çift değişkenli tematik haritaların oluşturulmasını, aynı bölgeye ait birden
fazla verinin karşılaştırılması için doğrudan harita üzerinde bar/pasta grafiklerinin
oluşturulmasını, bölge üzerinde nokta yoğunluğu ile tematik oluşturmayı öğreneceğiz. Bunların
yanısıra tematik haritalamada kullanılan ana araçlardan biri olan grid tematik haritalamasını ve
oluşturulan grid haritanın 3 boyutlu görüntülenmesini göreceğiz.
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8.1. Çift Değişkenli Tematik Haritaların Oluşturulması
Ø Dosya > Aç komutundan,
Ø Bolum_11 klasöründeki Iller ve Donatilar tablolarını açınız (Şekil 66).

Şekil 66: Harita Penceresi ve Veri sayfası
Donatilar tablosu, noktasal objelerden oluşmakta, noktalara ait işyeri tipi ve satış
bilgilerini içermektedir. Hem işyerinin tipini hem de ilgili satış bilgisini aynı zamanda
göstermek istiyorsak, bu niteliklere ait kolon tiplerinin ikisi birden sayısal veya ikisi birden
karakter olmadığı için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
Not: Çift Değişkenli Tematik Haritalama, noktasal veya çizgisel objeler içeren haritalar
üzerinde uygulanabilir.
Elimizdeki veriye bağlı olarak, iki tane aralıklı haritayı veya bir bireysel bir de aralıklı
haritayı seçebiliriz. İlk önce Donatilar tablosunun TIPI kolonuna göre bireysel renklendirilmiş
tematik harita oluşturalım.

Şekil 67: Harita Penceresi
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İki değişkeni bir sembolde gösterebilmemiz için, her değişken için değişik bir nitelik
seçmemiz gerekir, mesela birisi renge göre ayrılmış iken diğeri sembol tipine veya büyüklüğüne
göre ayrılabilir. Şimdi biz renkleri seçtiğimize göre artık, aralıklı tematik haritayı seçmemiz
gerekiyor.

Şekil 68: Tematik Harita Yap 1
Dikkat ettiğiniz üzere bu büyüyen bir tematik harita değildir, değişken büyüklüklerde aralıklı
tematik haritadır. Bir sonraki adımda tematik yapılacak kolon olarak SATIS_95’i seçiniz. 3.
Diyalog’daki Stiller düğmesine basınız ve Seçenekler’e tıklayınız. Uygula seçeneğinde, bu
tematik için en uygun gösterim olan Boyut’u seçiniz.
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Şekil 69: Tematik Harita Yap
Tamam’a bastığımız zaman bu diyalog başka bir harita oluşturacaktır ama aslında sadece bir
önceki tematik haritadaki büyüklükleri değiştirecektir.

Şekil 70: Tematik Harita
8.2. Bar Grafiği Tematik Harita Oluşturma
Bir önceki dersimizde tematik harita oluşturma konusunda bir fikir edinmiştik. Bu derste
Türkiye il haritası tablosu ve 1991 seçimlerinin il merkezlerindeki sonuç tablosu ile çalışacağız.
Ø Bolum_11 klasöründeki Iller ve 91_Sec_Il_Mer tablolarını açın.
Ø Iller tablosunun Harita ve 91_Sec_Il_Mer tablosunun Verisayfası pencereleri ekrana
gelecektir (Şekil 71).
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Şekil 71: Harita Penceresi
Verisayfası penceresinde il kodlarını, seçmen sayısını, geçerli oy miktarını ve partilerin
aldıkları oy miktarlarını göreceksiniz. Türkiye haritası üzerinde bar grafik olarak bu verileri
göstermek için;
Ø Iller Harita Penceresini aktif hale getirin.
Ø Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap Menüsünü tıklayın.
Adım1: İlk adım tematik oluşturma yönteminin seçimi aşamasıdır. MapInfo yedi farklı tipte
tematik oluşturmamıza imkân sağlar.
Çubuk Grafik seçeneğini işaretlediğimizde Şablon adı kısmında Bar Chart, Black and White ve
Bar Chart Default seçeneklerini göreceksiniz. Siyah-beyaz için birincisini, Renkli bir grafik
hazırlamak için de ikinci seçeneği işaretlememiz gerekir.
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Şekil 72: Tematik Harita Yap 1
Adım 2: Sonraki diyalog kutusu ise hangi tablonun kullanılacağı ve hangi kolonların
seçileceğinin bilgisidir.

Şekil 73: Tematik Harita Yap 2
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Görüldüğü gibi Iller tablosunda sadece NUFUS_1990, NUFUS_1997, ORT_GELIR_1980 ve
DEGİSİM kolonları mevcuttur. Tablo kısmında seçilen tablonun kolonları Kolon Tablosu
kısmında görülecektir. Ancak başlangıç hedefimiz oy oranlarını Türkiye il haritası üzerinde
göstermek olduğu için başka bir tablodan veri alarak tematik yapmamız gerekmektedir.
Birleştir seçeneği ile başka bir tablodaki veriyi alalım.
Ø Birleştir seçeneğini tıklayın.

Diyaloğu gelecektir.
Ø Değer Tablosu kısmında 91_Sec_Il_Mer tablosunun seçili olduğuna emin olun.
Ø Hesapla kısmında Değer seçildiğine emin olun.
Ø Kolon kısmında ise DYP kolonunu seçin.
MapInfo iki tablo arasında bağlantı işlemini kendisi yapmaktadır. Ancak yinede emin olmak
için
Ø Eşleştir düğmesine basın.

Iller tablosundaki PLAKA_NO ve 91_Sec_Il_Mer tablosundaki PLAKA_NO sahaları
bağlantıyı sağlayan kolonlardır.
Ø Tamam’a basın.
Ø Tematik İçin Kolon Değiştir Diyalog kutusundaki Tamam düğmesine basın.
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Adım ikiye döndüğünüzde Pasta/Çubuk Grafik için: kısmında DYP sahasının göründüğüne
dikkat edin.
Ø Aynı işlemleri ANAP, SHP, RP, DSP, SP sahaları için yineleyin.
Ø Bütün sahalar seçildikten sonra İleri düğmesine basın.
Adım 3: Bu adımda oluşturulacak olan bar grafiğinin görünüm ayarları yapılır. Önizleme
kısmında oluşturulacak bar grafiğinin renk ve grafik görünümü vardır.

Gerekli görüntü değişikliklerini yapmak için
Ø Stiller butonuna basın.
Çubuk Stilini Değiştir diyalog kutusu üç kısımdan oluşmaktadır. Kolonlar kısmında her saha
için tanımlanmış renkler görülmektedir. Dolgu düğmesine tıklanarak seçili olan sahanın renk
tanımı değiştirilebilir. Grafik Tipi ise Üstüste ve Çoklu Çubuk seçeneklerinden oluşmaktadır.
Grafik Boyutları, çubukların hangi değerde, hangi boyda ve hangi ende olacağını belirler. Yani
çubuk uzunluğunun her santiminin hangi değere karşılık geldiği bu diyalog kutusundan
ayarlanmaktadır.
Ø Tamam’a basın.
Ø 3. Adım kutusunda da Tamam düğmesine basın.
Ø Katman Kontrolü diyaloğundan Iller tablosu için Etiket seçeneğini Il_Adı olarak
atayın ve katman da otomatik etiket işaretine tıklayın.
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Ekranda il haritası üzerinde her il için farklı grafiklerin oluştuğunu göreceksiniz. Grafiklerin
büyüklüğünü herhangi bir sırada değiştirmek istediğimizde Lejant penceresindeki tematik
düzenleme aracına

tıklanarak değiştirilebilir.

Şekil 74: Tematik Harita (Bar Grafik)
8.3. Pasta Grafiği Tematik Harita Oluşturma:
Genelde bar grafiği ve pasta grafiği aynı tür analizlerde kullanılan veri gösterim tipleridir. Her
iki gösterim tekniğinde de birden fazla verinin görsel olarak karşılaştırılması söz konusudur.
Bu yüzden bar grafiği oluşturmada ki 3. adıma kadar aynı adımlar izlenmektedir.

Şekil 75: Tematik Harita (Pasta Grafik)

171

8.4. Nokta Yoğunluğu Tematik Harita Oluşturma:
Tematik Harita Yapımı penceresinde 5. sırada bulunan tematik oluşturma yöntemi sınırlar
içinde noktaların oluşturulmasıdır. Her nokta belirli bir rakamsal büyüklüğü ifade eder
(Örneğin: 1 nokta=1 000 000 kişi). Alan içindeki nokta sayısı ise o alan için ifade edilen toplam
büyüklüğü vermektedir. Mesela nüfus yoğunluğu bilgisini harita üzerinde göstermek
istediğimizde nüfus bilgilerine göre tematik oluşturabiliriz.
Ø Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap Menüsünü tıklayın.
Ø Nokta Yoğunluğu Seçeneğini işaretleyin.
Ø Şablon adı Kısmında Dot Density Default’un seçili olduğuna dikkat edin.
Ø İleri düğmesine basın.
Ø Kolon kısmında NUFUS_1990 seçin.
Ø İleri düğmesine basın.
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3. Adım olarak yukardaki kutu görünecektir.
Ayarları kullanılarak bir noktanın hangi değeri göstereceği değiştirilebilir.
Böylece, nüfus yoğunluğunu ekranda kolayca izleyebiliriz (Şekil 75).

Şekil 75: Tematik Harita (Nokta Yoğunluk)
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8.5. Yoğunluk Grid Haritalarının Oluşturulması:
MapInfo’da yer alan bir başka tematik haritalama metodu da, grid tematiğidir. Alanlar
için oluşturulan tematik haritalarda genellikle sınırlarda keskin değişiklikler oluşur, fakat
gerçekte sınırdan sınıra olan değişiklikler bu kadar kesin olmayıp daha yumuşak geçişler içerir.
Aşağıda 2 tematik harita vardır (Şekil 76-77).

Şekil 76: Tematik Harita (Grid)

Şekil 77: Tematik Harita (Desen)
Bu haritalardan biricisi daha yumuşak geçişlere sahiptir ve daha estetiktir.
Ø Bu alıştırma için, öncelikle Iller tablosunu açınız
Bir Grid Tematiği oluşturmak için:
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Ø Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap komutunu seçiniz.
Ø Grid seçeneği üzerine tıklayınız.
Ø Şablon Adı kısmında Grid Default’un seçili olduğundan emin olunuz.
Ø İleri düğmesine tıklayınız.
2.

Adımda diyalog üzerinde, aşağıda gördüğünüz değişiklikleri yapınız.

