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ÖNSÖZ
Yeni ArcGIS, bir organizasyonda, bir toplulukta web üzerinden haritalar, uygulamalar ve
coğrafi bilgiler sunmak için bir çevrimiçi altyapı sağlar. Web CBS için yeni vizyon mevcut
profesyonel CBS iş akışlarını tamamlar, birleştirir ve genişletir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları III kitabı okuyucuların web CBS'yi öğrenmek,
anlamak ve uygulamak için web CBS yolculuğuna başlamalarına yardımcı olacaktır. Bu
çalışma kitabı, kullanıcılara kaynakların çevrimiçi paylaşımını ve web CBS uygulamalarını
kolay ve hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağını öğretir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları III kitabı okuyucularının en son web CBS
yeteneklerini akıllı haritalama teknikleri ve Story Maps, ArcGIS Pro, 3D Web Scene, App
Studio for ArcGIS, Operations Dashboard ve ArcGIS API for JavaScript 4.x ürünleri ile
anlamalarına yardımcı olur. Bu kitap, sınıf çalışmaları ve CBS öğrencileri, eğitmenler, CBS
analistleri, yöneticileri, web geliştiricileri ve çok çeşitli CBS uzmanları için iş eğitimi adına
pratik bir kılavuzdur. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları III kitabı ArcGIS Online, Portal
for ArcGIS, ArcGIS for Server, yapılandırılabilir web uygulamaları, Web AppBuilder for
ArcGIS ve Collector for ArcGIS mobil uygulaması da dahil olmak üzere Web CBS
teknolojilerinin Esri takımını kapsar.
Web CBS e-devlet, e-iş, e-bilim ve günlük yaşam için uygulanabilirliği yüksek ve umut verici
bir alandır. Hem web hem de CBS için toplumsal ihtiyaç, iyi web CBS profesyonelleri için
güçlü ve artan bir talep oluşturmuştur. Aynı zamanda hem akademisyenlere web CBS'yi
öğretmek için bir laboratuar kitabı gerekir hem de iş uzmanlarının web CBS’yi kendi
kendilerine öğrenmeleri için bir rehbere ihtiyacı vardır. İşte bu kitap bu ihtiyacı
karşılamaktadır.
14 bölümden oluşan Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları III kitabında web CBS’nin
dayandığı bulut bilişim etraflıca ele alınmış ve web CBS teorik altyapısı verilerek uygulamalı
örneklerle anlatılmıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları III kitabını yazarken yardımlarını esirgemeyen başta
eşim Sevcan Ocak ve çalışma arkadaşlarım Zafer Arslantaş, Umut Uza ile İbrahim Ünlü’ye
teşekkürlerimi sunarım.
Uzm.
Fatih
OCAK
Samsun, 2018
I

II

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.................................................................................................................................. I
İÇİNDEKİLER .................................................................................................................. III
KISALTMALAR .................................................................................................................X
YAZAR NOTU .................................................................................................................XII
1. BULUT BİLİŞİM............................................................................................................. 1
1.1. Bulut Bilişim Nedir? ................................................................................................... 7
1.2. Bulut Bilişimin Tarihçesi............................................................................................. 8
1.3. Bulut Bilişimin Özellikleri......................................................................................... 10
1.4. Bulut Bilişim Mimari Yapısı ..................................................................................... 11
1.4.1. Tüketici .............................................................................................................. 13
1.4.2. Servis Sağlayıcı .................................................................................................. 14
1.4.3. Servis Geliştirici ................................................................................................. 15
1.5. Bulut Bilişimin Verdiği Hizmetler ............................................................................. 15
1.6. Bulut Bilişimin Avantajları........................................................................................ 16
1.7. Bulut Bilişimin Dezavantajları................................................................................... 18
1.8. Bulut Bilişimde Güvenlik .......................................................................................... 19
1.8.1. Hizmet Alınan Firmaların Güvenilirliği............................................................... 19
1.8.2. Erişim ve Kimlik Denetimi ................................................................................. 20
1.8.3. Erişilebilirlik ....................................................................................................... 20
1.8.4. Fiziksel Güvenlik ................................................................................................ 20
1.8.5. Legal ve Operasyonal Güvenlik .......................................................................... 21
1.8.6. Veri ve Altyapı Güvenliği ................................................................................... 21
1.9. Bulut Bilişim Örnekleri ............................................................................................. 21
2. BULUT BİLİŞİM ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ................................... 29
2.1. Web CBS’nin CBS’deki Yeri .................................................................................... 35
2.2. Bulut Bilişim ile CBS İlişkisi ve Uygulanabilirliği .................................................... 36
2.3. CBS için Örnek Web CBS Modeli............................................................................. 37
2.4. Dünyada Web CBS Uygulamaları ............................................................................. 38
3. CBS KAYNAKLARININ ONLINE PAYLAŞIMI ....................................................... 47
3.1. ArcGIS Platform ....................................................................................................... 53
3.2. Online Paylaşım ........................................................................................................ 54
3.3. Online Paylaşım Kısıtlamaları ................................................................................... 57
3.4. Web Haritaları ........................................................................................................... 59
III

3.5. ArcGIS Online’ı Keşfetmek ...................................................................................... 60
4. KULLANIMA HAZIR İÇERİK YÖNETİMİ .............................................................. 68
4.1. Kullanıma Hazır İçeriklerin Hazırlanması.................................................................. 74
4.2. Feature Servis ve Harita Servisi ................................................................................. 75
4.3. Feature Servis ve ArcGIS Online............................................................................... 76
4.4. ArcMap Servis Düzenleyici (Service Editor) ve Analizci (Analyzer) ......................... 77
4.5. Kullanıma Hazır İçeriklerin Paylaşılması................................................................... 78
4.6. Servislerin Kullanımı................................................................................................. 79
4.7. Web Harita Katmanlarının Kullanımı ve Yetkilendirilmesi ........................................ 80
5. ARCGIS ONLINE KULLANARAK WEB UYGULAMASI OLUŞTURUN .............. 88
5.1. Web CBS Nedir? ....................................................................................................... 94
5.2. ArcGIS Bir Web CBS Platformudur .......................................................................... 96
5.3. Web CBS Dağıtım Modelleri..................................................................................... 97
5.4. Web CBS Uygulaması Oluşturma Yolları.................................................................. 97
5.5. ArcGIS Online’a Detaylı Bakış ................................................................................. 98
5.6. ArcGIS Online ve Hizmet Kalitesinin Benimsenmesi ..........................99_Toc489979702
5.7. ArcGIS Bilgi-Paylaşım Modeli için ArcGIS Online ve Portal ...................................100
5.8. ArcGIS Online Kullanıcı Hesabı Tipleri ...................................................................101
5.9. ArcGIS Online ve ArcGIS for Portal’deki İçerik Öğelerinin Ana Türleri ..................102
5.10. Web CBS Uygulamaları Oluşturma Adımları .........................................................103
5.11. Bu Uygulamada ......................................................................................................104
Uygulama 1: ArcGIS Online Üyeliği (Deneme Hesabı) ...............................................106
Uygulama 2: Veri Hazırlama .......................................................................................107
Uygulama 3: Web Haritası Oluşturma .........................................................................111
Uygulama 4: Kullanıma Hazır Şablonlar ile Web Uygulaması Oluşturma ....................114
Uygulama 5: Web Uygulamasını Yapılandırma ...........................................................116
Uygulama 6: Web Uygulamasını Yapılandırma ...........................................................123
6. WEB CBS’DE KATMANLAR, HARİTALAR VE UYGULAMALAR .....................131
6.1. Web CBS Uygulaması Temel Bileşenleri .................................................................137
6.2. Altlık Harita (Basemap) Katmanları .........................................................................137
6.3. Operasyonal Katmanlar ............................................................................................138
6.4. Araçlar .....................................................................................................................139
6.5. Living Atlas of the World .........................................................................................140
6.6. Akıllı Haritalama ......................................................................................................141
IV

6.7. Kullanıcı Deneyimi Tasarım İlkeleri.........................................................................143
6.8. Bilgilendirme Penceresi (Pop-up) .............................................................................143
6.9. Online Veri Oluşturma ve Düzenleme ......................................................................144
6.10. Bu Uygulamada ......................................................................................................144
Uygulama 1: Coğrafi Kodlama (Geocoding) Kullanarak CSV Verilerini Haritaya
Aktarma ......................................................................................................................145
Uygulama 2: Harita Görüntüleyicide Veri Düzenleme .................................................147
Uygulama 3: Katman Sembolünü Yapılandırma ..........................................................150
Uygulama 4: Açılır Pencereleri (Pop-up) Yapılandırma ...............................................157
Uygulama 5: Açılır Pencerelere (Pop-up) Resim ve Grafik Ekleme .............................159
Uygulama 6: Living Atlas Üzerinden Katman Kullanımı .............................................163
Uygulama 7: Web Uygulaması Oluşturma ve Yapılandırma ........................................167
7. HOST EDİLMİŞ (HOSTED) FEATURE KATMANLAR VE GÖNÜLLÜ COĞRAFİ
BİLGİ ................................................................................................................................178
7.1. Bölüm Önizlemesi ....................................................................................................184
7.2. Feature Katman ve Host Edilmiş Feature Katmanların Karşılaştırılması ...................184
7.3. Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB) ve Web Tabanlı Coğrafi-Mekansal Veri Düzenlenmesi
.......................................................................................................................................185
7.4. Feature Servisler ve Host Edilmiş Feature Katmanlar ...............................................186
7.5. Host Edilmiş Feature Katman Oluştuma ...................................................................187
7.6. Host Edilmiş Bir Web Katmanı Kullanma ................................................................188
7.7. Feature Şablonu (Sembol) ........................................................................................188
7.8. Düzenleyici (Editor) Takibi ve Sahipliğe Dayalı Düzenleme ....................................189
7.9. Bu Uygulamada........................................................................................................189
Uygulama 1: Veri Hazırlama .......................................................................................190
Uygulama 2: Host Edilmiş (Hosted) Bir Feature Katmanı Yayımlama Veri Hazırlama 191
Uygulama 3: Feature Şablonları (Sembolleri) Tanımlama ............................................195
Uygulama 4: Katmanı Web Haritasında Kullanma ve Düzenlenebilir Alanları Tanımlama
....................................................................................................................................203
Uygulama 5: Veri Toplama için Örnek Bir Web Uygulaması Oluşturma .....................205
8. STORY MAP’LER VE YAPILANDIRILABİLİR UYGULAMALAR .....................217
8.1. Bölüm Önizlemesi ....................................................................................................223
8.2. Uygulamalar Web CBS’nin Görünen Yüzüdür .........................................................223
8.3. ArcGIS Yapılandırılabilir Uygulamaları Kullanma Adımları ....................................224
8.4. ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS Yapılandırılabilir Uygulamaları ......................225
V

8.5. Story Maps (Hikaye Haritalar)..................................................................................226
8.6. ArcGIS Solutions (Çözüm) Uygulamaları.................................................................228
8.7. ArcGIS Marketplace Uygulamaları ..........................................................................229
8.8. ArcGIS Open Data’da Uygulamalarınız için Veri Bulun...........................................230
8.9. Bu Uygulamada........................................................................................................230
Uygulama 1: ArcGIS Open Data’yı Keşfedin ..............................................................231
Uygulama 2: Akıllı Haritalama ile İki Değişkenli Harita ..............................................233
Uygulama 3: Karşılaştırmalı Analiz Uygulaması (Compare Analysis) .........................236
Uygulama 4: Swipe ve Spyglass Story Map Şablonlari ile Özel Web Uygulamaları
Oluşturma ....................................................................................................................239
Uygulama 5: Story Map Journal ile Web Uygulaması Oluşturma.................................244
9. WEB APPBUILDER FOR ARCGIS ...........................................................................261
9.1. Bölüm Önizlemesi ....................................................................................................267
9.2. Web AppBuilder for ArcGIS Sürümleri....................................................................268
9.3. Web AppBuilder’a Erişim ........................................................................................269
9.4. Web AppBuilder Kullanarak Web Uygulaması Oluşturma Adımları.........................270
9.5. Web AppBuilder Widget’ları....................................................................................271
9.6. Web AppBuilder Widget Türleri ..............................................................................271
9.7. Temalar ....................................................................................................................272
9.8. Web AppBuilder Geliştirici Sürümü .........................................................................272
9.9. Bu Uygulamada........................................................................................................273
Uygulama 1: Web Haritasını İnceleme.........................................................................273
Uygulama 2: Web Uygulaması Oluşturma ...................................................................275
Uygulama 3: Verilerden Bağımsız Olan Araçları (Widget) Yapılandırma ....................279
Uygulama 4: Verilere Bağımlı Olan Araçları (Widget) Yapılandırma ..........................285
Uygulama 5: Önizleme ve Uygulamayı Paylaşma ........................................................295
10. ARCGIS FOR SERVER İLE HARİTA SERVİSLERİNİN YAYIMLANMASI .....303
10.1. Bölüm Önizlemesi ..................................................................................................309
10.2. Neden ArcGIS for Server Öğrenmeli? ....................................................................309
10.3. ArcGIS for Server ve Portal for ArcGIS Birlikteliği ...............................................310
10.4. CBS’de Web Servis Tipleri ....................................................................................311
10.5. Dinamik ve Mozaik Harita Servisleri ......................................................................313
10.6. Harita Görüntü Katmanları ve Feature (Özellik) Katmanlar ....................................314
10.7. Harita Servislerinin Yayımlanması için İş Akışı .....................................................315
10.8. Verilerinizi ArcGIS for Server’ın Erişebileceği Hale Getirin ..................................316
VI

10.9. Zaman-Etkinleştirilmiş Harita Servisleri ve Zaman Serisi Animasyonu ..................317
10.10. Bu Uygulamada ....................................................................................................317
Uygulama 1: CBS Sunucusu ile Bağlantı Kurma .........................................................318
Uygulama 2: Harita Dokümanı (.mxd) Hazırlama ........................................................321
Uygulama 3: Harita Katmanlarında Zamanı Etkinleştirme ...........................................326
Uygulama 4: Harita Dokümanını Servis Olarak Yayımlama ........................................328
Uygulama 5: Services Directory Kullanarak Servisinizi Keşfedin ................................333
Uygulama 6: Zaman Etkin Web Haritası ve Web Uygulaması Oluşturma ....................337
Uygulama 7: Web Servislerininizi Yönetin ..................................................................341
Uygulama 8: Portal for ArcGIS’teki Servislerin Kullanımı ve Yönetimi ......................343
11. MEKANSAL ANALİZLER VE GEOPROCESSING SERVİSLER ........................351
11.1. Bölüm Önizlemesi ..................................................................................................357
11.2. Mekansal Analizleri Kullanan ArcGIS Online ve ArcGIS for Server ......................357
11.3. ArcGIS Online Analizlerine Erişim ........................................................................359
11.4. ArcGIS Online Mekansal Analiz Araç Yetenekleri .................................................359
11.5. ArcGIS Online Analizlerini Kullanmak için İş Akışı ..............................................362
11.6. Living Atlas of the World, ArcGIS Online Analizini Destekler...............................363
11.7. Raster Analizler ve Görüntü (Image) Servisleri ......................................................364
11.8. Geoprocessing Servisler .........................................................................................365
11.9. Geoprocessing Servis Oluşturmak için İlgili Adımlar .............................................366
11.10. Python ve ArcPy...................................................................................................367
11.11. ModelBuilder .......................................................................................................367
11.12. Bu Uygulamada ....................................................................................................368
Uygulama 1: Seçili Analiz Araçları ile Web Uygulaması Oluşturma ............................369
Uygulama 2: Web AppBuilder’da Analiz Araçlarının Kullanımı .................................375
Uygulama 3: Bir Geoprocessing Modeli Hazırlama .....................................................384
Uygulama 4: Hazırlanan Geoprocessing Modelini Çalıştırma ......................................390
Uygulama 5: Geoprocessing Sonucunun Yayımlanması...............................................392
Uygulama 6: Services Directory’deki Geoprocessing Servislerin İncelenmesi .............396
Uygulama 7: Geoprocessing Servisi Kullanarak Uygulama Oluşturma ........................399
12. MOBİL CBS VE GERÇEK ZAMANLI CBS............................................................411
12.1. Bölüm Önizlemesi ..................................................................................................417
12.2. Mobil CBS Avantajları ve Uygulamaları ................................................................417
12.3. Konuma Dayalı Servisler ve Arttırılmış Gerçeklik ..................................................418
VII

12.4. Mobil Uygulama Geliştime Stratejileri ...................................................................418
12.5. ArcGIS Native (Yerel) Uygulamalar.......................................................................420
12.6. AppStudio for ArcGIS ............................................................................................421
12.7. Gerçek Zamanlı CBS ..............................................................................................422
12.8. Sunuculardan İstemcilere Gerçek Zamanlı Veri Dağıtma ........................................423
12.9. Operations Dashboard ............................................................................................424
12.10. Bu Uygulamada ....................................................................................................425
Uygulama 1: Web Haritanızı Hazırlayın ......................................................................426
Uygulama 2: Collector for ArcGIS Kullanarak Veri Toplama ......................................428
Uygulama 3:Operations Dashboard ile Canlı Veri İzleme ............................................433
Uygulama 4:AppStudio for ArcGIS Kullanarak Native Uygulamalar Oluşturun ..........438
Uygulama 5: Native Uygulamanızı Yükleyin ve Test Edin ..........................................441
13. 3D (3 BOYUTLU) WEB SCENES .............................................................................451
13.1. Bölüm Önizlemesi ..................................................................................................457
13.2. Neden 3D CBS? .....................................................................................................457
13.3. Web Scene ve Scene Servisler ................................................................................457
13.4. ArcGIS Platform’da 3D ..........................................................................................460
13.5. Web Scene Oluşturma ............................................................................................461
13.6. Bu Uygulamada ......................................................................................................463
Uygulama 1: ArcGIS Scene Viewer’da 3D Scene Hazırlama ve İnceleme ...................464
Uygulama 2: ArcGIS Pro’da Scene Oluşturun .............................................................471
Uygulama 3: Web Scene Yayımlama...........................................................................479
14. ARCGIS API FOR JAVASCRIPT İLE GİRİŞ UYGULAMALARI .......................490
14.1. Bölüm Önizlemesi ..................................................................................................496
14.2. Neden JavaScript? ..................................................................................................496
14.3. HTML ve CSS........................................................................................................497
14.4. JSON......................................................................................................................497
14.5. ArcGIS REST API .................................................................................................498
14.6. ArcGIS API for JavaScript .....................................................................................499
14.7. ArcGIS API for JavaScript’in Temel Sınıfları.........................................................500
14.8. Sınıf Özellikleri, Metodları ve Olayları...................................................................501
14.9. Sandbox’taki ArcGIS API for JavaScript Örneklerini Keşfedin ..............................502
14.10. Örnekleri Adapte Etme ve Birleştirme ..................................................................503
14.11. Widget’ları Dahil Edin .........................................................................................504
VIII

14.12. Uygulamanıza Katmanlar Ekleyin ........................................................................504
14.13. IDE ve Hata Ayıklama (Debugging) .....................................................................505
14.14. Bu Uygulamada ....................................................................................................505
Uygulama 1: 2D ve 3D Görüntülerin Temellerini Anlama ...........................................506
Uygulama 2: 3D Scene Örneğini Uyarlayın .................................................................506
Uygulama 3: JavaScript Hata Ayıklama (Debugging) ve HTTP Trafiğini İzleme ........512
Uygulama 4: 2D ve 3D Görüntüleri Kombine Etme .....................................................515
Uygulama 5: JavaScript Olaylarını Ele Alma ...............................................................524
KAYNAKÇA ....................................................................................................................535

IX

KISALTMALAR
CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri
BT: Bilgisayar Teknolojileri
CPU: Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi, Mikro İşlemci)
AWS: Amazon Web Services (Amazon Web Hizmetleri)
PC: Personel Computer (Kişisel Bilgisayar)
QoS: Quality of Service (Hizmet Kalitesi)
GPRS: General Packet Radio Service
API: Application Programming Interface
SLA: Service Level Agreement
GPS: Global Positioning System (Küresl Konumlama Sistemi)
IP: Internet Protokol
UPS: Uninterruptible Power Suply
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
NDA: Non-Disclosure Agreement (Gizlilik Anlaşması)
PCI-DSS: Payment Card Industry-Data Security Standard
REST: Representational State Transfer
SQL: Structured Query Language
URL: Uniform Resource Locator
App: Aplicaiton (Uygulama)
HTML: Hyper Text Marker Language
GUI: Graphical User Interface
WCS: Web Coverage Service
X

WMS: Web Map Service
KML: Keyhole Markup Language
RGB: Red, Green, Blue (Kırmızı, Yaşil, Mavi)
IoT: Internet of Things
GCB: Gönüllü Coğrafi Bilgi
LBS: location based services
POI: Point of Interest
GP: Geoprocessing
CSS: Cascading Style Sheets

XI

YAZAR NOTU
Coğrafi Bilgi Sistemleri III dersi kapsamında kullanılacak teknoloji web CBS teknolojisidir.
Kitap web CBS teknolojisine dair teorik bilgiyi öğretmesinin yanı sıra, sunduğu uygulamalar
ile de öğrencilerin dersi kavrama düzeyini artıracaktır. Öğrenciler Coğrafi Bilgi Sistemleri
III dersi kapsamında Esri’nin bulut ürünleri ve çeşitli yazılımlarını kullanacak ve web CBS
teknolojisini öğreneceklerdir.
Konuların uygulamalı örneklerle anlatılacak olması öğrenmeyi hızlandıracak ve her bölüm
sonrası verilen uygulama soruları ile öğrenciler farklı ufuklara yelken açacak ve bölüm
soruları ile öğrendiklerini test etme imkanı bulacaklardır. Bölüm sonundaki soruları çözmek,
sınav öncesi öğrencilerin işini oldukça kolaylaştıracak ve sınavda kendilerine yardımcı
olacaktır.

Öğr. Gör. Fatih OCAK
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1. BULUT BİLİŞİM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bulut Bilişimin ne olduğu,
1.2. Bulut Bilişimin gelişim süreci (tarihini),
1.3. Ne amaçla kullanıldığı,
1.4. Kavramsal altyapısı,
1.5. Mimari yapısı,
1.6. Bulut Bilişim çalışma yapısı ve servis modelleri,
1.7. Avantaj ve dezavantajları,
1.8. Bulut Bilişimde veri güvenliği konuları işlenecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Bulut Bilişimin temel bileşenleri nelerdir?
Bulut Bilişimin tarih içerisinde gelişim süreci nasıldır?
Bulut Bilişimin avantajları nelerdir?
Bulut Bilişimin dezavantajları nelerdir?
Bulut Bilişimde veri güvenliği nasıl sağlanmaktadır ve bulut bilişim güvenli
midir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bulut Bilişimin tarihsel
Bulut Bilişim ve Gelişim Süreci gelişimini ve tanımını
kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini
yakından takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Bulut Bilişimin özelliklerini düşünerek, uygulayarak ve

Bulut Bilişimin Özellikleri

öğrenmek.

günümüz teknolojisini
yakından takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Bulut Bilişim Mimari Yapısı

Bulut Bilişim Sistem

düşünerek, uygulayarak ve

Mimarisini kavramak.

günümüz teknolojisini
yakından takip ederek.

Bulut

Bilişimin

dezavantajları

avantaj

ve

Bulut Bilişimin avantaj ve
dezavantajlarını kavramak
ve öğrenmek

Bulut teknolojide veri
Bulut Bilişimde Veri Güvenliği güvenliği durumunu
kavramak ve öğrenmek.

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini
yakından takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini
yakından takip ederek.

4

Anahtar Kavramlar
1.

Bulut Bilişim

2.

Bulut Bilişim Mimarisi

3.

Bulut Bilişim avantaj ve dezavantajları

4.

Veri Güvenliği

5

Giriş
Teknolojinin önemli bir ivme kazandığı dünyamızda mesleklerimizde yeniyi yakalamak ve geri
kalmamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek önem arz etmektedir. Ülkemizde
büyümeye devam eden CBS sektörü için de bu teknolojik gelişme ivmesi geçerlidir ve
nihayetinde CBS yazılımları da internet tabanlı çalışan bir sektörün temel taşlarını
oluşturmaktadır. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin günümüzdeki altyapısını, geçmiş
teknolojilere göre farkını meslek kimliği açısından anlayabilmek adına bu bölümde Bulut
Bilişimin gelişim süreci, klasik özellikleri, standart bilgisayar teknolojilerden farkı, mimari
yapısı, avantaj ve dezavantajları ile veri güvenliği konusu irdelenecektir.
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1.1. Bulut Bilişim Nedir?
Günümüz dünyasında teknoloji ve teknoloji içerisinde internetin payı oldukça büyük olup,
internet hayatımızın vazgeçilmezi bir unsur olmuştur. Bugün, hemen herkes rutin işlerini
internet üzerinden yürütebilmekte ve dolayısıyla önceleri fatura yatırmak için vezneler önünde
oluşan kuyruklar artık olmamaktadır. İnternet teknolojisi işlerimizi oldukça kolaylaştırmış ve
bilgiye ulaşmada dünyamızı küresel bir köy haline getirmesinin yanı sıra, gerek bireysel gerek
kurumsal tüm hizmet ve günlük işleri çözmede avantajlar sağlamıştır.
Gelişen teknoloji ve internet sayesinde kullanıcılar yerel ölçek ve kısıtlı hizmet olanakları veren
klasik bilgi teknolojileri altyapısından, esnek, ekonomik ve her yerde ulaşıma imkan veren
bulut bilişim teknolojine kaymaktadır. Bu bağlamda günümüzde vazgeçemediğimiz internet
teknolojisi, yani bulut bilişim ne anlama geliyor peki? Acaba biz farkında olmadan bulut
bilişimi kullanıyor muyuz? Hemen hemen her şeyin internet üzerinden yürütülmesi güvenli mi?
İşte bu sorulara cevap bulmak için bulut bilişim kavramını ve özelliklerini bilmek gerekir.
Bulut Bilişim, günlük hayatta yapılan; fatura ödeme, vergi ödeme, en kısa güzergah tespiti, en
yakın bankamatik tespiti, otobüs bekleme süresi vb. gibi hizmetleri interneti olan herhangi bir
cihaz üzerinden yapabilmenin, görebilmenin ve çalıştırmanın adıdır. Bulut Bilişim masaüstü
bilgisayar, tablet veya akıllı mobil cihazlar üzerinden herhangi bir yazılım ve depolama
birimine ihtiyaç duymaksızın internet üzerinden başka sunuculara bağlanarak hizmet alma
modelidir (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012) (Şekil 1.1).
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Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) göre de Bulut Bilişim, en az yönetim
hizmeti veya servis sağlayıcı müdahalesi ile hızla alınabilen ve verilebilen esnek yapıdaki
ayarlanabilir bilişim kaynaklarının (ağ hizmeti, sunucu hizmeti, depolama hizmeti,
uygulamalar ve diğer hizmetler gibi) paylaşıldığı havuza, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ
erişimi sağlayan bir modeldir.