Grid Seçenekleri kısmında ortaya çıkacak renk dosyasını kırpmak için bir sınır dosyası
belirlenir. Eğer bir sınır dosyamız yoksa ortaya çıkacak olan renkli katman, dikdörtgen şeklinde
olup, bizim hedef alanımızın dışında sorgumuzla alakalı olmayan renkler gösterecektir. Aradaki
farkı görmek için, daha sonra aynı alıştırmayı bir sınır tablosu seçmeden yapacağız.
Grid tematiği oluşturmak ana katman üzerinde kozmetik veya geçici bir değişiklik yapmak
değildir. İşlem sırasında. MIG uzantılı bir dosya oluşturur ve aktif Harita Penceresi’ne yeni bir
katman olarak eklenir. “.mig” MapInfo’nun grid dosyalarını belirten özel uzantısıdır.
Ø İleri düğmesine basınız.
Ø 3.Adım karşınıza gelecektir.
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3. Adım da aynı zamanda bu tematik harita katmanı için renk ayarları da yapılır.
Renklendirmede kullanılacak hücrelerin hangi enterpolasyon tekniğine göre oluşturulacağını
belirleriz. Stiller’de grid dosyamız için renk şemasını belirleriz. Ölçümlerimize göre kırılma
sayısını değiştirebiliriz. Bu alıştırmada Kırılma Sayısı’nı 6 olarak değiştirin. Gölgeleme ise
grid dosyamıza derinlik vermek için kullanılan bir seçenektir. Lejant’da da haritamızın
lejantının başlıklarını, fontunu ve etiketlerini değiştirebiliriz. Gridi düz olarak görmek için
Gölgeleme’yi kaldırabilirsiniz.

Şekil 78: Tematik Harita (Grid)
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8.6. Grid Haritasından 3 Boyutlu Haritalar Oluşturma
.MIG uzantılı dosyalar 3 boyutta görüntülenebilir. Hatırlarsanız, illere göre nüfusu gösteren
grid dosyamızda bir MIG dosyasıydı. 3 boyutlu bir görüntü oluşturmak için;
Ø Harita > 3D Harita Oluştur komutunu izleyin.

Şekil 79: 3D Harita Oluştur
3D Harita Oluştur Diyaloğu karşınıza gelecektir. Bu diyalogda üç kısım yer alır.
Kamera’da 3 Boyutlu Haritanın başlangıçtaki görüntüsünün yerini belirleriz. Işık’ta güneşin
simülasyonu için kullanılabilecek bir ışık kaynağı belirleriz.
Görünüm’de birim, çözünürlük, ölçek ve art alan rengi ile ilgili seçimler yaparız. 3
Boyutlu harita bir imaj olduğu için, piksel sayısını artırdığımız zaman ortaya çıkacak imajın
kalitesi de artar. Bu yüzden çözünürlük önemlidir.

Şekil 80: 3D Tematik Harita
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3D Harita penceresinin üzerindeki döndürme aracını kullanabiliriz.
3D Harita menüsünü kullanarak, 3 Boyutlu haritayı düzenleyebilir ve başka şekillerde
görüntüleyebiliriz (Şekil 81).

Şekil 81: Bakış Noktası Ayarları
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Uygulama Soruları
1. Örnek veriler ile ya da kendi oluşturduğunuz veriler ile ileri düey tematik haritalar
oluşturunuz?

179

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional yazılımında oluşturabileceğimiz ileri düzey tematik
haritaların yapını öğrendik.
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BÖLÜM SORULARI
1. Bir ilde nüfusun meslek gruplarına göse dağılımını en uygun şekil gösterebilecek
Tematik Harita tipi hangisidir?
A) Aralık
B) Bar grafiği
C) Grid
D) Nokta Yoğunluk
E) Bireysel
2. Bir noktanın 10.000 kişiyi temsil edecek şekilde, oluşturulacak bir nüfus yoğunluğu
haritası için hangi tip tematik harita en uygundur?
A) Nokta Yoğunluk
B) Bar grafiği
C) Pasta grafiği
D) Grid
E) Bireysel
3.Harita üzerinde noktasal verilerden yola çıkarak enterpolasyon tekniği ile oluşturulan
tematik harita tipi hangisidir?
A) Aralık
B) Pasta grafiği
C) Grid
D) Bireysel
E) Nokta Yoğunluk
4. MapInfo’da bir (hücrelerden oluşan) Grid tematik harita oluşturmak için izlenmesi
gereken işlem basamağı hangisidir?
A) Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap >Bar
B) Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap >Aralık
C) Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap >Pasta
D) Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap >Bireysel
E) Harita > Desenli Analiz Haritası-Tematik Yap >Grid
5. 3 Boyutlu bir tematik harita oluşturabilmemiz için hangi tür uzantılı bir dosyaya
ihtiyaç duyarız?
A) .TIFF
B) .JPG
C) .PNG
D) .MIG
E) .FIF
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(6, 7, 8, 9 ve 10 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
6. 3D bir tematik harita oluşturabilmemiz için penceredeki hangi tür de bir tematik
haritayı seçeriz?
A) 1 (Grid)
B) 2 (Bireysel)
C) 3 (Nokta yoğunluk)
D) 4 (Büyüyen)
E) 5 (Pasta grafik)
7. Bir ilde yer alan devlet kurumlarını tek tek gösteterebilmemiz için, penceredeki hangi
tür de bir tematik haritayı seçeriz?
A) 1 (Grid)
B) 2 (Bireysel)
C) 3 (Nokta yoğunluk)
D) 4 (Büyüyen)
E) 5 (Pasta grafik)
8. Bir ilçedeki araç sayılarına ait yoğunluk haritası oluşturabilmemiz için, penceredeki
hangi tür de bir tematik haritayı seçeriz?
A) 1 (Grid)
B) 2 (Bireysel)
C) 3 (Nokta yoğunluk)
D) 4 (Büyüyen)
E) 5 (Pasta grafik)
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9. Verinin büyüklüğüne göre sembolün büyüklüğünü değiştirebileceğimiz tematik harita
yapmak istediğimizde, penceredeki hangi tür de bir tematik haritayı seçeriz?
A) 1 (Grid)
B) 2 (Bireysel)
C) 3 (Nokta yoğunluk)
D) 4 (Büyüyen)
E) 5 (Pasta grafik)
10. Türkiyede, her ildeki meslek grubuna bir pay verilerek tematik bir harita yapmak
istediğimizde, penceredeki hangi tür de bir tematik haritayı seçeriz?
A) 1 (Grid)
B) 2 (Bireysel)
C) 3 (Nokta yoğunluk)
D) 4 (Büyüyen)
E) 5 (Pasta grafik)

1) b 2) a 3) c 4) e 5) d 6)a 7)b 8)c 9)d 10)e
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9. SINIFLANDIRMA VE TAMPON BÖLGE OLUŞTURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo’da sınıflandırma ve tampon/buffer bölge oluşturmayı öğreneceğiz.

185

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. MapInfo’da Sınıflandırma nasıl yapılır?
2. MapInfo’da Tampon bölge nasıl oluşturulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sınıflandırma özelliği ile
objeleri nasıl
Sınıflandırma ve Tampon Bölge
gruplandırdığını öğrenir ve Örnek uygulamalar yapmak.
oluşturma
nesneler etrafına tampon
bölgeler oluşturular.
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Anahtar Kavramlar
Ø Sınıflandırma
Ø Tampon/Buffer Bölge
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Giriş
Bu bölümde MapInfo’nun yeniden sınıflandırma özelliği ile objeleri nasıl
gruplandırdığını öğreneceğiz. Tematik haritadan farklı olarak yeniden sınıflandırma ile çeşitli
istatistik işlemlerini rahatlıkla yapabilir ve işlem sonucunu harita objeleri üzerinde
görebilirsiniz.
Ayrıca MapInfo’nun Tampon Oluştur komutunu öğreneceğiz. Tampon bölge
oluşturmak bir objenin etrafında istenilen mesafede bölge oluşturmaktır (Örneğin: 1 km’lik).
Noktalar, çizgiler ve alanlar etrafında tampon bölge oluşturulabilir.
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9.1. Sınflama Nedir?
Sınıflama işleminin gücü Sınıflar Veri sayfası dediğimiz özel bir Veri sayfası
Penceresi’nde yatmaktadır. Objeleri sınıf olarak gruplandırdığınızda, her sınıfı oluşturan
toplam bilgiler otomatik olarak güncellenir. Kendi sınıflarınızı oluştururken bir veya daha fazla
değişkeni izleyebilmeniz mümkündür. Ayrıca sınıflarınızı oluşturduktan sonra da, onları
kaydedebilirsiniz. Eğer yeniden düzenlemek gerekirse de sınıflandırma özellikleri kullanılarak
sınıflarınızı değiştirebilirsiniz.
Ø Bartın iline ait toprak haritasını açıyoruz (Bu veri inidirme linki olarak verilecek)
Ø Pencere > Yeni Harita Penceresi’ni seçin
Ø Kaynak Tablo listesinden BARTIN’ı seçin.
Ø Sınıf Kolonu listesinden ERZ’i (ERZ=Erozyon şiddeti) seçin.
Ø Kolonlar kısmından Sembol’u seçin (Şekil 82).

Şekil 82: Sınıflandırma Penceresi
1: Kaynak Tablo; sınıflandırma yapılacak tablo. Kolon; Her sınıfın isiminin bulunacağı kolonun
adı.
2: Burada, kayıtların gruplandırılarak bölge yapıldığı zaman görüntülenebilecek kolonların
listesi yer alır. Buradan seçilenler Sınıflar Verisayfası’nın bir parçası olacaktır. Dikkat edecek
olursanız bütün sayısal kolonların toplam ve ortalama değerleri burada yer almaktadır.
3: Burada, Sınıflar Verisayfası’nda yer alacak verilerin bir listesi yer almaktadır. Sınıf (sınıf
ismi), sayı (sınıfta yer alan kayıtların sayısı) ve obje stili (dolgu, sembol veya çizgi) kolonları
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başlangıçta varsayılan kolonlar olarak burada listelenir. Stil, o sınıfı görüntülemeye yarayan
renk, desen veya şekil olabilir.
Ø Tamam’a basın.
Sınıflar Verisayfası ekrana gelir ve harita yeniden çizilir. MapInfo atama yapılmamış sınıflar
için bir seri yıldız (***) ile gösterilir (Bunlar erozyon değerinin girilmediği verilerin sayısını
gösterir). Bartın ilinine ait erozyon sınıflamasında Mavi 1=Çoz az, Yeşil 2=Orta, Kırmızı
3=Şiddetli, Pembe 4=Çok şiddetli erozyonu temsil etmektedir. Sınıflar Verisayfasından renkler
ve desenler değiştirilebilir (Şekil 83).

Şekil 83: Sınıfladırılma ile yapılan Bartın iline ait erozyon şiddeti haritası
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Not: Sınıflandırma işlemi ile yapılan tablodaki renklendirme kalıcı değildir. Bunun için proje
olarak kaydet seçiniğini kullanılması gerekmektedir.
9.2. Tampon Bölge Oluşturma
Tampon oluşturmak yakınlık analizinin güçlü bir aracıdır. Tampon bölgeler kapalı alan
oldukları için, içerisinde kalan objeleri araştırabilirsiniz. Tampon bölge oluştururken
büyüklüğünü veya yarıçapını kontrol edebilirsiniz. Örneğin; MapInfo’yu harita objelerinizin
etrafında 30 km.lik bir tampon bölge oluşturmak için kullanabilirsiniz.
9.3. Nokta Objeleri Etrafında Tampon Bölge Oluşturma
Bu bölümde Çankaya’da ki okullar etrafında tampon bölge oluşturacağız. Her okul haritaya bir
nokta verisi olarak işlenmiş. Amacımız, hangi öğrencilerin okula 500 metreden daha yakın
bir mesafede oturduğunu belirlemek olduğu için ilk önce tampon bölge oluşturacağız.
Ardından sınır seçimi tuşu ile tampon bölge içerisinde kalan tüm öğrencileri seçebiliriz ve
sonuçları tablosal bir biçimde görüntüleyebiliriz.
İlk olarak ekranımızdaki tüm pencereleri kapatıp, istenilen tüm tabloların tutulduğu çalışma
ortamını (workspace) açalım.
Ø Dosya > Bütün Dosyaları Kapat’ı seçin.
Ø Dosya menüsünü açın.
Ø Aç’a basıp, Dosya türü’nü Workspace seçin.
Ø Bolum_13 klasöründeki Cankaya_Okul’u seçip, Aç’a basın.
Ekranınızdaki görüntü aşağıdaki gibi olacaktır (Şekil 84):

Şekil 84: Harita Penceresi
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Kırmızı bayraklı evler Çankaya‘da ki okulları gösterirken, mavi yuvarlak noktalar da
öğrencileri temsil etmekte.
Birer kapalı alan olan tampon bölgeleri birkaç obje üzerinde oluşturacaksak bu objeleri
haritadan seçim araçlarını kullanarak seçebilir ya da haritanızda yer alan bir katmanın tamamı
için tampon bölge oluşturacaksanız tüm katmandakileri seçerek gerçekleştirebilirsiniz.
Bu örnek için Çankaya’daki okulların etrafında tampon oluşturacağımız için tüm okulları
seçmemiz gerekmektedir.
Ø Tablo > Tampon…’u seçin.

Ø Nesnelere Tampon Oluştur penceresindeki parametreleri aşağıdaki şekilde doldurun.
Ø İleri’ye tıklayın.

Şekil 85: Tampon Oluştur
Ø Değer kutusuna 500 girin; Birimler’den metre’yi seçin.
Ø Yuvarlaklık’ı 12 olarak kabul edin; Bütün nesneler için tek tampon’u seçin.
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Ø İleri’ye tıklayın.

Ø Data Birleştirme penceresinden verisiz seçeneğini işaretleyerek Tamam’a tıklayın.
Ø Harita aşağıdaki şekildeki gibi görünmeli;
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Şekil 86: Nokta nesneler etrafına oluşturulmuş tampon bölge
Okul ve öğrenci katmanları, kozmetik katmanın altında yer aldığı ve alan stili de yukarıdaki
gibi olduğu için, tamponun altında kalan okullar ve öğrenciler görünmemektedir. Bu sorunu
çözmek için obje seçili halde iken;
Ø Seçenekler menüsünden Poligon Tipi’ni seçin.
Ø Desen aşağıya açılan listesinden “Yok”u seçin.

Ø Tamam’a basın.
Harita tamponun altındaki katmanları gösterecek şekilde yeniden çizilecektir (Şekil 87).
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Şekil 87: Tampon Bölge
Not: Aynı adımlar uygulanarak çizgi ve poligon objeler etrafına da tampon bölge
oluşturulabilir.
9.4. Sınır Seçimi Tuşunu Kullanma
Tampon bölgeyi oluşturduğumuza göre, herhangi bir okula 500 metreden daha yakın oturan
öğrencileri Sınır Seçimi tuşunu kullanarak seçebilir ve seçilen öğrencilerin kayıtlarını veri
sayfası penceresinde görüntüleyebiliriz.
Ø Ana Araç çubuğundan Sınır Seçimi

tuşuna tıklayın.

Ø Tampon bölgenin sınırları içerisinde öğrenci ya da okul bulunmayan herhangi bir yere
tıklayın.
Tampon bölge içinde kalan öğrenciler seçilecektir.
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Şekil 88: Sınır Seçimi
Not: Tampon bölge oluşturmak için, düzenlenebilir bir katmanınız olmalı ve çevresinde
tampon oluşturacağınız objeyi seçmelisiniz.
Seçtiğimiz öğrencilerin kayıtlarını Veri sayfası Penceresi’nde görüntülemek için:
Ø Pencere > Yeni Verisayfası Penceresi’ni seçin.
Ø Veritabanını Göster penceresinden Selection tablosunu seçin.

Ø Tamam’a basın.
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ü Konu ile ilgili farklı örnekler (Kapalı alan ve çizgi)

Şekil 89: Atatürk Barajı etrafına 1 ve 3 km’lik oluşturulmuş tampon bölgeler

Şekil 90: Yakınlık analizi için oluşturulmuş tampon bölgeler (Yerleşim Merkezi-Karayolu)
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Uygulama Soruları
1. Örnek veriler ile sınıflama ve tampon bölge (1 km’lik) oluşturunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional yazılımında sınıflama ve tampon bölge yapımı uygulamalı
olarak anlatıldı.
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Bölüm Soruları

(1, 2, 3, 4 ve 5 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
1.MapInfo’da oluşturalan bir tampon bölgenin rengini değiştirmek istediğimizde kaç
numaralı sekmeyi kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D)2
E)1
2.MapInfo’da oluşturalan bir tampon bölgenin kenar stilini değiştirmek istediğimizde kaç
numaralı sekmeyi kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D)2
E)1
3.MapInfo’da oluşturalan bir tampon bölgenin kenar rengini değiştirmek istediğimizde
kaç numaralı sekmeyi kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D)2
E)1
4.MapInfo’da oluşturalan bir tampon bölgenin
istediğimizde kaç numaralı sekmeyi kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D)2

kenar genişliğini değiştirmek
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E)1
5.MapInfo’da oluşturalan bir tampon bölgenin renk, desen, kenar stili vb. değişiklikleri
ön izleme olarak görebildiğimiz sekme hangisidir?
A) 5
B) 4
C) 3
D)2
E)1

(6-10 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
6.MapInfo’da oluşturalan yukarıdaki analizin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tematik harita
B) Gruplama
C) İstatistik
D)Tamponlama
E)Sınıflama
7.MapInfo’da oluşturalan yukarıdaki analize göre gölün etrafındaki en dış tampon bölge
ile göl arası kaç km’dir?
A) 2
B) 3
C) 1
D) 0
E) 4
8.MapInfo’da oluşturalan yukarıdaki analize göre gölün alansal büyümesi sonucu ilk
sular altında kalacak bölgeler hangileridir?
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A) a-b
B) a-d
C) c-b
D) e-d
E) c-d
9.MapInfo’da oluşturalan yukarıdaki analize göre gölün alansal büyümesi sonucu en az
riske sahip bölge hangisidir?
A) b
B) a
C) c
D) e
E) d
10.MapInfo’da oluşturalan yukarıdaki analize göre gölün alansal büyümesi sonucu en
orta derecede riske sahip bölgeler hangisidir?
A) b-c
B) a-d
C) c-a
D) b-e
E) d-c
Cevaplar: 1) E 2) D 3) C 4) B 5) A 6) D 7)A 8)B 9)C 10)D
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10.ÇIKTI PENCERESİ OLUŞTURMA, RESİM OLARAK KAYDETME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo’nun çıktı penceresini kullanarak harita hazırlamayı ve haritayı okuyan
kişiye ilave bilgi sağlayan lejand/işaretler konusu işlenecektir. Bunlara ilaveten hazırlanan bu
haritayı resim formatında kaydetmeyi öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çıktı penceresi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Çıktı Penceresi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yapılan analizleri, haritaları,
grafikleri
vb.
çıktı
Örnek uygulamalar yapmak.
penceresinde düzenler ve
resim formatında kaydeder.
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Anahtar Kavramlar
Ø Çıktı penceresi
Ø Lejand
Ø dpi
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Giriş
MapInfo’da verileriniz üzerinde analizlerinizi/çizimlerinizi yapıp, bunları gösteren
haritanızı oluşturduktan sonra bu pencereyi bir sayfa üzerine yerleştirip, çıktısını almak
isteyebilirsiniz. Bunun için bir veya daha fazla pencereyi düzenlemeye yarayan ve sonuçlarını
direk yazıcıya göndermenizi sağlayan ya da resim formatında kaydedebileceğiniz Çıktı
Penceresi’ni kullanabilirsiniz.
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Çıktı Penceresi’ne geçmeden önce, bu alıştırmada kullanacağımız projeyi açalım.
Ø Dosya menüsünü açın.
Ø Aç’ı seçip, Dosya Türü’nde Workspace’i işaretleyin.
Ø Bolum_15 klasöründeki Cikti’yi seçin.
Ø Aç’a basın (Şekil 91).
Ülke sınırlarını, ülke başkentlerini, okyanusları ve grid15 çizgilerini gösteren bir harita açılır.

Şekil 91: Harita Penceresi
10.1 Lejant Oluşturma
Açılan Dünya haritası için bir lejant oluşturalım.
Ø Harita menüsünü açın.
Ø Lejant Oluştur’u seçin.
Lejant Oluştur – Katmanları Seçiniz diyaloğu görünecektir (Şekil 92).
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Şekil 92: Lejant Oluştur
Bu diyaloğu kullanarak lejantta olmasını istediğiniz harita katmanlarını seçebilirsiniz.
Başlangıç olarak; MapInfo lejant çerçevelerini harita penceresinde görünen katmanların
sırasına göre listeler. Yukarı ve Aşağı butonları ile sıralamayı değiştirebilir, Sil butonu ile
herhangi bir katmanı lejanttan çıkarabilirsiniz.
Ø Sonraki butonuna basın.
Lejant Oluştur – Öndeğer Lejant Özellikleri diyaloğu ekrana gelir.
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Bu diyaloğu, istediğiniz zaman Lejant Penceresi’nin başlığını veya her katman için grafik
tanımını değiştirmek için kullanabilirsiniz.
Ø Bitir’e basın (Şekil 93).

Şekil 93: Lejant Penceresi
Lejantı bir kere oluşturduktan sonra, onu gerekli duyduğunuz zaman
düzenleyebilirsiniz. Bu düzenlemeler katman ekleme, metin çerçevesi ekleme ve katman
tanımlarını değiştirme ve pencere ayarlarını değiştirilmesini içerebilir.
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10.2. Çıktı Hazırlama
Çıktıyı yazdırmadan önce, çıktıyı göndereceğiniz cihazı seçmek isteyebilirsiniz.
Ø Dosya menüsüne gelin.
Ø Sayfa Ayarı’nı seçin.
Ø Çıktıyı göndereceğiniz cihazı seçin.
Ø Konum gurubundan Yatay’ı seçin (Şekil 94).