1.2. Bulut Bilişimin Tarihçesi
Türkçe “bulut bilişim” olarak kullanılan “cloud computing” teriminin kaynağı tam olarak belli
değildir, fakat bilişim ve iletişim sistemlerinin diyagramlarındaki ağları belirtmek için
kullanılan bulutvari çizimlerden türetilmiş gibi gözükmektedir. Bulut sembolü 1994 yılına
gelene kadar interneti sembolize etmekteydi (A network 70 is shown schematically as a cloud,
US Patent, 1994).
Bulut bilişimin temel kavramı 1950’lere dayanmaktadır; üniversite ve şirketlerde kullanılan
büyük boyutlu ana bilgisayarlara zayıf istemciler/terminal bilgisayarlar tarafından
ulaşılabilirdi. Bir ana bilgisayar alınması çok masraflı olduğu için, var olan bu bilgisayardan en
iyi şekilde faydalanılması oldukça önemliydi. Piyasada zaman paylaşımı (time sharing) olarak
bilinen, birçok kullanıcının bilgisayarı hem fiziksel erişimde hem de CPU kullanımında
paylaşmasına izin veren, bilgisayarın boş kalma süresini elimine eden bu sistem
bilgisayarlardan en iyi şekilde istifade edilmesini sağlamıştır (Strachey, 1959).
Bilgisayarlar yaygınlaştıkça bilim adamları ve teknoloji uzmanları büyük boyutlu bilgi işleme
gücünü zaman paylaşımı yoluyla daha fazla kullanıcıya sunmanın yollarını aradılar. Son
kullanıcılara daha verimli bir kullanım ve CPU’ya erişim önceliklendirmesi kullanarak altyapı,
platform ve uygulamaların optimum kullanımını sağlamak üzere algoritmalarla deneyler
yapılmıştır (Corbató, Fernando J).
John McCarthy’nin 1960’larda bilgi işlem kullanımının bir gün elektrik ve su hizmeti gibi bir
kamu hizmeti şeklinde organize edilebileceği konusunda öngörüleri vardı. Bulut bilişimin
günümüz özelliklerinin neredeyse tamamı (esnek hizmet sağlama, kamu hizmeti olarak
sağlanma, çevrimiçi ağ üzerinde bulunma, sınırsız kaynak illüzyonu) elektrik dağıtım sektörü
ile kıyas edilerek genel, özel, kamu ve topluluklara ayrı kullanım formları düşünülerek Douglas
Parkhill’in 1966 tarihli “The Challange of Computer Utility” adlı kitabında incelenmiştir. Diğer
araştırmacılar bulut bilişimin tarihini 1950’lere bilim adamı Herb Grosch’un bütün dünyanın
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aptal (dumb) terminaller kullanarak 15 adet büyük veri merkezinden çalışan bir sistem
kullanacağı varsayımına dayandırmaktadır (Ryan vd. 2011).
Yüksek kapasiteli ağların her yerde kullanılabilir olması, bilgisayarların ve depolama
cihazlarının ucuzlamasının yanı sıra donanım sanallaştırmasının yaygın olarak benimsenmesi,
hizmet amaçlı mimari, özerk (otonom) ve hizmet bilgi işlemesi bulut bilişimde çok büyük bir
büyümeye ön ayak oldu (Gruman, 2008).
Dot-com balonu döneminden sonra Amazon veri merkezlerini modernize ederek bulut
bilişimin gelişmesinde anahtar bir rol oynadı. Bu dönemde bilgisayar ağlarının çoğu
kapasitelerinin %10’unu kullanıyordu, sadece özel durumlardaki kapasite artışları için bütün
sistem bekliyordu. Amazon boş bekleyen bu kaynakları bilgi işleme hizmet servisi olarak
kullandı. Yeni bulut mimarisinin temelinin atılmasının sonucu olarak önemli şirket içi
verimlilik artışları yaşandı. Amazon’un küçük aktif çalışan ekipleri “iki pizza takımları”
vasıtasıyla yeni özellikler kolayca eklendi. Amazon şirket içinde geliştirdiği bu hizmetleri
dışarıya pazarlamak üzere yeni ürün geliştirme çalışmalarını başlattı ve Amazon Web
Hizmetleri (AWS) 2002 yılında hizmete girdi (Jeff Bezos’ Risky Bet). İlk gerçek bulut bilişim
hizmeti olarak Amazon S3 2006 yılında hizmete girdi. Bununla birlikte asıl buluş S3 için
geliştirilen fiyatlandırma modeliydi, kullandıkça öde modeli şu an bulut hizmetleri
fiyatlandırılmasında defakto standart olmuştur.
2008’in başlarında, Eucalyptus ilk açık kaynak, özel bulutların yerleştirilmesi için kullanılan
Amazon Web Services-API uyumlu platform oldu. Yine 2008 başlarında, Open
Nebula, Avrupa komisyonu tarafından desteklenen RESERVOIR projesi özel, hibrid (karma)
ve federasyon bulutlarını uygulayan ilk açık kaynak yazılım oldu (Rochwerger vd. 2009). Aynı
yıl içerisinde IRMOS Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan
çalışmalar bulut tabanlı altyapıların hizmet kalitesinde (QoS) garanti edilecek elemanlara
örneğin veri aktarım hızı, ağ gecikmesi, paket gecikme süresi değişimi (jitter), paket kaybolma
olasılığı, bit hata oranı gibi (gerçek zamanlı interaktif uygulamalar tarafından da
kullanılmaktadır) yoğunlaştı; sonuç olarak gerçek zamanlı bulut ortamı ortaya çıktı (Kyriazis
vd. 2010). 2008’in ortalarına gelindiğinde, Gartner bulut bilişimi bilgi teknoloji hizmetleri
sektöründe hem kullanıcılar hem de tedarikçiler arasındaki ilişkiyi değiştirebilecek potansiyeli
işaret etti (Schurr, 2009). Thinkgrid işletmelerin kendilerine ait donanım ve yazılım varlıklarını,
kullandıkça öde hizmet modelleri ile değiştirdiğini böylece gelecekte bazı BT ürünlerinde
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(tabletler, laptoplar veya thin clientler gibi) artış olurken bazı BT ürünlerinde (PC ler gibi) azalış
olacağını belirtti.

1.3. Bulut Bilişimin Özellikleri
Bulut bilişim aşağıdaki temel özellikleri sağlar:
a. Hızlı Kullanım: İnternetin hızlı olduğu lokasyonlarda merkezi sunucuya bağlanarak
işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesine imkan tanır.
b. Daha az masraf: Genel bulut dağıtım modelinde sermaye masrafları işletimsel
masraflara dönüşmüştür. Bulut özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için imkânlarının
yetmeyeceği bilgi teknolojileri altyapı masraflarını ortadan kaldırmıştır.
c. Abone modeli: Hizmet bilgi işleme temelinde yapılan ücretlendirme şekline göre
ayrıntılı kullanım seçenekleri vardır. Bu hizmet, bilgi işleme kullanımı ile şirket içinde
daha az bilgi teknolojileri konusunda yetişmiş eleman ile yürütülür.
d. Herhangi bir web tarayıcısı ile erişim: Cihaz ve yer bağımsızlığı kullanıcılara bir web
tarayıcısı kullanarak bulundukları yer ve kullandıkları cihazdan bağımsız olarak
sistemlere erişebilme imkânı tanır. Altyapı dışarıdan sağlanıyorsa (üçüncü parti
tarafından) ve internetten erişim varsa, kullanıcılar herhangi bir yerden bağlanabilirler.
e. İnterneti olan herhangi bir cihazdan erişim: Herhangi bir yerden, herhangi bir
zamanda, herhangi bir uygulama ile interneti olan herhangi bir cihazdan verilere erişim
imkânı sunar.
f. Kolay veri transferi: Sanallaştırma teknolojisi sunucuların ve depolama cihazlarının
paylaşımının ve kullanımının artırılmasına izin vermektedir. Uygulamalar bir fiziksel
sunucudan diğerine kolayca transfer edilebilmektedir.
g. Merkezi veri tabanı: Merkezi sunuculara yüklenen verilere kullanıcılar aynı anda
erişebilir ve aynı anda veri işleyebilir. Böylece ekipteki herkes yapılan çalışmalardan
haberdar olur.
h. Ölçeklenebilir ve Esnektir: Dinamik (talep üzerine) kaynakların hazırlığı sayesinde
detaylı, self servis temelli, gerçek zamanlıya yakın hizmetler kullanıcılara sunulur.
i. Güvenilir: Verinin merkezileştirilmesi sayesinde güvenlik gelişmiştir. Fakat bazı
hassas veriler üzerindeki kontrol kaybı ile ilgili ve depolanmış çekirdekler için güvenlik
eksikliği ile ilgili endişeler sürmektedir. Güvenlik çoğu durumda geleneksel
sistemlerden çok daha iyidir çünkü sağlayıcılar müşterilerinin gücünün yetmediği
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güvenlik sorunlarına kaynak ayırabilecek durumdadırlar (Mills, 2009). Bununla
birlikte, veri geniş bir alan üzerinde veya çok sayıda cihaz üzerinde dağıtıldığında ve
çok kullanıcılı sistemler bağlantısız kullanıcılar tarafından paylaşıldığı durumlarda
güvenliğin karmaşıklığı inanılmaz bir şekilde artar. Ek olarak, güvenlik denetim
günlüklerine kullanıcı erişimi çok zorlaşır veya imkânsızlaşır. Bu durum, özel bulut
kurum müşterilerin altyapı üzerindeki kontrolü elinde bulundurma arzusu ve bilgi
güvenliğinin kontrolünü kaybetmekten sakınmalarından kaynaklanmaktadır.

1.4. Bulut Bilişim Mimari Yapısı
Bir bulut bilişim sisteminden bahsederken iki kategoride değerlendirmek gerekir: ön taraf ve
arka taraf. Bu iki kısım birbirlerine bir ağ, genellikle internet ile bağlıdır. Ön taraf bilgisayar
kullanıcısı veya müşteri tarafıdır. Arka taraf ise sistemin bulut kısmıdır.
Ön taraf, istemcinin bilgisayarını (veya bilgisayar ağını) ve bulut bilişim sistemine erişim için
gerekli olan uygulamayı içerir. Bütün bilişim sistemleri aynı kullanıcı ara yüzüne sahip değildir.
Web tabanlı e-posta programları gibi hizmetler herhangi bir web tarayıcısı kullanarak
çalışabilir. Diğer sistemler istemcilere ağ erişimi sağlayan birbirinden farklı uygulamalar
içerirler.
Sistemin arka tarafında bilişim hizmetlerinin bulutunu oluşturan çeşitli bilgisayarlar, sunucular,
veri depolama sistemleri vardır. Teoride, bir bulut bilişim sistemi pratik olarak veri işlemeden
video oyunlarına kadar bütün bilgisayar programlarını içerebilir. Genellikle her bir
uygulamanın kendine ait bir sunucusu vardır. Bir merkez sunucusu sistemi yönetir, trafiği ve
istemci taleplerini her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için monitörler. Protokoller
denilen bir takım kuralları izler ve middleware denilen özel bir yazılım kullanır. Middleware
ağ bağlantılı bilgisayarların birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. Çoğu durumda sunucular tam
kapasite çalışmazlar. Bu kullanılmayan işleme gücünün boşa gitmesi manasına gelir. Fiziksel
bir sunucuyu aslında her biri kendi bağımsız işletim sistemini çalıştıran çoklu sunucularmış gibi
kullanmak mümkündür. Bu tekniğe sanallaştırma denilmektedir. Sunucu sanallaştırması
birbirinden ayrı bulunan sunuculardan en iyi şekilde faydalanılmasıyla daha az fiziksel makine
kullanımını sağlar.
Eğer bir bulut bilişim şirketi birçok istemciye sahip ise, depolama alanı için yüksek bir talep
olması muhtemeldir. Bazı şirketler yüzlerce dijital depolama cihazı gereksinimi duyar. Bulut
bilişim sistemleri bütün istemcilerinin bilgilerini koruyabilmek için asgari çiftli depolama
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cihazları bulundurmalıdır. Bunun sebebi bu cihazlar aynı bilgisayarlar gibi kimi durumlarda
arızalanmaktadır. Bir bulut bilişim sistemi bütün istemcilerinin bilgilerinin kopyasını
oluşturmalı ve diğer depolama cihazları üzerinde depolamalıdır. Bu kopyalar merkez
sunucunun yedek makinelere erişmesine ve verileri geri getirmesine izin verir aksi takdirde
verilerde kayıplar yaşanabilir.
Bulut bilişimde her kullanıcı bu sisteme ulaşabileceği bir aygıtla sisteme ulaşmakta ve sistemin
sunduğu hizmetlerden istediği ölçekte yararlanmaktadır (Çetin vd., 2013) (Şekil 1.2). Özetle,
Bulut Bilişim temel olarak Tüketici, Servis Sağlayıcı ve Servis Geliştirici olmak üzere üç ana
gövdeden oluşmaktadır. Söz konusu olan bu unsurlar birbirleri ile sürekli etkileşim
halindedirler ve bu nedenle herhangi birisinde yaşanan aksaklık diğerlerini de etkilemektedir.
Bulut Bilişim mimarisi şöyle bir örnekle açıklanabilir:

Şekil 1.2. Bulut Bilişim Çalışma Şeması (Çetin vd., 2013)
Konu: Bulut bilişim ve Sipariş İşlemleri
İnterneti olan herhangi bir cihazdan yemek hizmeti veren bir siteye girdiniz. Sizden çeşitli
iletişim bilgileri alındı. Siz siparişinizi verdiniz ve belirli bir süre sonra siparişiniz size teslim
edildi.
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Konunun teknik boyutu irdelendiğinde; sipariş verebilmek için ilgili yemek firması sizlere
çevrimiçi hizmet sunabilmek adına bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sizlerin sipariş
verirken görmediği bir veri tabanı, sunucu, işlemci, network bileşenlerinden oluşmakta ve
sizlerden alınan iletişim bilgileri ilgili veri tabanlarında saklanmaktadır. Siz siparişinizi
verdiğiniz anda sipariş talebi bu veri tabanına işlenir ve sunucular aracılığıyla siparişleri takip
eden personelin ekranına düşer. Sipariş talebini ekranında gören personel siparişi hazırlar,
sipariş size teslim edilmek için gönderilir; bilgileriniz sipariş sonunda veri tabanında artık kalıcı
olarak durur ve böylece daha sonraki siparişlerinizde tekrar iletişim bilgilerinizi girmeden
siparişiniz tarafınıza iletilir. Bulut Bilişim Mimarisi a) Sipariş veren (Tüketici), b) İletişim
bilgilerinin saklandığı yer, sipariş vermek için oluşturulmuş uygulama (Servis Sağlayıcı), c)
verdiğiniz puanları gözeterek yeni sipariş uygulamasını geliştirecek olan (Servis Geliştirici)
sistemin toplamıdır (Şekil 1.3).