Şekil 94: Sayfa Ayarı
Ø Tamam’a basın.

Not: Haritanızın şekline göre konum değişebilir. Dünya haritasının konumu yataya uygun
olduğu için Yatay seçilmiştir.
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10.3. Haritadan Direkt Çıktı Alma
Çıktı penceresine geçmeden önce, herhangi bir harita, veri sayfası veya grafik
penceresini Dosya menüsünden Yazdır seçeneği ile yazdırabilirsiniz.
Not: Bu komutu kullanarak yalnızca aktif pencerenin içeriğini yazdırabilirsiniz.
Ø Dosya menüsünden.
Ø Yazdır’ı seçin (Şekil 95).

Şekil 95: Yazıcı
Ø Tamam’a basın.
Pencereyi yazdırırken,
değiştirebilirsiniz.

kopya sayısını, yazdırılacak

sayfayı

veya baskı

kalitesini
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10.4. Çıktı Penceresi (Layout Window)
Çıktı penceresi bir veya daha fazla pencereyi yerleştirme ve açıklama notları ekleme
imkânı sunar. Çıktıyı, yazıcıya göndermeden önce izleyebilirsiniz. Aşağıda örnek bir çıktı
görüyorsunuz (Şekil 96):

Şekil 96: Örnek Çıktı
Çıktı penceresi harita, veri sayfası ve başka pencerelerinizin bir kopyasını sanal bir kâğıt
üzerine yerleştirme imkânı sunar.
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Ø Pencere menüsünden Yeni Çıktı Penceresi’ni seçin.
Yeni Çıktı Penceresi diyaloğu görünür. Bu diyaloğu kullanarak çıktı penceresinin
içerebileceklerini seçebilirsiniz. İlk seçenek aktif pencereyi çıktı üzerine büyütülmüş şekilde
yerleştirir. İkinci seçenek bütün açık pencereleri ayrı çerçevelerde çıktı üzerine yerleştirir.
Üçüncü seçenek ise tamamen sizin isteğinize bırakılmış, hiçbir çerçeve içermeyen bir boş çıktı
penceresi sunar.
Ø Boş bir sayfa Aç’ı seçin.

Ø Tamam’a basın.
Bu üçüncü seçenek size boş bir çıktı sağladı. Şimdi kendi istediğiniz yerlere, istediğiniz
büyüklüklerde çerçeveler yerleştirebilirsiniz.
Yeni bir çıktı penceresi oluşturmadan önce Kartografik ölçek seçeneğinin seçili olduğundan
emin olun. Bunun için Seçenekler > Tercihler > Harita Penceresi menüsündeki ölçekler
sekmesindeki Kartografik Ölçek Ekle seçeneğini işaretleyin.

Not: Çıktı Penceresine ulaşmak için kullanacağımız kısayol tuşu F5’dir.
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Şekil 97: Harita Tercihleri
Artık bu boş sayfa üzerinde haritamız ve lejantımız için çerçeveler oluşturabiliriz.
Ø Çizim araç çubuğundan Çerçeve butonunu

seçin.

Ø Fareyi çıktı penceresinin üzerinde çerçeve oluşturmak için tıklayıp sürükleyin.
Çerçevemiz bu alıştırma için sayfanın sol üst köşesinden başlayıp sağ alt köşesine,
pencerenin yarısını kaplayacak şekilde uzamalıdır. Çerçeve belirli bir büyüklüğe
ulaştığında fareyi bırakın.

217

Şekil 98: Çerçeve
Oluşturduğunuz bu kutu, açık olan pencerelerinizden birini gösterecek olan çerçevedir.
Fareyi bırakır bırakmaz karşınıza, oluşturduğunuz çerçeveye hangi pencereyi yerleştirmek
istediğinizi soran bir diyalog gelecektir. Lejant, bilgi, mesaj, istatistik pencereleri de dâhil
olmak üzere bütün pencerelerden seçim yapabilirsiniz.

Şekil 99: Çerçeve Nesnesi
Ø Pencere listesinden Dunya_Baskentleri,Grid,…,Okyanus Harita’yı seçin.
Ø Tamam’a basın.
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Dunya_Baskentleri, Dunya, Grid ve Okyanus katmanlarını içeren harita penceresi çerçeve içine
yerleşecektir.
Ø Lejant penceresi için yeni bir çerçeve oluşturun.
Çıktı pencereniz aşağıdakine benzer görünecektir (Şekil 100):

Şekil 100: Çıktı Penceresi
10.5. Ölçekli Çıktı Alımı
Harita çıktıları alırken görsel olarak kâğıt üzerindeki konumuna bakılarak ayarlama ve
boyutlandırma yapılabileceği gibi, MapInfo’da ölçekli çıktılar da alınabilmektedir. Yeni çıktı
penceresine aktardığınız görüntünün üzerine çift klikleyerek Çerçeve Nesnesi diyaloğunu
açabilirsiniz. Haritanızın genişlik ve yüksekliğini buradan ayarlayabileceğiniz gibi, Harita
Ölçek Seçenekleri bölümünden harita ölçeğini ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde Haritayı
Ayarla, Çerçeveyi Ayarla ve Çerçeveyi içeriği ile doldur olmak üzere üç seçenek daha
bulunmaktadır (Şekil 101).
Ø Çerçeveyi içeriği ile doldur butonu; harita peneceresini çerçeveye sığdırarak
görüntülemek için kullanılır. Bu kutuyu işaretlemediğinizde, çerçeve sadece kısmi olarak
doldurulabilir ama penceresinin içeriğiyle aynı içeriğe sahip olacaktır.
Ø Haritayı Ayarla butonu; çerçeve boyutunu değiştirmeden doğru harita ölçeğini uygular.
Bu seçenek gerçek harita penceresinin zoom değerini değiştirir, böylece çıktı penceresi
doğru ölçeğe ayarlanır. Bu seçenek varsayılan seçili olarak gelir.
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Şekil 101: Çıktı Penceresi
Çerçeveyi Ayarla butonu; ölçek alanına girilen veriye bağlı olarak çerçeve boyutunu
değiştirir. Ölçeği değiştirirseniz sınır, merkez, genişlik, yükseklik değerleri de ona bağlı olarak
değişir (Şekil 102).

Şekil 102: Çıktı Penceresi
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10.6. Çerçeveyi Taşıma ve Büyüklüğünü Değiştirme
Çıktı penceresinin içindeki çerçeveler diğer standart Windows uygulamalarında olduğu
gibi taşınabilir ve çerçevelerin büyüklükleri değiştirilebilir. Ayrıca çıktı penceresine yazı da
ekleyebilirsiniz.
Bir çerçeveyi taşımak için:
Ø Seç aracını seçip, Fareyle çerçevenin üzerine tıklayın ve çerçeveyi sürükleyin.
Bir çerçevenin büyüklüğünü değiştirmek için:
Ø Çerçeve’yi seçin.
“edit handle” dediğimiz işaretler köşelerde görünecektir.
Ø Fareyi kullanarak bu köşelere tıklayın, tutun ve sürükleyin.

Şekil 102: Çıktı Penceresi
Not: Çıktı Penceresi’ndeki dokümanınıza yazı eklemek için yazı aracını kullanabilirsiniz.
Çizim araç çubuğundan Yazı aracını
yere tıklayın. Yazınızı yazın.

seçin ve çıktı üzerinde başlığın başlamasını istediğiniz
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10.7. Kuzey Oku ve Ölçek Çubuğu Ekleme
Çıktı pencerenizi açtıktan ve düzenledikten sonra Kuzey oku ve ölçek çubuğu eklemek
için Araçlar > Araç Yöneticisi diyaloğundan Scale Bar ve North Arrow araçlarını aktif
duruma getirin. Sonrasında Araçlar menüsünde aşağıdaki gibi ayrıca Araçlar çubuğuna da
eklenecektir (Şekil 103).

Şekil 103: Çıktı Penceresi
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North Arrow aracı
, bir Harita veya Çıktı Penceresi’ne değişik şekillerde Kuzey İşareti
ekler. Kuzey İşareti aracını kullanarak, Kuzey İşaretini yerleştireceğiniz köşeyi
belirleyebileceğiniz gibi Araçlar Araç Çubuğunda yer alan Kuzey İşareti düğmesi ile bir
dikdörtgen çizebilir ve Kuzey İşaretini oraya yerleştirebilirsiniz (Şekil 104).

Şekil 104: Kuzey Oku
Scale Bar
, verdiğiniz ölçülerde bir ölçek çubuğu oluşturur. Bu aracı aynı zamanda
Çıktı Penceresinde de kullanabilirsiniz. Sizin belirleyeceğiniz ölçekte ve birimde bir ölçek
çubuğunu çıktı pencerenizin sol alt köşesine ekler (Şekil 105).

Şekil 105: Ölçek Penceresi

Dinamik Ölçek Çubuğu, Haritanız üzerinde dinamik olarak sizin zoomlarınıza göre
hareket eden ölçek çubuğu ekleyebilir ve bu ölçek çubuğunu da çıktı pencerenizde
görebilirsiniz. Ölçek Çubuğu Oluştur butonuna basın;
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Ø Devam tuşuna basın.

Ø Ölçek Çubuğunun Tipini Dolu Çubuk seçin.
Ø Tamam’ a basın (Şekil 106).

Şekil 106: Harita Penceresi
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Ekranda harita görüntüsünü kaydırdığınızda ölçeğin de o oranda değiştiğini göreceksiniz.
10.8. Pencereyi Resim Olarak Kaydetme
Çıktı penceresini istediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra mevcut haliyle bir başka
görüntü formatında kaydedebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için;
Ø Dosya > Pencereyi Resim Olarak Kaydet,
Ø Dosya adı için Çıktı Örnek yazın.
Ø Kayıt Türü kısmında ihtiyacınıza uygun olan formatı seçin.
Ø Örneğin; Graphic Interchange Format (*.gif), JPEG
Ø Kaydet butonuna basarak dialog penceresini kapatın.
Ø Sonrasında pencereyi resim olarak kaydet diyaloğu açılacaktır. Buradan çözürlük
kısmına 300 (dpi) yazalım ve kaydet diyelim (Şekil 107).