Şekil 1.3. Bulut Bilişim Mimarisi

1.4.1. Tüketici
Servis sağlayıcının sunduğu hizmetleri (yazılım, platform ya da altyapı servisleri) tüketen
kurum ya da bireylerdir. Genellikle abone oldukları servisleri “kullandıkça öde” modeline göre
kullanırlar. Abonelik, sağlanan web arabirimi ya da programlama ara yüzleri (API) ile program
içerisinde gerçekleştirilir. Tüketici, servis sağlayıcı ile hizmet seviyesi anlaşması (SLA) ya da
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kontrat esasına göre çalışıyor olabilir. Tüketici gerçekleştireceği fonksiyona ya da role bağlı
olarak farklı kullanıcı arabirimi ya da programlama arayüzü kullanıyor olabilir. Örneğin,
kullandığı sanal makinayı çalıştırmak, durdurmak, silmek gibi yönetsel işler için web
arabirimini kullanabileceği gibi uygulama içerisinden API kullanıyor da olabilir. Tüketici;
abonelik, yönetim, yardım, servisin tüketimi işlemlerini erişim katmanı üzerinden
gerçekleştirir. Erişim katmanı, web arayüzü ve API’lerdir (Yüksel, 2012).
1.4.2. Servis Sağlayıcı
Servis sağlayıcı, servisi planlayıp kurar ve tüketiciye ulaştırır. Sunduğu servisler temel olarak,
altyapı (IaaS), platform (PaaS), yazılım (SaaS) servisleridir. Servis geliştiricilerin geliştirdiği
uygulama ve servisler bunların üzerine kuruludur. Uygulama katmanı ile gösterilen budur.
Çizimin en altında görülen donanım katmanı, servislerin üzerinde koştuğu fiziksel donanımı
göstermektedir. Sunucular, veri saklama cihazları, iletişim ekipmanları bunlardan bazılarıdır.
Donanımın hemen üstünde çekirdek yazılım ile ifade edilen kısım, işletim sistemi ya da sanal
makina yönetim katmanıdır. Sanallaştırma bu aşamada başlamaktadır. Çekirdek yazılımın
üstünde bilgi işleme, veri saklama, iletişim ağları gibi sanallaştırılmış kaynaklar bulunmaktadır.
Sanallaştırma Bulut Servislerinin (otomatik provizyonlama, kullandıkça öde ve elastikiyet ile
beraber) en belirgin özelliğidir. Bu yapının sorunsuz çalışabilmesi için servis sağlayıcının temel
yönetim servislerini oluşturması gerekmektedir. Bunlar sağ tarafta Yönetim başlığı altında
gösterilmektedir. Kullanıcının aboneliğinden kaynakların atanmasına, sisteme eklenen yeni
donanımın kullanıma hazır hale getirilmesine kadar tüm provizyon süreçlerinin otomatik iş
akışları halinde hayata geçirilmiş olması en önemli fonksiyonlardan biridir. Kapasite
planlamasında yetkinlik, kaynakların kullanıcının talebi durumunda verilip alınabilmesi
(elastiklik) için önemlidir. Servis sağlayıcının hizmet destek başlığı altındaki ITIL süreçlerini
(konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi, problem yönetimi, vd.) başarıyla uygulaması bir
diğer gerekliliktir. Buna bağlı olarak etkin bir izleme ve ölçümleme yapısı kurulmuş olmalıdır.
Faturalandırma ölçümleme verisi üzerine dayanmaktadır ve kullandıkça öde modeli için
ölçümleme hayatidir. Aksi takdirde servis sağlayıcı para ya da müşteri, bazen de her ikisini
birden kaybedebilir. SLA yönetimi tüketici beklentilerinin karşılandığından emin olmak için
gereklidir. Servis Sağlayıcı her katmandaki gerekli güvenliği, servis geliştiricilerin ve
tüketicilerin ihtiyaç duyduğu güvenlik servislerini sağlamalıdır. Bu nedenle güvenlik dikey
olarak her katmanla ilişkili gösterilmiştir. Son olarak servis sağlayıcı, tüketici ve geliştiriciler
için gerekli erişim katmanını sağlamalıdır. Erişim katmanı standart protokoller üzerinde kurulu
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kullanıcı ara yüzleri ve API’lerden oluşur. Kullanılan API’ler konusunda ne yazık ki benzer
servisler için bile bir standart oluşmamıştır (Yüksel 2012).
1.4.3. Servis Geliştirici
Servis geliştirici, servis sağlayıcının sunmuş olduğu temel servisleri alıp, yeni uygulama ya da
servisler oluşturur. Bunun için servis oluşturma, yayımlama ve izleme fonksiyonlarının servis
sağlayıcı tarafından sağlanmasına gereksinim duyar. Oluşturduğu servis ile ilgili analitik bilgi
geliştirici için önemlidir ve servis sağlayıcı tarafından sağlanmalıdır. Servis geliştirici için
fırsatlar hayal gücü ile sınırlıdır. Tamamen yeni bir servis geliştirebileceği gibi, var olan servisi
kendi markasını oluşturarak geniş bir alana pazarlıyor da olabilir (Yüksel 2012).

1.5. Bulut Bilişimin Verdiği Hizmetler
Bulut bilişim genel olarak belirli servis hizmetlerini içinde barındıran ve esnek ayarlanabilirlik
ile birlikte kullanıcısına sunan bir ağ erişim modelidir. Bu modelde 3 ana servis hizmet
vermektedir (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012) (Şekil 1.4). Bulut Bilişimin verdiği hizmetler “hizmet
modeli” olarak da tanımlanmıştır (Çetin vd., 2013). Bu hizmet modelleri (Mell ve Grance,
2011);
a) Altyapı Hizmet Modeli (IaaS): Kullanıcı verilerini depolar, ağ ve diğer ana bilgisayar
kaynaklarına erişebilir, istediği yazılımları ve işletim sistemlerini geliştirip çalıştırabilir.
Bu modelde kullanıcı bulut altyapısı üzerinde yönetme ve kontrol etme hakkına sahip
değildir. Kullanıcı, sadece işletim sistemi, depolama, kullanılan yazılımlar üzerinde
yönetim ve kontrole sahiptir. Bunlara ek olarak firewall, yük eşleyiciler gibi ağ
parçalarını seçme hakkı vardır.
b) Platform Hizmet Modeli (PaaS): Kullanıcı servis sağlayıcı tarafından sunulan yazılım
dilleri ve araçlarını kullanarak bulut altyapısı üzerinde kendi yazılımlarını geliştirebilir.
c) Yazılım Hizmet Modeli (SaaS): Kullanıcı farklı cihazlarla servisi sağlayanın
yazılımına
ulaşır. Bu yazılımı kendi bilgisayarındaki gibi kullanarak istediği projeyi yapar.
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Şekil 1.4. Bulut Bilişim Servis Modelleri (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012)
Bulut Bilişim servis modelleri kullanıcılarına sundukları hizmetler bakımından farklılıklar
göstermektedir (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012) (Şekil 1.5).

Şekil 1.5. Bulut Bilişim Servisler ve Sundukları Hizmetler (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012)

1.6. Bulut Bilişimin Avantajları
Bulut Bilişimin kullanıcılarına sunduğu avantajlar şöyledir (Yüksel, 2012):
a) Düşük Donanım Maliyeti: Web tabanlı uygulamaları çalıştırmak için netbooklar dahi
yeterlidir. Çünkü ilgili uygulama bulutta çalışmaktadır. Dolayısıyla minimum kaynak
kullanımıyla günümüzün en

güçlü kişisel bilgisayarlarının

performanslarına

erişebilmek mümkündür. Bu yüzden bulut bilişim kullanan bilgisayarların düşük
kapasiteli sabit diske, belleğe ve işlemciye sahip olması performans kaybı yaşamaya
neden olmayacak, düşük donanım da düşük donanım maliyetini beraberinde
getirecektir.
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b) Gelişmiş Performans: Klasik programlara oranla çok daha az sistem kaynağı tükettiği
için sistemlerde herhangi bir performans kaybı yaşanmaz. Gerekli tüm işlemler bulutta
yapılır.
c) Düşük Yazılım Maliyeti: Her bilgisayar için ayrı ayrı yazılım paketleri almak yerine
sadece kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamalara erişim sağlanır. Bulut Bilişim ile
program yüklenmesine ihtiyaç duyulmadığı için herhangi bir maliyeti yoktur. Ayrıca
yazılımları satın almak yerine kiralayabilir ve bu şekilde tasarruf edilebilir.
d) Anında Güncelleme: Kullanılan web tabanlı uygulamanın yeni sürümü çıktığında veya
bazı problemleri kaldırmak için güncelleme yayımlandığı anda kurum/kullanıcı en
güncel sürümü edinmiş olacaktır. Kurum/kullanıcı bunun için ayrıca ücret ödemeyecek
ve/veya bu güncellemelerin yüklenmesi için herhangi bir teknisyen bulundurmak
zorunda kalmayacaktır.
e) Sınırsız Depolama Kapasitesi: “Sınırsız” kelimesi biraz iddialı gibi görünse de kişisel
bilgisayarlar için üretilmiş 1,5 T’lık sabit diskler PB’lık (1 Peta Byte= 1 milyon GB)
depolama kapasiteli sunucuların kapasiteleriyle boy ölçüşemez.
f) Artırılmış Veri Güvenliği: Birçok kişinin sabit diski en az bir kez arıza yapıp,
kullanılamaz ve içerdiği tüm veriler ulaşılamaz hale gelmiştir. Bulut Bilişim ile veriler
internette depolandığından herhangi bir veri kaybı söz konusu değildir. Çünkü buluttaki
her verinin bir kopyası otomatik olarak başka bir sunucuya da kopyalanmaktadır.
g) İşletim Sistemleri Arasındaki Geliştirilmiş Uyum: Windows yüklü bir bilgisayarda
bulunan dosyalar ile Mac veya GNU/Linux yüklü birbilgisayarın arasında ağ bağlantısı
kurmak oldukça zordur. Bulut Bilişimde veriler sunucuda bulunduğu için herhangi bir
işletim sistemiyle bu dosyalara sorunsuz bir şekilde ulaşılabilmektedir.
h) Artırılmış Dosya Formatı Uyumu: Bulut Bilişim sayesinde oluşturulan herhangi bir
belgenin diğer bilgisayarlarda nasıl görüneceği, açılıp açılmayacağı gibi soru işaeretleri
yoktur. Örneğin, Googl’ın doküman hizmeti ile oluşturulan bir döküman her
bilgisayarda aynı şekilde görünür ve çalışır. Oysa ki; Microsoft Office 2007’de
oluşturulan bir belgenin Microsoft Office 2003’te açılmasını sağlamak oldukça zordur.
i) Grup Çalışması: Bulut Bilişimin en büyük avantajlarından biri aynı belge üzerinde
aynı anda birden çok kişinin düzenleme yapabilmesidir. Örneğin, Google Doc’un hesap
tablosu uygulaması aynı belge üzerinde aynı anda birden çok kişinin çalışmasına imkan
verir. Bunun yanında dosyalar kişisel bilgisayarlar yerine bulutta depolandığı için
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kullanıcılar, internet bağlantısına sahip olan herhangi bir bilgisayar ile belgenin en
güncel haline her an ulaşabilmektedir.