Şekil 107: Pencereyi resim olarak kaydet
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Uygulama Soruları
1. Hazırlamış olduğunuz verileri çıktı penceresinde düzenleyerek yazdırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional yazılımında çıktı penceresinde verilimizi
hazırlamayı öğrendik.
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Bölüm Soruları

1.
görevi nedir?
A) Ölçeğin birimini belirir
B) Ölçeğin konumu belirler
C) Ölçeğin uzunluğunu belirler
D) Ölçeğin tipini belirler
E) Ölçeğin stilini belirler

Şekilde ok ile gösterilen fonksiyonun

2. Hazırlamış olduğumuz bir haritayı çıktı penceresinde düzenlemek için, kullanacağımız
kısayol hangisidir?
A)F5
B)F4
C)F3
D)F2
E)F1
3. Harita da yer alan “ölçek” neyi ifade eder?
A)Haritanın uzunluğunu
B)Haritadaki iki nokta arasındaki mesafeyi
C)Haritanın projeksiyonunu
D)Haritanın küçültme oranını
E)Haritanın bulunduğu enlemi
4. Bir haritanın temel unsurları arasında hangisi yoktur?
A)Kuzey oku
B)Çerçeve
C)Ölçek
D)Lejant
E)İl Sınırları
5.Çizilen bir haritaya lejant oluşturmak için izlenecek olan işlem basamakları hangisidir?
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A)Harita>Seçenekler
B)Harita>Tercihler
C) Harita>Lejant Yapılandır
D)Harita>Lejant Ekle
E) Harita>Lejant Oluştur
6.Çıktı penceresinin uluslararası CBS yazılımlarındaki ortak adı hangisidir?
A) Printer Window
B) Map Window
C) Layout Window
D) Scale Window
E) Legend Window

(7-10 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
7.Çıktı penceresindeki ölçeğin renk, kenar çizgilerini değiştirmek için hangi alanı
kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
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8.Çıktı penceresindeki ölçeğin ebatlarını değiştirmek için hangi alanı kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
9.Çıktı penceresindeki ölçeğin konumunu (yerini) değiştirmek için hangi alanı kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
10.Çıktı penceresindeki ölçek ile ilgili, bir problemi çözmek için hangi alanı kullanırız?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Cevaplar: 1)B 2)A 3)D 4)E 5)E 6)C 7)E 8)D 9)C 10)B

11. TABLO YAPISINI İZLEME VE DEĞİŞTİRME

230

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo’da ki tablo yönetimini yani tabloları yeniden isimlendirmeyi, onları
kalıcı olarak silmeyi, temizlemeyi ve tablo yapısını değiştirmeyi öğreneceğiz.

231

232

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. MapInfo’da tabloları yeniden isimlendirme, kalıcı olarak silme, temizleme ve tablo yapısını
değiştirme nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Tablo yapısını
değiştirme

Kazanım

izleme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

ve MapInfo’da tablo yapısını
Örnek uygulamalar yapmak.
izler, siler ve değiştirir.
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Anahtar Kavramlar
Ø Tablo
Ø Tablo Yapısı
Ø Kolon-Satır
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Giriş
Bazı durumlarda, hali hazırda kullandığımız veritabanında değişiklik yapma ihtiyacı
duyarbiliriz. MapInfo veriyi, diskte saklamak için değişik bir teknik kullanır ve diskte farklı
dosyalarda saklar. Bu yüzden Windows Explorer ya da diğer tarayıcılar ile ihtiyacını
duyduğumuz değişiklikleri gerçekleştirmek zor olabilir. MapInfo kendi içerisinde menüler ile
bu değişiklikleri kolayca yapabilir.
MapInfo tabloları yeniden isimlendirir, onları kalıcı olarak silebilir, temizler ve tablo
yapısını istenilen şekilde değiştirir. Ayrıca kolon adlarını, sıralarını değiştirir, yeni kolon
ekleyip, çıkarabilir.
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Tablo yapısına ait tüm deşiklikleri Tablo>Yapı menüsünden yapabilirsiniz (Şekil 108).

Şekil 108: Tablo Aracı
11.1. Tablonun Adını Değiştirme (3)
Tablonun Adını Değiştir, yeniden adlandırmayı, o anda programda açık olan tablolar için
kolayca yapmamızı sağlayacaktır.
Bir MapInfo tablosunun adını Windows Explorer’dan değiştirmek 4 veya 5 adım gerektirir.
Ayrıca herhangi birinde yanlış isim değişikliği yapılırsa dosya açılmaz.
Ayrıca Katman kontrölünden haritanızı kolayca adlandırabilirsiniz. Bunun için; Katman
Kontrölünden Harita isimlerinizin bulunduğu başlığa sağ tıklayın İsim Değiştir’i seçin ve
haritanız yeniden adlanmış olacaktır.
Proje dosyalarının içinde tablo isimleride yer aldığından, eğer ismini değiştirdiğiniz MapInfo
tablosu bir projenin içinde yer alıyorsa, o projeyi geçersiz hale getirmiş olursunuz. Çünkü proje
o tabloyu nasıl bulacağını bilemez hale gelir. Bu problemden kaçınmak için;
Ø Tablo isimlerindeki değişiklikleri proje oluşturmadan önce yapmaya çalışınız.
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Ø Proje tablosunu herhangi bir yazı düzenleyicisinde (WordPad, NotePad) açınız ve
gerekli değişikliği elinizle yapınız.
Ø Projeyi açınız, tablo ismindeki değişiklikleri yapınız ve tekrar projeyi kaydediniz.
Tabloyu Sil (2), seçeneği seçilmiş açık tabloyu diskten kalıcı olarak silecektir. Bu
yüzden işlem için onay ister. Kapalı tablolar için bu komutu kullanamayız.
Tabloyu Temizle ve Sıkıştır (4), seçeneği MapInfo’ya özel bir komuttur. Sık kullanılan
dosyalar üzerlerinde bir sürü güncelleme, silme ve obje düzenleme yapıldığı için zaman
geçtikçe diskte, oldukça büyük yer kaplamaya başlarlar ve işlem bakımından düzensiz
olurlar. Bu yüzden MapInfo, tabloların diskte daha az yer tutmasını ve erişim hızını
artırmak için onları temizler.

11.2. Tablo Yapısını Değiştirme (1)
Tablolar ilk oluşturuldukları zaman gereksinimlerin tümüne uygun olarak oluşturulmaz ve daha
sonrasında değiştirilmesi gerekebilir. Daha sonrasında ihtiyaçlarımız doğrulutusunda Tablo
Yapısını İzle Değiştir komutunu kullanarak MapInfo dosyalarının yapısını değiştiririz (Şekil
109).
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Şekil 109: Tablo Yapısını İzle ve Değiştir
Eğer açtığımız tablonun, harita üzerinde objeleri varsa, Haritalı* seçeneği açılışta
işaretlidir. Bu seçeneği kaldırdığımız zaman, harita üzerindeki bütün objeler silinir. Elimizde,
yalnızca onların tablosal verileri kalır. Bu yüzden bu seçeneği kaldırmaya karar verirken, çok
dikkatli olmamız gerekir. Harita üzerindeki objeleri ancak eğer onların koordinatlarını
kolonlarda sakladıysak veya artık onlara daha fazla ihtiyacımız kalmadıysa silebiliriz.
Not: Projeksiyon seçeneği ile halihazırda ki projeksiyon ayarlarını görebiliriz fakat üzerinde
herhangi bir değişiklik yapamayız. Projeksiyon ayarlarını değiştirmek için Dosya > Farklı
Kaydet komutunu kullanmalıyız.
Indexli sahası **, bizim veriye daha çabuk ulaşmamızı sağlar. Bu yüzden eğer veri
oldukça fazla sayıda ise ve güncellemeler sık yapılmıyorsa, Index seçeneğini kullanmamız
gerekir. Fakat veri sayısının az olduğu ve güncellemenin çok olduğu durumlarda kolonları
indexlemeden bırakabiliriz. Indexleme ilgili tablo ve kolon üzerinde Sorgu > Bul komutunu
çalıştırırken gereklidir.
11.3. Varolan Tabloya Kolon Ekleme
Ø Dosya > Bütün Dosyaları Kapat’ı seçiniz
Ø Dosya > Aç’ı seçiniz
Ø Dosya türü kutusundan .tab’ı seçiniz ve Bölüm_16 klasöründeki Ankara_Mahalle
ve Ankara_Okullar’ı açınız.
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Ekrandaki Harita Penceresi’nde Ankara mahalle haritasını ve okulların yerlerini göreceksiniz
(Şekil 110).

Şekil 110: Harita Penceresi
Ø Ankara_Okullar tablosunun verisayfasına bakıldığında okulların il adlarının
olmadığını görüyoruz. İl adlarını yazdırmak için öncelikle Il_Adi adında bir kolon
açmamız gerekiyor.
Ø Bunun için Tablo > Yapı > Tablo Yapısını İzle Değiştir’i seçin.
Ø Tablo Yapısını Değiştir penceresinden Ankara_Okullar’ı seçip Tamam’a basın.
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Şekil 111: Tablo Yapısını İzle ve Değiştir
Ø Kolon Ekle seçeneğine tıklayınca Kolon6 adında bir kolon açılır. Adı bölümünden
kolonun adını Il_Adi ve türü Karakter(10) olarak değiştirin. Tamam’a basın.
Not: Tablo yapısında değişiklik yapılan katmanlar katman kontrolünden kaldırılır. Tekrar
eklemek için katman kontrolü penceresinden Ekle

butonunu kullanabilirsiniz.
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11.4. Kolon Güncelleme
Bir kolondaki bilgiler Verisayfası Penceresinden tek tek değiştirilebilir. Ancak kolonun
hepsine ya da bir kısmına aynı bilgi yazılacaksa bunları tek tek yazmak çok zaman alacağından
bu işlem Kolondaki Bilgileri Değiştir seçeneğinden yapılır.
Ø İlk olarak Ankara_Okullar tablosunda oluşturduğumuz Il_Adi kolonuna ANKARA
yazdıralım (Şekil 112).

Şekil 112: Veri Sayfası
Ø Tablo > Kolondaki Bilgileri Değiştir’i seçin.
Ø Tablodan Ankara_Okullar’ı seçin.
Ø Değiştirilecek kolon kısmında Il_Adi’nı seçin.
Ø Değerin alınacağı tablodan Ankara_Okullar’ı seçin.
Ø Değer kısmına “ANKARA” yazın.

Ø Tamam’a tıkladıktan sonra güncellenmiş verisayfası görüntülenecektir.
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11.5. Tabloya Sıra Numarası Ekleme
Tablodaki verilere sıra numaraları eklemek isterseniz Tablodaki Bilgileri Değiştir
seçeneğinden basitçe sıra numarası ekleyebilirsiniz. Bunun için izlenmesi gereken yol;
Ø İller tablonuzu açın.
Ø Tablo > Tablo Yapısı İzle ve Değiştir den NO adında Karakter (5) türünde bir kolon
ekleyin.
Ø Sonra Tablo > Kolondaki Bilgileri Değiştir den aşağıdaki ayarları yapın ve değer
kısmına “rowid” ifadesini yazın ve tamam butonuna basın (Şekil 113).
Ø Bu durumda 1 den başlayan ve satır sayınız kadar devam eden bir sayı dizisi oluşacaktır.
Ø Eğer bir değilde başka bir sayıdan başlatmak istiyorsanız örneğin 5; “rowid+4"
ifadesini yazmanız yeterlidir. Yani istenilen sayının bir eksiğini rowid ifadesine ekleyin.

Şekil 113: Veri Sayfası

11.6. Tabloya Uzunluk ve Alan Bilgisi Yazdırma
Kolon değerini değiştir (Şekil 114) özelliğinden yaralanarak her bir mahallenin alanını
ve yine o mahalle sınırları içinde kalan yolların toplam uzunluklarını hesaplatabiliriz. Bu
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hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken nokta tablo ve haritaların sahip olduğu
projeksiyonlardır. Eğer kartezyen koordinat sistemi kullanıldıysa ifade yazarken fonksiyonlar
kısmında uygun seçimler yapılmalı, küresel koordinat sistemleri kullanıldıysa yine buna uygun
fonksiyonlar kullanılmalıdır. Bunun içinde Tablo > Yapı > Tablo yapısı izle değiştir
kısmından Projeksiyon butonuna basarak mevcut verinin sahip olduğu projeksiyonu
öğrenebilirsiniz. Yapacağımız örnek için projeksiyon GK Central Meridian 33 (ED50) yani
küresel bir koordinat sistemidir. Bu nedenle küresel (spherical) fonksiyonları kullanacağız.
Alan hesaplarken üç ayrı alan fonksiyonu olduğunu göreceksiniz.

Şekil 114: Kolondaki Bilgileri Değiştir
Ø Ankara_Mahalle dosyasını açın.
Ø Tablo > Yapı > Tablo yapısını izle değiştir den MAH_ALAN adında Tamsayı
formatında bir kolon oluşturun.
Ø Sonra Tablo > Kolondaki bilgileri değiştir den aşağıdaki ayarları yapın (Şekil 115).
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Şekil 115: Kolondaki Bilgileri Değiştir
Ø Verisayfanızdaki MAH_ALAN kolonuna her mahalleye ait metre-kare cinsinden yüz
ölçümleri eklenmiştir (Şekil 116).

Şekil 116: Veri Sayfası
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Ø Uzunluk hesabı için Ankara_Yol dosyasını açın.
Ø Yine Tablo > Yapı > Tablo yapısını izle değiştir den Yol_Uzunlugu adında
Tamsayı formatında bir kolon oluşturun.
Ø Tablo > Kolondaki bilgileri değiştir den aşağıdaki ayarları yapın (Şekil 117).

Şekil 117: Kolondaki Bilgileri Değiştir
Ø Verisayfanızdaki Yol_Uzunlugu kolonuna her yola ait metre cinsinden uzunluk

değerleri eklenmiştir.
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Şekil 118: Veri Sayfası
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Uygulama Soruları
1. Kolon değerini değiştir özelliğinden yaralanarak haritanızdaki objelerin alan ve uzunluk
bilgilerini tabloya yazdırınız.
2. Tablo Yapısını İzle ve Değiştir seçeneğini kullanarak ihtiyacınıza göre yeni kolon
ekleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional yazılımında tablo yapısını izlemeyi ve değiştirmeyi
öğrendik.
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Bölüm Soruları

1. Şekildeki 1 numara ile işaretli olan fonksiyonun sağlamış olduğu yarar nedir?
A) Tablodaki verileri siler
B) Tablodaki gri kayıtları kaldırır
C) Tablodaki kolonları kaldırır
D) Tablo adını değiştirir
E) Tablodaki tüm verilerinizi temizler
2. Şekildeki 2 numara ile işaretli olan fonksiyonun sağlamış olduğu yarar nedir?
A) Tablodaki verileri siler
B) Tablodaki kolonları kaldırır
C) Tablodaki gereksiz alanları birleştirerek boyutu küçültür
D) Tablo adını değiştirir
E) Haritadaki tüm verilerinizi temizler
3. Aşağıdakilerden hangisi tablo>yapısını penceresinde bir tabloyu kalıcı olarak silmek
için hangi sekmeyi kullanmalıyız?
A)Tablo isimlerini değiştirme
B)Tablo kaldırma
C)Tablo ekleme
D)Tablo sırasını değiştirme
E)Tablo sil
4. Tablodaki verilere “uzunluk bilgisi m” olarak eklemek için Kolon Değerini Değiştir
diyaloğundaki Değer kısmına yazılması gereken ifade nedir?
A) SphericalObjectLen(obj,”m”)
B) Cos2
C) ObjectLen
D) SphericalArea(obj,”sq m”)
E) Area m2
5. Tablodaki verilere “alan bilgisi m2” olarak eklemek için Kolon Değerini Değiştir
diyaloğundaki Değer kısmına yazılması gereken ifade nedir?
A) Distance
B) Cos2
C) ObjectLen
D) SphericalArea(obj,”sq m”)
E) Area m2
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(6-10 soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız)
6. Değiştirmek istediğimiz ya da eklemek istediğimiz verilerin, üzerine yazılmasını
istediğimiz kaynak tabloyu işaretli alanlardan hangisinden değiştirebiliriz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
7. Değiştirmek istediğimiz ya da eklemek istediğimiz verilerin, alınacağı kaynak tabloyu
işaretli alanlardan hangisinden değiştirebiliriz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
8. Değiştirmek istediğimiz ya da eklemek istediğimiz veriler için, gerekli formülün
yazılacağı yer işaretli alanlardan hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9. Değiştirmek istediğimiz ya da eklemek istediğimiz verilerin, gerekli işlemler
yapıldıktan sonra hemen görüntülemek için hangi alanı kullanırız?
A) 1
B) 2
C) 3
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D) 4
E) 5
10. Değiştirmek istediğimiz ya da eklemek istediğimiz veriler için, gerekli formülün hazır
şablonlar halinde tutuldğu alan hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Cevaplar: 1)B 2)C 3)E 4)A 5)D 6)A 7)B 8)C 9)D 10)E
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12. KOORDİNATLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo’da bir raster veriyi koordinatlandırmayı öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Koordinatlandırma nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Koordinatlandırma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Uygulama sonunda bir raster
Örnek uygulamalar yapmak.
veriyi koordinatlandırır.
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Anahtar Kavramlar
Ø Koordinatlandırma
Ø Pafta
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Giriş
Haritaların/Paftaların Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde kullanılabilmesi için önerilen
yöntemlerden biri de paftaların tarayıcı/scanner ile resim formatı haline getirildikten sonra
koordinatlandırılmasıdır. MapInfo kullanıcıları için en çok tercih edilen ve önerilen yöntem de
budur. Paftalar tarandıktan sonra, koordinatı bilinen (en az 3, önerilen 4 nokta) noktalar yardımı
ile istenilen koordinat sistemindeki yerlerine oturtulabilmektedir. Böylece vektör harita
üretebilmek için gerekli altlık sağlanmış olacaktır.
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12.1 Raster Verilerin Koordinatlandırılması
Ø Dosya menüsünden Aç’ı seçin
Ø Aç diyaloğunda dosya türü kısmında “Raster Image” seçeneğini işaretleyin
Ø Masaüstüne daha önce kopyaladığımız Yozgat i33a1 (HGK’nın resmi sitesinden örnek
olarak indirebileceğimiz) görüntüsünü seçip, Tamam’a basın.

Ø Diyaloğu görünecektir.
Ø Eğer Göster butonuna basarsak, imaj doğrudan MapInfo görüntüsü olarak açılacaktır.
Ancak bu görüntü coğrafi koordinatlara değil de MapInfo’nun varsaydığı koordinatlara
sahip olacaktır. Biz Koordinatla butonuna basarak direkt koordinatlandırma işlemine
geçeceğiz.
Not: MapInfo Şu veri formatlarını desteklemektedir: .BIL (SPOT satellite images), .SID
(MrSID format), .GEN, .NTF, .ECW, .URL, .TIF (Tagged Image File Format), .GRC, .BMP
(Windows bitmap), .GIF (Graphics Interchange Format), .TGA (Targa), .JPG (JPEG format),
.PCX (ZSoft Paintbrush), .JP2, .J2K, .PNG (Portable Network Graphics format), .PSD
(Photoshop 3.0), .WMF (Windows Metafile format), .EMF
Ø Üstteki kutuda Etiket, X Koord, Y Koord ve Hata (pixel) yazılarının altında haritaya
eklediğimiz kontrol noktalarının bilgilerini görürüz.
Ø Bir imajın koordinatlandırılabilmesi için en az üç kontrol noktasının tanımlanması
gerekir. Hata payının hesaplanabilmesi için de en az 4 nokta olması gerekir (Ekle
butonu ile 4 nokta ekleriz). Kontrol noktaları bir doğru şeklinde sıralanıyorsa işlem
başarıyla sonuçlanmaz. Hassas bir koordinatlandırma için seçilen noktalar birbirinden
uzak olmalıdır (Şekil 119).
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Şekil 119: İmaj Koordinatlandırma
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Ø Sonrasında Projeksiyon butonuna basarak projeksiyonumuzu resimdeki gibi
ayarlayalım. (Projeksiyonumuzu ayarlarken paftamızın hangi UTM zonunda kaldığını
öğrenmek için aşağıdaki Şekil bakabilirsiniz)

Şekil 120: Türkiye UTM Zone bölgeleri
Not: Haritamızın ölçeği 1/25.000 oldğu için 6 derecelik UTM zonunu seçtik (1/50 00 ve 1/100
000 ölçekliler içinde geçerli). 1/25.000’den daha büyük ölçekli bir harita olsaydı (Örneğin 1/10
000) 3 derecelik UTM zonunu seçecektik (Şekil 120).
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Projeksiyon seçim işlemi bittikten sonra:
Harita penceresinin kenarındaki kaydırma çubuklarını kullanarak, Şekildeki gibi X ve Y
koordinatlarının haritanın tam köşe kesişim noktasındaki değerleri girin.
Ø 1 Noktayı seçin ve paftanın sol üst köşedeki kesişim noktasına tıklayın (Şekil 121).
Ø Kontrol Noktası Düzenle diyaloğu görünecektir.
Ø Harita X ve Harita Y kısımlarına koordinatları girin.
Ø Tamam butonuna basın

Şekil 121: İmaj Koordinatlandırma
Ø Diğer üç nokta içinde (saat yönünde ilerleyerek) aşağıdaki değerleri giriniz (Şekil 122).
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Şekil 122: İmaj Koordinatlandırma
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Şekil 123: İmaj Koordinatlandırma
Bütün değerler girildikten sonra Tamam butonu ile Imaj Koordinatlandırması diyaloğundan
çıkın. Paftamızın koordinatlandırma işlemi tamamlanmış oldu.
Not: Koordinatlandırma işlemi sırasında noktaları tam yerlerlerine koyduğumuzda, şekildeki
gibi Hata oranları “0” olacaktır. Bu oran bize koordinatlandırma işleminindeki sapma payını
gösterir.
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Uygulama Soruları
1. Örnek paftamızı uygulama örneğinde olduğu gibi en baştan başlayarak
koordinatlandırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo’da koordinatsız bir raster dosyasını koordinatlandırmayı
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisinde MapInfo’nun desteklediği raster veriler bir arada
verilmiştir?
A) JPEG, TIF, PNG
B) PDF, e00, DXF
C) PNG, DXF, DWG
D) GIF, DXF, e00
E) TIF, DXF, VPF
2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin içinde bulunduğu UTM zonlarından bir
tanesidir?
A) 34 UTM Zon
B) 37 UTM Zon
C) 39 UTM Zon
D) 41 UTM Zon
E) 42 UTM Zon
3.Bir raster verinin koordinatlandırılabilmesi için en az kaç tane, en doğru kaç tane
kontrol noktasının tanımlanması gerekmektedir?
A)5 ve üzeri
B)4-5
C) 3 ve üzeri
D)2-3
E) 1-5
4. MapInfo’da koordinatlandırılan raster imajın, koordinatlandırma sırasındaki hata
(pixel) oranları verilmiştir. Bu oranlara göre hangi işlem daha başarısız sonuçlanmıştır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
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5. Şekilde işaretli olan Iğdır iline ait 1/100 000 ölçekli bir haritayı koordinatlanıdırırken
hangi UTM zonunu kullanırız?