1.7. Bulut Bilişimin Dezavantajları
Bulut Bilişimin avantajlarının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar
teknolojinin günümüzde birçok işlemi kolaylaştırmasının yanı sıra, zorluklarını ve kısıtlamaları
da göstermektedir. Bulut Bilişimin dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Yüksel, 2012):
a) Sabit İnternet Bağlantısı Gereksinimi: Eğer internete bağlantısı yoksa web tabanlı
uygulama ve servisleri kullanamak neredeyse imkansızdır. Böyle bir durumda bulutta
bulunan belgelere ulaşılamayacağı için işler aksayabilir. 3G’nin yaygınlaşmasıyla
birlikte bu durum büyük oranda geçerliliğini yitirse de bulut bilişim için hala büyük bir
dezavantajdır.
b) Düşük Hızlarda Düzgün Çalışmaması: Web tabanlı uygulamalar geniş bant internete
göre tasarlandığı için Dial-up veya GPRS ile internete bağlanılıyor ise bulut bilişim
servis ve uygulamaları normalden çok daha yavaş çalışıyor olacaktır. Aynı durum geniş
bant internet bağlantısının yavaşlaması durumunda da yaşanabilir. Ek olarak geniş bant
internet bağlantısının düşük yükleme hızı sunması da veri yedekleme de uzun süre
beklemeye yol açacaktır.
c) Uygulamanın Yavaş Çalışması: Hızlı bir bağlantıya sahip olunsa dahi web tabanlı
uygulama ve servisi çalıştıran sunucu aşırı yoğunsa kullanılan uygulama normalden
daha yavaş çalışabilir.
d) Güvenlik Araçları: Tüm belgelerin bulutta bulunması her ne kadar iyi bir şey olsa da
kötü niyetli kişiler bulut sunucularına çeşitli saldırılar düzenleyip, kişisel verileri ele
geçirebilir veya kullanılmaz hale getirebilirler.
e) Sistem Güncellemeleri: Bulut üzerinde bir yazılım çalıştırılıyorsa bulut altyapısı
güncellendiğinde, kullanılan yazılım bu güncelleme ile sorun oluşturabilir. Bulutu
çalıştıran sistem sizin kontrolünüzde olmadığı için bulut üzerine kurulan yazılım, klasik
sunuculu sisteme göre daha az kontrol altındadır.
f) Deneyimsiz Bulut Operatörü: Hizmet alınan bulut sistemini işleten firma gerekli
bakım ve servisleri yapmaz ise bulutta meydana gelebilecek bir arızada tüm veriler
kaybedilebilir.
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g) Kullanılan Program Özellikleri: Örnek olarak, Google Docs her ne kadar tüm ofis
programı ihtiyacınızı giderecek olsa da Microsoft Office ve/veya Open Office’in tüm
özelliklerini bünyesinde barındırmaz. Bulut Bilişim tabanlı uygulamalara geçmeden
önce bu programların ihtiyacınızı tam olarak karşıladığından emin olun (Arıman, 2011).

1.8. Bulut Bilişimde Güvenlik
Bulut Bilişimin en önemli konularından birisi de güvenliktir. Kişisel ya da kurumsal bu
teknolojiyi kullanan her kişiyi en çok tedirgin eden konudur güvenlik. Her ne kadar bilişim
güvenliği artık yüksek oranda sağlansa da olması gereken temel güvenlik ve gizlilik hedefleri
aşağıda özetlenmiştir (Çetin vd., 2013):
•

Servis sağlayıcının telif hakkıyla korunan malzemelerinin (yazılımlar, haritalar ve
görüntüler) gizlilik ve güvenliğinin sağlanması. Bu malzemelerinin yetkisiz kişiler
tarafından kullanılmamasının sağlanması. Bu malzemelerinin bulut yöneticisi
tarafından da görülememesinin sağlanması (eğer bulut servis sağlayıcı tarafından
yönetilmiyorsa),

•

Sadece yetkili kullanıcıların ilgili yazılımı kullanmaları veya bu yetkili kişilerin bulutta
saklanan veriye erişimlerinin sağlanması,

•

Kullanıcının gizlilik haklarına bağlı kalarak ne servis sağlayıcı ne de bulut
sağlayıcısının yetkili yazılım veya verilere ulaşacağı erişim kalıplarının (access pattern)
görülmesi mümkün olacaktır. Böyle yaparak bir kullanıcı gizlilik duyarlı projelerin
başkaları tarafından görülmediğine emin olacaktır.

•

Kullanıcı tarafından oluşturulan haritalar, analizler, elde edilen verilerin gizliliği
korunacaktır.
Bulut Bilişim için güvenlik konusu aşağıda başlıklar halinde açıklanacaktır (Yüksel,
2012).

1.8.1. Hizmet Alınan Firmaların Güvenilirliği
Firmaların güvenlik kaygılarını gidermek amacıyla ilk incelenecek nokta hizmet alınacak
firmanın sektörde edinmiş olduğu tecrübeler olacaktır. Hizmet verecek firmanın ne kadar
süreden beri sektörde faaliyet gösterdiği ve bu süreçte ortaya çıkmış olan güvenlik sorunlarının
durumu da incelenecek önemli konular arasındadır. Aynı zamanda güvenlik problemleri
oluşması durumunda hizmet alan firma ile yapacağı işbirliği/bilgilendirme gibi parametlere de
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dikkat etmek gerekir. Bunun dışında firmanın işletim sırasında kullandığı metodolojiler, takip
ettiği regülasyonlar (ISO 9001, 27001-2, BS 25999 vb.) ve elbette konularında uzman, yetişmiş
personel kaynağı da hizmet kalitesi açısından önemli göstergeler olacaktır.
1.8.2. Erişim ve Kimlik Denetimi
Hizmet alınan firmanın servislerine erişim sırasında mutlaka güvenli bir bağlantı yöntemi
kullanılmalıdır. Bu erişimin sadece hizmet alan kişi ya da kurum tarafından yapıldığından emin
olunması için aşağıdaki erişim kontrolü (authentication) teknolojilerinden (two factor – iki
katmanlı kontrol- vs. gibi) bir veya birkaçı birden desteklenmelidir:
Ø Kimlik Doğrulama (Authentication)
•

Bildiğiniz bir şey – Şifre vb.

•

Sahip olduğunuz bir şey – Token (Jeton, kart…) anahtar vb.

•

Sizin kimliğiniz – Biyometrik kontroller, retina kontrolü vb.

•

Bulunduğunuz yer – GPS sinyalleri, IP bazlı kontroller vb.

Ø Yetkilendirme (Authorization)
Firma tarafından kullanılan hesaplarda, hangi hesabın hangi kaynaklara erişilebileceği
dikkatle tanımlanmalıdır.
Ø Hesap Verilebilirlik (Accountability)
Bulut üzerindeki tüm hareketler kayıt altında olmalı ve olası soruşturmalara yardım
edebilmelidir. Gereğinde yasal delil olarak da kullanılabilecek şekilde olmalıdır.
1.8.3. Erişilebilirlik
Bulut Bilişim hizmetlerinde alınan hizmetler, SLA’lar (Service Level Agreement) ile güvence
altına alınmaktadır. Örneğin hizmet alınan sunucuların ayakta kalma süresinin %99,99 olması
vb. gibi. Özellikle yüksek erişilebilirlik gereksinimi içeren projelerde “Felaket Önleme”
(Disaster Recovery) servislerinin olup olmadığı kontrol edilmeli ve ayrıca servis olarak
veriliyorsa alınan servis katmanları içerisinde bu servis tercih edilmelidir. Elbette hizmet
sağlayıcı firmaların finansal durumları da alınacak hizmetin kesintisizliği ve kalitesi için
belirleyici olacaktır.
1.8.4. Fiziksel Güvenlik
Bulut Bilişim sağlayıcısının veri merkezinde sahip oldukları fiziksel güvenlik sertifikaları
(TIER 3-4 vb. gibi) ve güvenlik önlemleri (biyometrik kontroller, yanmaz duvar ve kapılar,
7x24 güvenlik, fiziksel bariyerler, sel-yangın önleme sistemleri, UPS sistemleri, soğutma
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sistemleri, alarm mekanizmaları ) incelenmeli, gerektiği durumlarda denetlenme opsiyonlarının
olup olmadığı araştırılmalıdır.
1.8.5. Legal ve Operasyonal Güvenlik
Alınan hizmetlerin lisans durumları ve yasal yükümlülükler sözleşmeler ile güvence altına
alınmalıdır. Ülkemizde SPK, BDDK gibi kuruluşların yönergeleri ve yasal yükümlülükler, yine
güncel yasalardan 5651 vs. gibi yönetmeliklerin sorumlulukları takip edilmelidir. Hizmet veren
firmanın operasyonel hizmetlerde çalışan personelleri ile imzaladıkları NDA (Non-Disclosure
Agreement-Gizlilik Anlaşması)vb. gibi sözleşmeler sorgulanmalı ve personel özgeçmiş
soruşturmaları yapılıp yapılmadığı eğer mümkünse bilgi/taahhüt olarak talep edilmelidir.
1.8.6. Veri ve Altyapı Güvenliği
Özellikle PCI – DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) gibi regülasyonlara
uyum zorunluluğu olan proje kaynaklarında hizmet alınan firmanın yedekleme ve veri
silme/yok etme biçimleri sorgulanmalıdır. Kullanımı biten verilerin imha edilme metodolojileri
sorgulanmalı, mümkünse ayrı bir servis olarak alınabilmelidir. Firmanın entellektüel bilgisini
ya da kurumsal önem içeren sunucuların verilerinin mutlaka bir şifreleme (encryption)
algoritması ile saklanması, gerektiğinde servis olarak alınabilmesi sağlanmalıdır. Hizmet veren
firmanın ağ altyapısının 7x24 proaktif olarak izlendiğinden emin olunmalıdır. Eğer mümkünse
o proaktif önlemlerin (DDOS koruma, Firewall Sistemleri, IPS/IDS sistemleri, Anti-Malware
sistemleri, Anormally Detection sistemleri vs. gibi) servis olarak da alınarak denetlenmesi, ya
da raporlarının düzenli olarak görülebilmesi istenmelidir (Özdemir, 2011).

1.9. Bulut Bilişim Örnekleri
İnternet teknolojisi ile beraber farkında ya da farkında olmadan bulut bilişim içerisinde yer
almaktadır insanlar. Günümüz dünyasında en çok kullanılan ve bulut bilişim teknolojisine güzel
örnek teşkil edecek bazı firmalar/ürünler aşağıda bulut bilişimde aldığı yere göre açıklanacaktır:
a) Facebook: Bugün hemen tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan sosyal
paylaşım platformudur. Kullanıcılarının geçmişe dönük tüm yazışmalarını,
paylaştığı fotoğrafları, video vb. dokümanları uzayda bir yerde, yani kullanıcılarının
fark etmediği şirket sunucularında tutmaktadır. Yine bu uygulamaya bulut bilişimin
en önemli özelliklerinden olan ve internete sahip olan her cihazdan erişebilmek
mümkündür.

Kullanıcılar

dilerse

bildirdikleri

konumların

raporunu

da
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alabilmektedir. Aynı zamanda veri güvenliğini dikkate olan bu uygulama paylaşılan
herhangi bir dokuman için veri gizliği özelliğine sahiptir.
b) Instagram: Facebook, twitter, linkedin uygulamaları gibi bir altyapıya sahiptir.
Paylaşılan her fotoğraf bulut üzerinde tutulmakta ve istenilen zamanda bu verilere
erişme imkanı sağlamaktadır.
c) ArcGIS Online: CBS sektöründe en önemli yazılımlara sahip Esri firmasının bulut
üzerinde özel uygulamalar geliştirme imkanı sunan, lokal sunuculardan yayımlanan
servisleri kullanabilen, veri paylaşımı kabiliyeti bulunan bulut teknolojisidir. Bu
teknoloji ile şahsi/kurumsal tüm verileriniz ya da yaptığınız tüm uygulamalar
Esri’nin sunucularında saklanmaktadır.
d) Portal for ArcGIS: Yine Esri firmasının bulut çözümü olan, ancak veri güvenliği
açısından kurumların kendi internet duvarı arkasında bulunan sunucuları üzerinde
kullanabildikleri üründür. Özellikle verilerini kendi kurumu dışına çıkarmak ve aynı
zamanda her yerden erişmek isteyen, yaptıkları uygulamalara ya da portal erişimine
şifreleme kabiliyeti isteyen kurumlar için Esri tarafından geliştirilmiş üründür.
e) iCloud: Apple kullanıcılarının dosya saklama ve farklı apple cihazları arasında
bulut üzerinden senkronizasyonu sağlayan Apple ürünüdür. Apple cihazın birisinde
yapılan değişiklik anında diğer Apple cihazlarda da gerçekleşmektedir.
f) Dropbox: Dosyaların bulut üzerinde saklanmasına şmkan vererek kullanıcılarını
sabit disk problemlerinden kurtaran bir yapıya sahiptir Aynı zamanda büyük boyutlu
dosyaların paylaşımına da imkan vermektedir.
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Uygulamalar
1.

Bulut Bilişim kavramını günümüz sosyal medya (facebook, twitter vb.)
uygulamalarına göre uyarlayınız.

2.

Günümüzde Bulut Bilişim teknolojisini kullanan kurumlar hangileridir ve
kullandıkları uygulamalar nelerdir?

3.

Günümüzde teknolojik altyapı ve bulut sistemler gün geçtikçe gelişmesine
rağmen ülkemiz insanları ve özellikle kurumlar neden bulut bilişimi kullanma
endişesi yaşamaktadırlar?
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Uygulama Soruları
1.

İkamet etmiş olduğunuz yerleşim yerinde bulunan herhangi bir kamu kurumunun
(Belediye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü vb.) bulut bilişim (internet) üzerinden vermiş olduğu hizmeti (imar
durumu, trafik durumu, nöbetçi eczaneler vb.) bulut bilişim sistem mimarisini
göz önünde bulundurunuz ve şema üzerinde gösteriniz.

2.

Bilişim teknolojisi ile yeni tanışan bir firmada çalıştığınızı düşünün. Şirketiniz
bu teknolojiyi denemek için Personel Bilgi Sistemi oluşturmak istiyor. Bu
kapsamda tüm personel bilgilerine mobil cihazlardan dahi erişim imkanı
hedefliyor. Şirketin çalışan bir personeli olarak bu proje size verildi ve projenin
yöneticisi siz oldunuz. Bulut bilişimin avantajlarını ve dezavantajlarını göz
önünde bulundurarak izleyeceğiniz iş adımları neler olurdu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bulut Bilişimin ne olduğu, tarihi gelişim süreci, temel bileşenleri ve mimari yapısı
ile çalışma şekli üzerinde durulmuştur. İlgili bu konuların yanı sıra bulut bilişimin avantaj ve
dezavantajları da incelenmiştir. Ancak bulut bilişimde en çok öne çıkan konu güvenli olup
olmadığıdır. Bulut bilişimin güvenlik konusu da farklı başlıklar altında irdelenerek ileri bir
teknoloji olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.
Günümüzde artık insanların vazgeçemeyeceği internet teknolojisine bağlı olarak kullanıcılarına
açılan bulut bilişim, birçok işin deyim yerindeyse internete sahip her cihazdan yapılabilmesine
olanak vermektedir. Bulut bilişimin bu özelliği sayesinde bürokratik birçok engel azalmış ve
insanlar, kurumların/şirketlerin sunduğu hizmetlerden online olarak yararlanmaya başlamıştır.
Bu ünite içerisinde bulut bilişimin günümüz teknoloji dünyasında sağladığı avantajlar ön plana
çıkarılarak özendirilmeye ve işlenmeye çalışılmıştır. Özetle bulut bilişim için “Herhangi bir
yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir cihaz ve herhangi bir uygulama ile” işlerin
sürdürebildiği bir teknoloji denilmesi mümkün olmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin bileşenleri arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Veri tabanı
Mobil Cihaz
Sunucu (Server)
Bilgisayar
Google Dropbox

“Masaüstü bilgisayar, tablet veya akıllı mobil cihazlar üzerinden herhangi bir yazılım
ve depolama birimine ihtiyaç duymaksızın internet üzerinden başka sunuculara
bağlanarak hizmet alma modelidir.”
Yukarıda açıklaması verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin özelliklerinden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Düşük donanım maliyeti
Anında Güncelleme
İnterneti olan herhangi bir cihazdan erişim
Grup çalışması
Sınırsız depolama kapasitesi

Bulut bilişim mimarisinin ana gövdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

5)

IaaS
Cloud Computing (Bulut Bilişim)
SaaS
PaaS
Klasik BT

Tüketici, Servis Sağlayıcı, İstemci
İstemci, Servis Geliştirici, Tüketici
Servis Geliştirici, Sunucu, İstemci
Tüketici, Servis Sağlayıcı, Servis Geliştirici
İstemci, Sunucu, Tüketici

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin avantajları içerisinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Uygulamanın yavaş çalışması
Düşük yazılım maliyeti
Gelişmiş performans
Artırılmış veri güvenliği
Artırılmış dosya formatı uyumu
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6)

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin dezavantajlarından birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Aşağıdakilerden hangisi “Erişim ve Kimlik Denetimi” konusunda erişim kontrolü
teknolojilerinden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.

8)

Bulut Bilişim
Nesneleri İnterneti
Sanayi Devrimi 4.0
Web CBS
Masaüstü CBS

“Kullanıcı servis sağlayıcı tarafından sunulan yazılım dilleri ve araçlarını kullanarak
bulut altyapısı üzerinde kendi yazılımlarını geliştirebilir.” Açıklaması aşağıdaki
servis modellerinden hangisine işaret eder?
A.
B.
C.
D.
E.

10)

Kimlik Doğrulama
Yetkilendirme
Hesap Verilebilirlik
Biyometrik kontroller

“Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir cihaz ve herhangi bir
uygulama ile” açıklaması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

9)

Sistem güncellemeleri
Grup çalışması
Düşük hızlarda düzgün çalışmaması
Sabit internet bağlantısı gereksinimi
Deneyimsiz bulut operatörü

IaaS
PaaS
SaaS
WMS
WFS

“Merkezi sunuculara yüklenen verilere kullanıcılar aynı anda erişebilir ve aynı anda
veri işleyebilir. Böylece ekipteki herkes yapılan çalışmalardan haberdar olur.”
Açıklaması bulut bilişimin hangi özelliğine karşılık gelir?
A.
B.
C.
D.
E.

İnterneti olan herhangi bir cihazdan erişim
Abone modeli
Merkezi veri tabanı
Güvenilir
Ölçeklenebilir ve esnektir.
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Cevaplar
1)

E

2)

B

3)

C

4)

D

5)

A

6)

B

7)

D

8)

A

9)

B

10)

C
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2. BULUT BİLİŞİM ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Bulut Bilişim ve CBS arasında nasıl bir ilişki olduğu,

2.2.

CBS’nin Bulut Bilişime uyarlanabilirliği,

2.3.

Bulut Bilişim üzerinde yapılacak bir CBS proje modeli,

2.4.

Dünyadaki Web CBS Uygulamaları,

2.5.

Çeşitli Web CBS uygulamaları konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Coğrafi Bilgi Sistemi nedir?

2.

Bulut Bilişim, CBS çalışmalarına nasıl bir kolaylık getirir? Açıklayınız.

3.

Dünyadaki farklı Web CBS örnekleri nelerdir?

4.

Türkiye’de Web CBS örnekleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

Bulut Bilişim ve CBS arasındaki Bulut Bilişimin ve CBS arasındaki düşünerek, uygulayarak ve
ilişki

ilişkiyi kavramak.

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Bulut üzerinde yapılacak olan bir
Web CBS Modeli

proje için oluşturulan modeli
kavramak.

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Dünyadaki Web CBS

Farklı örnekler ile Web CBS

düşünerek, uygulayarak ve

Uygulamaları

yapısını kavramak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Bulut Bilişim ve CBS

2.

Web CBS

3.

Web CBS Modeli

4.

Web CBS Uygulamaları
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Giriş
Bu bölümde Bulut Bilişim ve CBS arasındaki ilişkinin ne şekilde gerçekleştiği, aralarında nasıl
bir ilişki olduğu üzerinde durulacak, Web CBS’nin ne olduğu oluşturulacak örnek bir model ve
çeşitli Web CBS uygulamaları ile aktarılmaya çalışılacaktır.
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2.1. Web CBS’nin CBS’deki Yeri
Coğrafi Bilgi Sistemleri en özet tanımıyla dünya üzerindeki mekansal ve mekansal olmayan
her objenin derlenmesi, depolanması, analizi ve dağıtılması işlemlerinin adıdır. CBS özellikleri
ile ele alındığında kendi bünyesinde barındırdığı ve en önemli özelliği olan bilgi sistemini
ortaya çıkarmaktadır. Bu yönü ile CBS yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin ya
da bilgilerin yönetilmesini sağlayan bir sistem sunmaktadır.
CBS, kullanıcıları için gerek masaüstü, gerek web ve gerek mobil uygulamaların yapılmasına
olanak sağlamaktadır. Ancak geleneksel CBS çalışmalarında aynı anda bu üç farklı uygulamayı
bir arada kullanmak sanıldığından hep zor olmuştur yıllardır. Günümüz dünyasında CBS her
ne kadar 1960’lı yıllara dayansa da internet teknolojisinin gelişmesi özellikle gelişmiş ülkeler
dışında çok yavaş olmuştur ve hala gelişmeye devam etmektedir. Son 5-10 yıldır önemli bir
ivme kazanan internet teknolojisi bulut bilişimin de kuvvetlenmesi sağlamış ve geleneksel CBS
çalışmalarının Bulut Bilişim üzerinde yapılmasına imkân vermiştir. Bu nedenledir ki; bulut
bilişim Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bu dağınık yapısını ortadan kaldırarak yazılım, veri
depolama, güncelleme, sorgulama ve analiz işlemlerini internet üzerinde web tabanlı olarak
sunum ve yönetimi tek bir platformda, esnek ve hızlı bir şekilde bütünleşik bir çözüm
getirmektedir (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012).
Web CBS özellikle yapılan grup çalışmalarında, kurum içi bilgi akışının daha hızlı ve web
üzerinden sağlanması, birimler arasındaki iletişim engellerinin kaldırılması bakımından da
önemlidir. Bulut bilişim ile yüklendiği bu özelliği ile Web CBS proje paydaşlarının, kurum içi
ortak çalışma yürütenlerin vb. bütünleşmiş bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olmaktadır
(Şekil 2.1).

Şekil 2.1. Web CBS ile İletişim Engellerinin Kaldırılması
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Web CBS’de klasik CBS yazılımları fonksiyonlarının hepsi veya hemen hemen hepsi olabilir
(Şahin ve Gümüşay, 2007). Bunların yanında, Web CBS’nin internet teknolojilerinden
yararlanarak coğrafi verilere ve analiz fonksiyonlarına internet üzerinden erişim, yerel
bilgisayarda CBS yazılımı olmadan analiz yapabilme ve internette etkileşimli harita oluşturma
fonksiyonları olmalıdır (Peng, 1999). Web CBS’nin genel itibari ile özelliklerini şu şekilde
açıklamak mümkündür (Şahin ve Gümüşay, 2007):
a) Web CBS istemci/sunucu yapısındadır. Web CBS, CBS analizlerini yaparken
istemci/sunucu mimarisini kullanır. Yapılacak işlemler sunucu ve istemci arasında
dağıtılır. İstemci sunucudan veri ve analiz fonksiyonu isteğinde bulunur. Sunucu ya
isteği kendisi yerine getirir ve sonucu istemciye gönderir ya da veriyi ve analiz
fonksiyonlarını istemci tarafında kullanmak üzere istemciye gönderir (Peng, 1999).
b) Web CBS etkileşimli bir sistemdir. İnternetin sağladığı bağlantılarla doğal olarak
etkileşim sağlar.
c) Web CBS dağıtık sistemdir. Kullanıcı, internet bağlantısı sayesinde ağ üzerindeki
dağıtık yapıdaki bilgisayarlarda tutulan verilere ve uygulamalara erişebilir. Kullanıcının
bilgisayarında veri veya uygulamanın olması zorunlu değildir. Sunucudan istekte
bulunduğunda, sunucu istenilen veri ve analiz fonksiyonlarını istemciye verebilir.
d) Web CBS dinamik sistemdir. Web CBS dağıtık sistem olduğundan dolayı, veriler ve
uygulamalar sunucu bilgisayarda bulunur. Kaynağından güncel veri geldikçe
güncellemeler bu bilgisayarda yapılır. Bu da veri ve fonksiyonların kullanıcıya dinamik
olarak güncel bir şekilde sunulmasını sağlar.

2.2. Bulut Bilişim ile CBS İlişkisi ve Uygulanabilirliği
Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan CBS, küçük peyzaj çalışmaları ile başlayarak günümüzde çok
farklı alanlarda kullanılmaya başlamıştır. Bugün birçok kurum, kuruluş ve şahıslar kendilerine
özel uygulamalarda CBS’yi kullanmaktadırlar. İlk önceleri kurumlar kendi çalışmalarını CBS
ile yapabilmek için kendi iş sahasındaki her türlü veriyi üretmeye koyulmuşlar ve bu konuda
önemli bir yol kat etmişlerdir. Veri üretilmiş ancak üretildikten sonra veri yönetimi durumu
ortaya çıkmıştır ki; günümüzde CBS alanında verinin yönetimi konusu en önemli konu haline
gelmiştir. CBS kurum/şahısların her türlü verisini yönetebilmeyi sağlayan yapısıyla kullanılan
bir sistem olarak yerini almaya başlamıştır ve böylece kurumlar kendi sistemleri üzerinde
verilerini yönetmeye başlamışlardır. Zamanla bu sisteme alışan kurumlar verilerin
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güncellenmesi, yeni verilerin üretilmesi, tutulan kayıtlar nedeniyle verileri depolamak için
kendi sistemlerinin yetersiz kaldığını ve sistemlerde donanımsal artırımında maliyetli olması
nedeniyle bulut bilişim teknolojisini tercih etmeye başlamışlardır. Aynı zamanda CBS
sektöründeki yazılımların gün geçtikçe ileri bir teknolojiye kavuşması kullanıcılarını (kurum,
şahıs, kuruluş) memnun etmesinin yanı sıra ek maliyet getirmesi bakımından da zorlamaktadır.
Bu ve yukarıda bahsedilen diğer nedenlerden dolayı kullanıcılar bulut bilişimde memnun eden
yeni gelişmelere ek bir maliyet ödemeden bu sistemi kullanmaya devam edebilecekleri için
bulut bilişimin önemi de gün geçtikçe CBS sektöründe artmaktadır.
CBS konusunda çalışan firmaların yukarıda bahsedilen tüm bu zorluklarla baş etmeye
çalışmaları için gerekli güç Bulut Bilişim olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün Bulut Bilişim
CBS’nin birçok problemine çare olacak gibi durmaktadır (Çetin vd., 2013). Yukarıda belirtilen
sorunların Bulut Bilişim ile çözümleneceği düşünülmektedir (Pandey, 2010).