A)35
B) 36
C) 37
D) 38
E) 39
6. Şekilde işaretli olan Sivas iline ait 1/100 000 ölçekli bir haritayı koordinatlanıdırırken
hangi UTM zonunu kullanırız?

A)35
B) 36
C) 37
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D) 38
E) 39
7. Şekilde işaretli olan Karaman iline ait 1/100 000 ölçekli bir haritayı
koordinatlanıdırırken hangi UTM zonunu kullanırız?

A)35
B) 36
C) 37
D) 38
E) 39
8. Şekilde işaretli olan Balıkesir iline ait 1/100 000 ölçekli bir haritayı
koordinatlanıdırırken hangi UTM zonunu kullanırız?
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A)35
B) 36
C) 37
D) 38
E) 39
8. Şekilde işaretli olan Balıkesir iline ait 1/5 000 ölçekli bir haritayı
koordinatlanıdırırken hangi UTM zonunu kullanırız?

A)24
B) 39
C) 33
D) 30
E) 27
10. Uluslar arası bir projeksiyon türü UTM’in açık karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unified Threat Management
B) Universal Transverse Mercator
C) Unified Transverse Mercator
D) Universal Threat Management
E) Universal Transverse Management

Cevaplar: 1)A 2)B 3)C 4)E 5)D 6)C 7) B 8)A 9)E 10)B
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13. SAYISALLAŞTIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapInfo Professional’da sayısallaştırmayı ve vektör veri üretmeyi öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sayısallaştırma nedir?
2. MapInfo Professional’da sayısallaştırma hangi araçlar ile yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sayısallaştırma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İhtiyaç doğrultusunda vektör
Örnek uygulamalar yapmak.
veri üretir.
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Anahtar Kavramlar
Ø
Ø
Ø
Ø

Sayısallaştırma
Nokta
Çizgi
Poligon
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Giriş
Bu bölümde, harita objelerinin oluşturulması, çizim işlemleri ve oluşturulan objelerin
yeniden düzeltilmesi işlemlerini öğreneceğiz. Objeleri oluşturmak için çizim araçlarının
kullanımı ve çizim menüsünün fonksiyonlarını da işleyeceğimiz konular arasındadır. Objelerin
birleştirilmesi ve parçalanması işlemlerini de yapacağız. Poligon, polyline tipi objelerin
yeniden şekillendirilmesi için düğüm noktalarının değiştirilmesi ve çizim işlemlerinde büyük
kolaylık sağlayan otomatik izleme fonksiyonlarını da öğrenmiş olacağız.
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13.1. Çizim Araçları
MapInfo’da haritalar, harita objelerinden oluşan katmanlardan oluşur. Dört adet temel obje tipi
vardır;
Ø Alanlar: Belirli bir alanı kaplayan kapalı objelerdir. Poligonları, elipsleri ve
dikdörtgenleri içerir. Örnek olarak ülke sınırlarını, il sınırlarını, satış alanlarını
gösterebiliriz.
Ø Nokta objeler: Tek bir noktada yer alan verileri gösterir. Örnek olarak restoranları,
ağaçları gösterebiliriz. Noktalar ayrıca çoklu nokta objeleri olarak birleştirilebilir.
Ø Doğrusal objeler: Belirli bir mesafeyi içeren açık objelerdir. Çizgileri, kırıklı çizgileri
ve yayları içerir. Örnek olarak, sokakları, nehirleri, elektrik hatlarını gösterebiliriz.
Ø Yazı objeleri: Bir haritayı ya da başka bir objeyi tanımlayan etiket ve başlık gibi
yazılardır.
Ø Birleşim objeleri: Alan, doğru ve çoklu nokta objelerinin birleşimi ile oluşur.
Çizim araçları, çizim araç çubuğunda olup aşağıdaki gibidir (Şekil 124) (Başarsoft, 2014):

Şekil 124: Çizim Araçları
1. Sembol: Haritanızın üzerine nokta sembolleri yerleştirmenizi sağlar.
2. Çizgi: Düz çizgiler çizmenizi sağlar.
3. Kırıklı çizgi: Kırıklı çizgi çizmenizi sağlar.
4. Yay: Bir elipsin dörtte bir uzunluğunda ve şeklinde yay çizmenizi sağlar.
5. Poligon: Poligonlar çizmenizi sağlar.
6. Elips: Elips ve dairesel objeler oluşturmanızı sağlar.
7. Dikdörtgen: Dikdörtgenler ve kareler çizmenizi sağlar.
8. Yuvarlanmış Dikdörtgen: Yuvarlanmış köşelere sahip, dikdörtgenler ve kareler çizmenizi
sağlar.
9. Yazı: Haritalarınıza ve çıktılarınıza başlıklar, etiketler ve notlar eklemenizi sağlar.
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10. Çerçeve: Çıktı Penceresi üzerinde haritaları, grafikleri, verisayfalarını ve lejantları
görüntülemek için çerçeveler oluşturmanızı sağlar.
11. Değiştir: Alanları, kırıklı çizgileri, çizgileri, yayları ve noktaları hareket ettirerek, onları
yeniden tanımlayan nodlar ekleyerek veya silerek düzenlemenize yardım eder.
12. Nod - düğüm ekleme: Değiştir modunda iken alanlara, çizgilere ve kırıklı çizgilere nod
eklemenizi sağlar.
13. Sembol Stili: Noktasal objelerin stilini, rengini ve büyüklüğünü değiştirmenizi sağlar.
14. Çizgi Stili: Doğrusal objelerin stilini, rengini ve kalınlığını değiştirmenizi sağlar.
15. Alan Stili: Alanların desenlerini, renklerini, arka planlarını ve çerçevelerinin stilini, rengini,
kalınlığını değiştirmenizi sağlar.
16. Yazı Stili: Yazı objelerinin fontunu, büyüklüğünü, stilini, rengini ve arka planını
değiştirmenizi sağlar.
Bu araçlar sayesinde (düzenlenebilir) ekran üzerinden çizim ve düzenleme işlemleri yapılabilir.
Bütün coğrafi elemanlar (nokta, çizgi, yay, polyline ve alan) kolayca oluşturulabilir ve
tekrardan düzeltilebilir.
13.2. Obje/Nesne Oluşturma
MapInfo ile çizim işlemine başlamadan önce, üzerinde verileri oluşturacağımız altlık haritaları
açalım;
Ø Dosya > Aç’ı seçin.
Ø Bölüm_18 klasöründeki Obje_Duzenleme projesini seçip, Aç’a basın (Şekil 125).

Şekil 125: Harita Penceresi
278

MapInfo penceresinde çizim yapmak için, öncelikle çizim yapacağımız katmanımızın
düzenlenebilir olması gerekir. Eğer düzenlenebilir bir katman yoksa veya harita penceresi
aktif değilse çizim araç çubuğundaki araçlar pasif (Renkleri soluk) olacaktır. Eğer hiçbir
katman üzerinde değişiklik yapmak istemiyorsak, kozmetik katmanı düzenlenebilir hale getirip
çizim işlemlerimizi bu katman üzerinde yapabiliriz.
Ø Harita > Katman Kontrolü menüsünü açın.
Ø Katman Kontrolü diyaloğundan Kozmetik Katman’ı düzenlenebilir yapın.
Çizim araçlarının aktif hale geldiğine dikkat edin.
Şu anda bu harita üzerine istediğimiz herhangi bir objeyi ekleyebiliriz. Bu objeler 1-9 numaralı
araçlar ile oluşturulabilir.
Ø Nokta oluşturmak için Sembol

butonuna basın.

Ø Harita penceresi üzerinde herhangi bir yere tıklayın.
Ø MapInfo’nun varsayılan nokta sembolü yıldız olduğu için, harita üzerinde yıldız
şeklinde bir nokta oluşacaktır. Sembol Stili
butonuna basarak yeni sembol stili
tanımı yapabilirsiniz. Bu tanımdan sonra oluşturulan bütün semboller, tanımlanan
sembol ile oluşturulur (Şekil 126).

Şekil 126: Sembol Stili
Ø Çizgi Stili

butonuna basarak çizgi stili tanımı yapılır (Şekil 127).
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Şekil 127: Çizgi Stili
Ø Alan Stili

butonuna basarak kapalı alan stil tanımı yapılır (Şekil 128).

Şekil 128: Alan Stili
Not: Oluşturulan obje sitili değiştirilmek istendiğinde iki yöntem kullanılabilir.
1. Düzenlenebilir katmandaki bir objeye çift tıklanır ve o objeye ait koordinat ve stil bilgileri
gelir. Buradan stili istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
2. Birden çok obje seçim araçları ile seçilir ve ilgili objenin stil butonuna basarak hepsinin
birden stili değiştirilebilir.
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Not: Klavyeden “S” tuşuna bastığınızda durum çubuğunda SNAP yani YAKALA fonksiyonu
aktif hale gelir (Şekil 129).

Şekil 129: Sağ alt köşede aktif olan SNAP fonksiyonu

13.3. AutoTrace Function (Otomatik İzleme Fonksiyonu)
MapInfo, kapalı alan ve kırıklı çizgi (polyline) çizim işlemi sırasında bazı kolaylıklar
sağlamaktadır. AutoTrace fonksiyonu SNAP ve <SHIFT> (Shift tuşuna basılı tutarak aynı
işlem yapılabilir) tuşunun birlikte kullanımını otomatiğe indirmektedir. Bir kapalı alan ya da
kırıklı çizgi çizerken eğer klavye den “T” tuşuna basılırsa “AutoTrace” özelliği aktif olur. Bu
sayede çizimi yapılacak kapalı alan ya da kırıklı çizgi nin diğer kapalı alan ya da kırıklı çizgiler
ile aralarında boşluk kalması engellenmiş olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için;
Ø Harita menüsünden Katman Kontrolü ile Kozmetik Katman’ı düzenlenebilir hale
getirin.
Ø Snap fonksiyonunun aktif olduğuna emin olun. Polygon çizimi butonuna basın.
Ø İstediğiniz bir yerde kapalı alan çizin. Ardından klavyeden “T” tuşuna basın.
Ø Durum çubuğunda “AutoTrace” in aktif olduğu görülecektir (Şekil 130).