2.3. CBS için Örnek Web CBS Modeli
Web CBS modeli aslında, bulut bilişim ile aynı modeli sunmaktadır. Şöyle ki; nasıl bulut
bilişimde tüketici, servis sağlayıcı ve servis geliştirici var ise, Web CBS modeli de bu
özellikleri sunmaktadır (Şekil 2.2.).

Şekil 2.2. Web CBS Modeli
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Web CBS modeli her ne kadar özetle bulut bilişim gibi üç ana gövde (tüketici, servis geliştirici,
servis sağlayıcı) olarak benzetilmiş olsa da detaylarını açıklamak faydalı olacaktır:
a) Sunucu ve Çevrimiçi (Online) İçerik ve Servisler: Kurumların kendi çalışmaları için
oluşturmuş olduğu verilerini yönetebilmek ve çoklu kullanıcı özelliği için kullandığı
veri tabanı yönetim sistemleri, sunucuları, çalışmaları için hazırladıkları ve web tabanlı
olarak sundukları online içerik ve kullanıcılarına sundukları servislerdir (hizmet).
b) Portal/Online: Kurumlar verilerin gizliliğine, kendi kurum içi veri güvenlik
tedbirlerine ve her türlü güvensizliğe karşı bu verilerini ya da çalışmalarını kendi
sunucuları üzerinde (Portal) ya da hizmet aldıkları firmaların sunucularında (Online),
yani web üzerinde depolayabilirler.
c) Masaüstü/Web/Mobil (Cihaz): Gelişen internet ve telefon teknolojisi bulut üzerinde
bulunan verilere online olarak erişim imkanı sunmaktadır. Web üzerine yüklenen her
veri ya da çalışmaya artık interneti olan herhangi bir cihazdan erişilebilmektedir. Bu
özellik grup çalışmalarında, anlık yapılması gereken işlerde ya da mükerrer işlerde
kullanıcılarına kolaylık sağlamıştır. Özellikle mobil cihazlar artık Web CBS özelliğini
kullanarak tüm CBS işlemlerinin tek başına yapılma imkânı sunan özellikler sunmaya
başlamışlardır. Yani CBS, artık tek başına mobil cihazlar üzerinden yapılabilmektedir.

2.4. Dünyada Web CBS Uygulamaları
Dünyada Bulut CBS (Web CBS) hizmeti, bulut bilişim hizmetinin gelişmesine paralel olarak
başlamış ve birçok örnekleri mevcuttur. Bu çalışmada Google, GIS Cloud ve Esri firmalarının
bulut CBS çalışmalarına dair örnekler verilecektir (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012).
•

Google Maps API
Günümüzde en popüler arama motorlarından bir tanesi olan Google, arama motoru
hizmetinin yanında coğrafik verilerin paylaşıldığı önemli hizmetlerde sunmaktadır.
Google Maps API, web tabanlı haritalar üzerinde web ve mobil ortamlar için
uygulamalar geliştirilmek için sunulmuş en son API hizmetidir. Ana API hizmetine ek
olarak yön, mesafe, yükseklik, coğrafik kodlama, Streetview, enlem/boylam ve konum
arama gibi ek web hizmetleri sunan çeşitli alt API eklentileri de mevcuttur. Google’un
diğer önemli bir hizmete sunduğu servis ise Google Fusion Table hizmetidir. Bu servis
oluşturulan

veri

tablolarının

depolanması,

paylaşımını,

sorgulanması

ve
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görselleştirilmesini

sağlamaktadır.

Ayrıca

servis

içerisindeki

veriler

REST

(Representational State Transfer) API hizmeti ile SQL sorgulamalara benzer tablo
yönetimi de mümkün olmaktadır. Tüm bu hizmetlerin önemli ve ortak özellikleri web
tabanlı olmaları ve hepsinin de bulut bilişim mimarisine sahip oluşudur.
Google’un bulut mimari içinde sunduğu Google Maps, Fusion Table ya da API
hizmetleri şu an hem geliştiriciler için hem de kullanıcılar için tam anlamıyla bir CBS
olduğu söylenemez, fakat vermiş olduğu coğrafik hizmetler incelendiğinde gerçekten
de birçok CBS işlemleri için çözüm getirdiği görülebilir.
•

GIS Cloud
Masaüstü CBS deneyimini web tarayıcılarında kullanıcılarına sunan önemli bir bulut
CBS uygulamalarından biri ise GIS Cloud adı altındaki servis sağlayıcıdır. GIS Cloud
servis sağlayıcısı, Google Maps Javascript ve Flash API desteğine sahiptir. Bu iki
özellik sayesinde vektör, raster ve coğrafik veri tabanı içerikleri web tarayıcılar
üzerinden kullanıcıya sunulur. Kullanıcı kendi raster ve vektör verileri yanında Google
Maps kaynaklarından faydalanabilir. Kullanıcı servis üzerinde sunulan servis yazılım
üzerinden mevcut depolama alanı kadarı ile verilerini sisteme aktarma, sorgu ve
yayımlama imkânına sahiptir. GIS Cloud sunduğu hizmet ile SaaS Bulut servis
modeline girmektedir. GIS Cloud servisi kullanıcısına Paas ve IaaS hizmetlerini
sunmaz.

•

ArcGIS Online ve ArcGIS for Server
Bulut tabanlı ArcGIS Online servisi, analiz, coğrafi veri yönetimi, paylaşımı, web
hosting hizmeti ve uygulamalarını içeren bir çok hizmeti esnek ve ölçeklenebilirlik
şekilde sunmaktadır. ArcGIS Online bulut CBS uygulaması aşağıdaki özelliklere
sahiptir.
ü Masaüstü bir yazılıma gerek kalmadan harita hizmetleri ve veri gruplarını
yayımlamak.
ü Harita ve verilere her yerden ulaşım imkânı.
ü Denetim erişimi, kullanıcı ayarları ve içerik paylaşımı.
ü Özelleştirilmiş galeri içeriği ile birlikte ArcGIS Online ana sayfasında görünüm.
ArcGIS Online bir SaaS servisi örneği iken, Esri firmasının diğer bir bulut CBS servisi
olan ArcGIS for Server hizmeti IaaS servis modeline örnektir. ArcGIS for Server
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yazılımı CBS servislerini web üzerinde oluşturulması, yönetilmesi ve dağıtımına olanak
veren ve masaüstü, mobil ve web haritalama uygulamalarının da desteklediği bir Cloud
CBS altyapısıdır. Amazon’s Elasic Compute Cloud (EC2) altyapısını kullanan sistem
tekli veya çoklu sunucu özelliklerine sahip elastik ve ölçeklenebilir servis altyapısı
sunar. Bulut altyapısı üzerinden çalışan ArcGIS for Server kullanıcılarına sunduğu
avantajlar sırası ile şunlardır:
ü Kurulacak server için istenilen tüm ihtiyaçların tek elden sunumu.
ü Hızlı ve kolay server yapısı ile yapılacak işe zaman kaybetmeksizin
başlanabilmesi.
ü Sistem kurma, bakım gibi ücretlerin olmayışı.
ü Sistemin sürekli güncel tutulması.
ü Esnek lisans seçenekleri ile 1,3 ve 12 ay gibi yenilenebilir lisans süreleri.
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Uygulamalar
1.

Ülkemizde Web CBS kullanan kurum ya da kuruluşları araştırınız.

2.

ArcGIS Earth uygulamasını Web CBS içerisinde değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1.

Web CBS Modelini günümüz sosyal medya uygulamlarından (facebook, twitter
vb.) herhangi birine uygulayınız ve modelin detaylarını (ünite içerisinde
açıklandığı gibi) açıklayınız.

2.

Web CBS’nin uyarlanabileceği alanlar sizce neler olabilir? Örnek vererek
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bulut Bilişim ve CBS arasındaki ilişki, bulut bilişimin CBS sektörüne getirdiği
kolaylıkların neler olabileceği, Web CBS’nin bulut bilişim üzerinde ne şekilde çalıştığı ele
alınmış ve en çok kullanılan Web CBS uygulamaları açıklanmıştır. Aynı zamanda Web CBS
için örnek bir model oluşturulmuş ve detayları üzerinde durulmuştur. Yine bulut bilişimin
sağladığı avantajlar ile kurumların neden Web CBS kullandıkları irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

“Coğrafi Bilgi Sistemlerinin dağınık yapısını ortadan kaldırarak yazılım, veri
depolama, güncelleme, sorgulama ve analiz işlemlerini internet üzerinde web tabanlı
olarak sunum ve yönetimi tek bir platformda, esnek ve hızlı bir şekilde bütünleşik bir
çözüm getirmektedir.”
Yukarıda bahsi geçen çözümü aşağıdakilerden hangisi sağlamkatadır?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Aşağıdakilerden hangisi Web CBS’nin sağladığı avantajlardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Grup çalışmalarını kolaylaştır.
Yapılan çalışmaları hızlandırmayı sağlar.
Bölümler arası iletişim engeline neden olur.
Analizlerin online olarak yapılmasını sağlar.
Veri ya da uygulamalara interneti olan her yerden erişim imkânı sağlar.

Aşağıdakilerden Web CBS’nin özelliklerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Web CBS
Bulut Bilişim
Google Maps API
ArcGIS Online
ArcGIS Server

Web CBS istemci/sunucu yapısındadır.
Web CBS etkileşimli bir sistemdir.
Web CBS dağıtık sistemdir.
Web CBS dinamik sistemdir.
Web CBS statik bir sistemdir.

“İnternetin sağladığı bağlantılarla doğal olarak etkileşim sağlar.” sözü Web CBS’nin
hangi özelliği ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Etkileşimli bir sistem
Dinamik bir sistem
İstemci/sunucu yapısında olması
Dağıtık bir sistem
Statik bir sistem
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5)

Aşağıdakilerden hangisi oluşturulacak örnek bir Web CBS modelinde yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

6)

Aşağıdakilerden hangisi Esri firmasının Web CBS uygulamasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Web CBS
Bulut Bilişim
Masaüstü CBS
Mobil CBS
Sunucu CBS

Mekana ait verilerin derlenmesi, depolanması, analiz edilmesi ve dağıtılmasına ….
denir.
A.
B.
C.
D.
E.

9)

ArcGIS Online
ArcGIS for Desktop
Google Maps API
GIS Cloud
MapInfo

Kullanıcılarının bulut üzerindeki CBS verilerine interneti olan herhangi bir
cihazdan erişim imkânı sunan sistemin adı nedir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Masaüstü bilgisayar
Tablet
Sunucu
Veri tabanı
Veri dönüşüm yazılımı

Web CBS
CBS
Bulut Bilişim
KBS
Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online uygulamasının özelliklerinden biri
değildir?
A. Masaüstü bir yazılıma gerek kalmadan harita hizmetleri ve veri gruplarını
yayımlamak.
B. Harita ve verilere her yerden ulaşım imkânı.
C. Denetim erişimi, kullanıcı ayarları ve içerik paylaşımı.
D. Özelleştirilmiş galeri içeriği ile birlikte ArcGIS Online ana sayfasında görünüm.
E. Kullanıcılar için çevrimdışı (offline) çalışma kabiliyeti.
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10)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS for Server yazılımının özelliklerinden biri
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Web yayımı imkanı olmaması
Kurulacak server için istenilen tüm ihtiyaçların tek elden sunumu.
Sistemin sürekli güncel tutulması.
Sistem kurma, bakım gibi ücretlerin olmayışı.
Hızlı ve kolay server yapısı ile yapılacak işe zaman kaybetmeksizin başlanabilmesi

Cevaplar
1)

B

2)

C

3)

E

4)

A

5)

E

6)

A

7)

A

8)

B

9)

E

10)

A
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3. CBS KAYNAKLARININ ONLINE PAYLAŞIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. ArcGIS Online arayüzü ve hesabı oluşturma,
3.2.

Online içerik paylaşımı,

3.3.

Web haritaları ve web haritalarının nasıl oluştrulduğu,

3.4.

Oluşturulan web haritalarının düzenlenmesi,

3.5. Web haritalarının diğer kullanıcılar ile paylaşılması konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Web haritası nedir?

2.

ArcGIS Online’da paylaşılan içerikler nelerdir?

3.

ArcGIS Online’da hesap olışturmak için ne yapmak gerekir? Kavram haritası
oluşturarak anlatınız.

4.

Kurumsal (Private) ArcGIS Online ile bireysel (Public) ArcGIS Online hesapları
arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

ArcGIS Online’ı öğrenmek

Web CBS yapsını örnek bir çözüm düşünerek, uygulayarak ve
ile kavramak ve öğrenmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Bulut üzerinde veri paylaşımı
kısıtlamaları

Online olarak paylaşılan verilerin
sadece ilgili kişilerle
paylaşılmasını öğrenmek

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

ArcGIS Online

2.

Online İçerik

3.

Web Haritası

4.

Online İçerik Paylaşımı

5.