Şekil 130: Sağ alt köşede aktif olan SNAP ve AutoTrace fonksiyonu
13.4. AutoNode (Fareyi Gezdirerek Çizim Yapmak)
Otomatik nokta oluşturma, kapalı alan (polygon) ve kırıklı çizgi (polyline) çiziminde
kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Bir çizgi çizerken sürekli olarak farenin sol tuşuna tıklamak
yerine “AutoNode” özelliği aktif edilerek bu işlemin yapılması ve kırılım noktalarının otomatik
olarak atılması sağlanmış olmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için;
Ø Harita menüsünden Katman Kontrolü ile Kozmetik Katman’ı düzenlenebilir hale
getirin.
Ø Hemen ardından çizim araçlarının bulunduğu bölümden “Polyline” veya “Polygon”
çizim araçlarından birini seçin.
Ø Ardından klavyeden “N” tuşuna basın.
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Ø “AutoNode” aktif olduktan sonra, bir noktaya fare ile klikleyin ve ardından serbest el
çizimi gibi istediğiniz yönde fareyi gezdirerek çizim işleminin gerçekleştiğini
görebilirsiniz (Şekil 131).

Şekil 131: Sağ alt köşede aktif olan SNAP ve AutoNode fonksiyonu

13.5. Düğümleri Düzenleme
Oluşturulan bir kırıklı çizgi (polyline) veya kapalı alan (poligon) objelerinde şekil değişikliği
yapmak için değiştir

butonunu kullanırız.

Ø Sokak katmanından herhangi bir objeyi seçin.
Ø Değiştir butonuna basın.
Ø Haritada objenin her kıvrımında düğümlerin oluştuğuna dikkat edin.
Ø Bu düğümleri seç butonu ile seçip sürükleyin.
Bu şekilde, oluşturulmuş bir objeye istediğimiz şekli verebiliriz. Eğer yeni bir düğüm eklemek
istiyorsak
butonuna basarak obje üzerinde düğüm eklemek istediğimiz yere tıklarız ve fare
butonunu kaldırmadan düğümü sürükleriz.
Düğüm noktalarını bir sıra halinde seçmek istiyorsak, yani iki düğümün arasındaki bütün
düğümleri seçmek istiyorsak <SHIFT> tuşuna basmamız gerekir. Bu şekilde bu düğümlerin
hepsini birden sürükleyebilir veya hepsini birden <DELETE> tuşuna basarak silebiliriz. Bu
sırada SNAP aktif ise düzenlenen objeyi diğer objelerle çakıştırabiliriz.
13.6. Kesişimlere Nod Ekleme
Bir çizgi veya alan objesine düğüm noktaları eklememiz gerekebilir. Örneğin yol ağının il
sınırlarıyla kesiştikleri noktalara düğüm eklemek isteyebiliriz.
Tüm katmanları kapatıp, Iller ve Turkiye_Karayollari dosyalarını açın.
Ø Iller katmanını düzenlenebilir yapın ve üzerinde çift tıklayın katman özellikleri
penceresinde Katman Görünümünü seçin Kırık Noktaları Göster’i işaretleyin.
Ø “Ankara-Bolu İl sınırı”na yaklaşın, her iki ili de seçin ve hedef olarak belirleyin.
Burada il sınırlarının karayolları ile kesiştiğini ancak kesişim noktasında düğüm olmadığını
göreceksiniz. Türkiye_Karayolları katmanını katman kontrolünde üste taşıyın. Nod eklemek
istediğiniz Karayollarını <SHIFT> tuşuna basarak seçtikten sonra Nesneler > Kesişimlere
Nod Ekle komutuna basın (Şekil 132).

282

Şekil 132: Kesişime Nod ekleme
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Uygulama Soruları
1. MapInfo’da bir adet deneme tablosu (katmanı) oluşturarak çizim araçları üzerinde pratik
yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo Professional’daki çizim araçlarını ve nasıl kullanacağımızı
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi MapInfo’nun dört temel obje tipinden birisidir?
A) Doğrusal objeler
B) Dörtgen objeler
C) Çember objeler
D) Yay objeleri
E) Altıgen objeler
2. MapInfo’da çizim araçlarında yer alan “sembol” butonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. MapInfo’da çizim araçlarında yer alan “Poligon/Alan” butonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. MapInfo’da çizim araçlarında yer alan “Yazı” butonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. MapInfo’da çizim araçlarında yer alan “Polyline” butonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
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C)
D)
E)
6. Bir parka dikilecek olan ağaçların yerlerini işaretlemek istediğimizde MapInfo çizim
araçlarından hangisini kullanırız?
A)
B)
C)
D)
E)
7. Bir şehirdeki yol güzergahlarını çizmek istediğimizde MapInfo çizim araçlarından
hangisini kullanırız?
A)
B)
C)
D)
E)
8. Bir ilçedeki park alanlarını çizmek istediğimizde MapInfo çizim araçlarından
hangisini kullanırız?
A)
B)
C)
D)
E)
9. Çizmiş olduğumuz bir yol güzergahında noktasal ekleme/çıkarma/düzeltme yapmak
istediğimizde MapInfo çizim araçlarından hangisini kullanırız?
A)
B)
C)
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D)
E)
10. Çizmiş olduğumuz bir harita üzerindeki yazının renk/fontunu değiştirmek
istediğimizde MapInfo çizim araçlarından hangisini kullanırız?
A)
B)
C)
D)
E)
Cevaplar: 1)A 2)A 3)C 4)E 5)B 6)D 7)E 8)C 9)A 10)B
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14. ÇİZİM ARAÇLARININ KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, MapCAD çizim araçlarına ait bazı uygulama örneklerini öğreneğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. MapCAD çizim araçlarını hangi alanlarda kullanabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

MapCAD
kullanımı

çizim

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

araçlarının MapCAD çizim araçlarını
Örnek uygulamalar yapmak.
etkili biçimde kullanır.
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Anahtar Kavramlar
Ø MapCAD
Ø CAD
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Giriş
CBS’nin en güçlü yanı mekana ait teknik ve ölçülü çizimler yapabilmesidir. Bunun
MapInfo CAD (Bilgisayar destekli dizayn) çizim araçları geliştirmiştir. Bu araçlara ulaşmak
için Araçlar > Araç Yöneticisi > MapCAD den ulaşabilirsiniz. MapCAD çizim araçları
içerisinde birçok araç bulunmaktadır. Fakat biz bu bölümde işimize en çok yarayacak olanları
göreceğiz.
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14.1. Açı Hesapla
İki düz çizgi arasındaki açıyı hesaplamamıza yardım eder. Açısını hesaplamak istediğimiz
çizgiler seçilir gelen pencereden +-180 derece ya da +-360 derece şeklinde hesaplamak için
istenilen komut seçilebilir.
14.2. Yön Hesapla
Çizginin yatay düzleme yaptığı açıyı hesaplar. Yön Hesapla komutu seçilir açısı
hesaplamak istenilen çizgiye tıklanır gelen pencereden isteğe bağlı olarak ters yönünde +-180
dereceye tamamlayan açısını da hesaplatabiliriz.
14.3. Çizgi Ölçü
İki nokta arasındaki mesafeyi öğrenmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Mesafe ölçmek
istediğiniz noktayı snaple seçin ve diğer noktaya sürükleyip bırakın iki nokta arasındaki mesafe
yazılı olarak ekranda gelecektir.
14.4. Noktadan Daire
Üç noktadan bir daire (elips) oluşturur. 3 Noktadan Daire komutu seçilir daire çizilmek
istenen zemine 3 nokta tıklanır son noktaya çift tıklanır ve daire oluşur.
14.5. Paralel Çiz
Bu fonksiyon seçilen bir nesneye paralel oluşturur. Nesnelerin çizgi veya bölge türleri için
paralellik oluşturabilirsiniz. Paralellik oluşturulmasını istediğiniz objeyi seçin. Paralel Çiz
komutunu seçin ve gelen pencereden paralelliğin özelliklerini belirleyin.
14.6. Alanı Böl
Bu fonksiyon seçili objeyi (çizgi veya alan) istediğimiz yönde bölebiliriz. Bölünecek obje
seçili konuma getirilir. Alanı Böl komutu seçilir hangi yönde ve ne kadar bölmek isterseniz
çizim ile belirtip çift klik yapılır.
14.7. Çizgi/Polyline oluştur
Bu fonksiyon açı ve mesafe vererek çizgi oluşturmanızı sağlar.
14.8. Çizgileri Snaplamak/Yakalamak
Bu fonksiyon ile belirtilen iki noddan seçili olan alanı snaplayabilirsiniz.
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14.9. Döndürülmüş Dikdörtgen
Bu fonksiyon sayesinde belirli bir genişlik ve yükseklik kullanarak dikdörtgen
oluşturabilirsiniz.
14.10. Nokta Ekle
Bu fonksiyon ile çizgi parçaları için istediğiniz mesafe ve sayıda düğümler
ekleyebilirsiniz.
14.11. Çıkış/Exit
MapCAD’i kapatır.
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Uygulama Soruları
1. MapCAD araçlarını kullanarak örnek uygulamalar yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, MapInfo’da MapCAD çizim araçlarından bazılarının fonksiyonlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki “açı hesapla” butonu hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
2. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki “yön hesapla” butonu hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki “çizgi ölçü” butonu hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki “noktadan daire” butonu hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
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5. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki “polyline” butonu hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki
A) Polyline
B) Nokta ekle
C) Noktadan daire
D) Yön hesapla
E) Açı hesapla

butonunun görevi nedir?

7. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki
A) Çıkış
B) Nokta ekle
C) Noktadan daire
D) Yön hesapla
E) Nokta ekle

butonunun görevi nedir?

8. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki
A) Çıkış
B) Nokta ekle
C) Noktadan daire
D) Döndürülmüş dikdörtgen
E) Nokta ekle

butonunun görevi nedir?

9. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki
A) Çıkış
B) Nokta ekle
C) Noktadan daire
D) Döndürülmüş dikdörtgen
E) Çizgileri snaplamak

butonunun görevi nedir?

10. MapInfo’da MapCAD çizim araçlarındaki
A) Çıkış
B) Nokta ekle

butonunun görevi nedir?

300

C) Çizgi oluştur
D) Döndürülmüş dikdörtgen
E) Çizgileri snaplamak
Cevaplar: 1)B 2)A 3)C 4)D 5)E 6)B 7)A 8)D 9)E 10)C
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