Online İçerik Yönetimi
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Giriş
ArcGIS Online uygulamasına hoş geldiniz. Bu ünite içerisinde siz değerli öğrenciler web CBS
teknolojisinde kullannılan bazı kavramları, objeleri ve iş akışlarını öğreneceksiniz. Aynı
zamanda ArcGIs Online uygulamalarına küçük bir giriş yapacaksınız.
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3.1. ArcGIS Platform
ArcGIS tüm kullanıcılarına herhangi bir cihaz, herhangi bir yer ve herhangi bir zamanda online
veri paylaşımına, online olarak bu verileri kullanmaya ve çeşitli uygulamalar ile web haritaları
yapmalarına imkan tanır. Platform, Esri’nin ArcGIS for Desktop, ArcGIS Online ve ArcGIS
bil
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Şekil 3.1. ArcGIS Platform
•

ArcGIS for Desktop
İçerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox ve ModelBuilder
arayüzleri ile haritalama, coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve
görüntüleme işlemleri gerçekleştirilebilen entegre bir coğrafi bilgi sistemleri
yazılımıdır. Ayrıca ArcGIS for Desktop mekansal analizler, 3 boyutlu modelleme ve
raster tabanlı analizler ve daha fazla kabiliyete sahip yönleri ile CBS kullanıcılara
profesyonel çalışma ortamı sunar.
53

•

ArcGIS Online
İnterneti olan herhangi bir cihaz ile (masaüstü, tablet, akıllı telefon) üyelerine self servis
haritalama yapmalarını ve online analizler gerçekleştirmelerini sağlayan, proje ekibinin
aynı anda ortak kullanılan veri tabanına erişim imkanı sunan bir uygualamadır. ArcGIS
Online aynı zamanda zengin online içeriğe sahiptir ve kullanıcılarının kendi özel
uygulmalarını geliştirmeleri içi uygun özellikleri sunar.

•

ArcGIS for Server
ArcGIS for Server yazılımı CBS servislerinin web üzerinde oluşturulması, yönetilmesi
ve dağıtımına olanak veren ve masaüstü, mobil ve web haritalama uygulamalarının da
desteklediği bir Cloud CBS altyapısıdır (Kavzaoğlu ve Şahin, 2012).

3.2. Online Paylaşım
ArcGIS Online üzerinde çalışmalarda kullanılacak olan her türlü kaynak paylaşımı
mümkündür. Bu kaynakları beş kategoride toplamak mümkündür (Şekil 3.2):
1.

Haritalar (Maps): ArcMap üzerinde oluşturulan proje dosyaları ve harita
paketleri (map packages); ArcGIS Online tabanlı web haritaları.

2.

Veri katmanları (Data Layers): Değişikliklerin yapılabildiği dinamik veriler.

3.

Dosyalar (Data Files): Değişiklik yapılamayan formlar ve servisler.

4.

Araçlar (Tools): Geoprocessing paket ve servisler.

5.

Uygulamalar (Applications): Web ve mobil uygulamalar.
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Şekil 3.2. CBS Kaynaklarının Online Paylaşımı
Online olarak paylaşılan bazı kaynaklar statik bir yapıya sahiptir. Layer package ve map
package statik olan kaynaklara örnektir. Bu kaynaklar sadece indirilebilir ve ArcGIS for
Desktop araçlığıyla açılabilir ve görüntülenebilir. Ama online oalrak paylaşılan vektörel veriler
ise dinamik bir yapıa sahiptir; hem indirilebilir hem den ArcGIS for Desktop üzerinde
güncellenebilir. Yine online olarak paylaşılan hizmetler istenildiği zaman web üzerinden ya da
ArcGIS for Desktop aracılığıyla güncellenerek servis olarak yeniden paylaşılabilir. ArcGIS
Online üzerinde paylaşılan içeriklere ait bilgilere aşağıdaki tablodan daha detaylı bilgi edinmek
mümkündür:
İçerik Tipi

Açıklamalar

Haritalar (Maps)

Birçok ArcGIS kullanıcısının harita denildiği zaman aklına ilk
gelen şey ArcMap, diğer bir deyişle .mxd ya da .mxt’tir. Ancak
ArcGIS Online diğer formları da kullanarak bir web haritası
amaçlar.
Herhangi bir internet tarayıcısını kullanarak ArcGIS Online
üzerinde direkt olarak bir web haritası oluşturmak mümkündür.
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Oluşturulan bu web haritası daha sonra kydedilir ve paylaşılır;
paydaşlar giriş yetkileri verilebilir. Oluşturulan bu web haritaları
ArcGIS.com üzerinden yayımlanır. Web haritaları profesyonel
olmayan CBS kullanıcıları için kolay kullanım kabiliyetleri sağlar.
ArcGIS Online üzerinde desteklenen diğer harita içerikleri
şöyledir:

Dosyalar (Data Files)

•

Map packages (.mpk)

•

City Engine Web Scene (.3ws)

•

Tile package (.tpk)

Birçok dosya formatı ArcGIS Online ile paylaşaılabilemektedir.
Bazıları ziplenerek paylaşılabilirken (Shape files, map templates
ve code templates), bazıları da direkt olarak paylaşılabilmektedir.
Direkt paylaşıabilen dosyalar:
•

CSV dosyaları

•

Servis dosyaları (Service defination files)

•

Microsoft Office dosyaları

•

PDF

•

Görüntü dosyaalrı

•

Layer packages

Veri katmanları (Data Vektörel katmanlar grubunu teşkil ettiği bu tür veriler ArcGIS
Layers)

Online ya da ArcGIS Server aracılığıyla host edilir. Host edilen
servisler çeşirli internet protokolellerini kullanarak hizmet sağlar.
Vektörel olan bu grup web harita servisi (Web Map Service) ya da
web vektörel servisi (Web Feature Service) olabilir. Ancak bu
grup sadece vektörel katmanları teşkil ermez. ArcGIS Server
aracılığıyla hizmet eden farklı dinamik servisler de vardır:
•

Geoprocessing: Geoprecessing ya da modellemeler için

•

Geographic data: Veri tabalarına erişmek için

•

Geocoding: Adres ve konumlar için
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•

Network Analysis: Rota ve güzergahlar için

•

Geometry: Geliştiriciler kullanır.

Uygulamalar

Uygulamalar, web tabanlı haritaları ve özel araçları kullanarak

(Applications)

oluşturulan çalışmalardır. Uygulamalar artık kalıplaşmış olarak
web ve mobil uygulamalar şeklinde ikiye ayrılır. Web ve mobil
olan bu uygulamaları ArcGIS Online üzerinden servis edilebilir ya
da geliştirme kodlarına sahipseniz kendi kurumsal sunucunuz
üzerinden de paydaşlara açılabilirsiniz.

Tools (Araçlar)

Araçlar yapılacak olan web ya da mobil uygulamalara, web
haritalarına, masaüstü CBS çalışmalarına işlevsellik kazandırırlar.
Araçlar statik bir yapıdadır ve şu şekilde olabilir:
•

Geoprocessing araçları (.zip)

•

Geprocessing package (.gpk)

•

Locator packages (.gcpk)

Tablo 3.1. ArcGIS Online Üzerinde Paylaşılan İçerikler

3.3. Online Paylaşım Kısıtlamaları
ArcGIS Online uygulamasına ilk yüklediğiniz herhangi biri içerik ya da bu uygulama üzerinde
kaydettiğiniz herhangi bir hizmet kurumsaldır ve yalnızca o hesabın kullanıcısı
görüntülenebilir. Hesabın kullanıcısı dilerse yüklediği içerikleri paylaşabilir. İçerik paylaşımı
için yapılan çalışmaların gizliliğine göre aşağıdaki durumlar söz konusudur:
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Paylaşım Yok

Çalışma Grubu ile
Paylaşım
Kurum İçi Paylaşım

Herkese Açık Paylaşım

Şekil 3.3. ArcGIS Online Üzerinde Paylaşım Seçenekleri
Çalışma Grubu ile Paylaşım
Çalışma arkadaşları ile ortak veri üretmenin, ekipteki herkesin birbirinden haberdar olması için
bulut üzerindeki verinin paylaşılması için en güzel yol çalışma grubu ile paylaşımdır. Grubu
oluşturan yetkili kişi, çalışma ekibine yeni kişileri ekleyebilir, online olarak davetiye
gönderebilir, grupta kimlerin olacağına karar verebilir ve içerik paylaşımını yönetebilir.
Kurum İçi Paylaşım
ArcGIS Online üzerinde yürütülen her çalışmanın sadece kurum personeli tarafından
görülebilmesi için sunulan paylaşım durumudur. Kurum çalışanları verilen bu erişim yetkisi ile
kurum dışındaki kişilere yapılan çalışmaları gösterme imkanı elde eder. Kurumun ArcGIS
Online yöneticisi de tüm güvenlik ve yetki işlerini yönetir.
Herkese Açık Paylaşım
ArcGIS Online üzerinde yapılan her çalışmadan başkalarının da istifade edebilmesi için
yapılabilen paylaşım durumudur. Bu paylaşımın gerçekleştirilmesi aynı zamanda hem grup
hem de kurum içinde de paylaşım anlamına gelmektedir. Yapılan çalışma üzerindeki tüm
güvenlik yetkilendirmelerini yine hesap yöneticisi yürütür.
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3.4. Web Haritaları
ArcGIS.com üzerinde yayımlanacak olan we haritalarını oluşturmanın ilk adımı diğer CBS
uygulamaları ile işbirliği ile başlar. Web haritaları vektörel verileri içermesinin yanı sıra
herhangi birinin kullanımı için için temel yetenekler içerir. Web haritaları üzerinde kullanılan
veriler hem vektörel verilerdir ve katman katman eklenir hem de altlık haritalardır (basemap).
Altlık haritalar web haritasında arka planı olduğu gibi örten ve servis olarak sunulan
haritalardır. Vektörel katmanlar ise haritada ne olması isteniyorsa (yol, göl, akarsu, bina vb.)
eklenebilen ve dinamik olan verilerdir. Hem servis olarak sunulan çeşitli veriler hem altlık
haritalar hem de vektörel veilerin biraraya gelmesiyle web haritaları oluşturulur.

Şekil 3.4. Web Haritası ve Yardımcıları

Bir web haritası yayımlarken, bu web haritasında hangi verilerin olacağını değerlendirmek
gerekir. Bir web haritası sadece bir altlık haritadan oluşturulabilmesinin yanı sıra, vektörel
katmanlar da eklenerek zenginleştirilebilir.
Örneğin bir kamu kurumunda park ve bahçeler biriminde çalıştığınızı hayal ediniz. Çalışma
arkadaşlarınızla beraber bir web haritası yapmak istiyorsunuz. ArcGIS Online üzerinde bir
harita oluşturdunuz ve çalışmanıza en uygun altlık haritayı (basemap) seçtiniz ve bu haritayı
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zenginleştirmek için ArcMap arayüzünü kullanarak yaşadığınız ildeki tüm parkları, ağaçları vb.
unsurları servis oalrak hazırladınız. Hazırladığınız bu servis iin özet bilgileri, paydaşaların
bulabilmesi için etiketleri ve açıklamaları girdiniz ve kaydederek ArcGIS Online’a gönderdiniz.
Bu durumda örneğin parklar web haritası için vektörel bir katmandır. ArcGIS Online’da daha
altlık harita kullanarak oluşturduğunuz web haritanıza artık bu katmanları olduğu servisi de
ekleyebilir ve nihai halini dileğiniz kişilerle payalaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu haritaya mobil
cihazlar üzerinden de erişim sağlayarak çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

3.5. ArcGIS Online’ı Keşfetmek
ArcGIS Online web tabanlı CBS içeriklerini yönetim sistemini sunan bir uygulamadır ve bulut
bilişim modelleri arasında SaaS servisi grubunda yer alır. ArcGIS Online kullanmak için
herhangi bir yazılım ya da program yükleme ihtiyacı yoktur. Tamamıyla işbirliği ile birçok
kullanımı kolay uygulamalar yapabilmek ve bu uygulamaları paylaşarak kullanıcılara kolaylık
sağlayan bir bulut bilişim ürünüdür. Buluta yüklenen CBS içeriğine birçok kullanıcı interneti
olan herhangi bir cihazdan erişebilir.
ArcGIS Online web tabanlı CBS verilerinin ve haritalarının hem herkese açık, belirli gruplara
açık ya da sadece kurum çalışanlarına açık gibi paylaşım imkânları sunmaktadır. Esri’nin bulut
ürünü olan ArcGIS Online aracılığıyla farklı Esri kullanıcılarının paylaştıkları vektörel
katmanlar, servisler, shape file vb. gibi hizmetler bulunmaktadır. Oluşturulacak olan bir web
haritası üzerinde başkaları tarafından paylaşılan bu hizmetler kullanılabilir ve web haritası
farklı bir güzelliğe kavuşturulabilir.
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Şekil 3.5. ArcGIS Online’da Oluşturulmuş Bir Web Haritası
ArcGIS Online üzerinde oluşturulan web haritası daha sonra istenilen kişiler ile paylaşılabilir,
haritaya ulaşmak için linki mail oalrak gönderilebilir, bu web haritasını kullanarak ileriki
konularda anlatılacak olan web uygulamaları (web application) inşa edilebilir ve web haritası
şahsi ya da kurumsal web sayfasına yerleştirilebilir.

61

Uygulamalar
1.
2.

Online CBS içeriklerinin paylaşımında ArcGIS for Desktop’ın rolünü
açıklayınız.
Yapılacak olan Kent Bilgi Sistemi projesini ArcGIS Platform içinde yer
alan ana başlıkları düşünerek yorumlayınız.

62

Uygulama Soruları
1.
2.

ArcGIS Online deneme hesabı oluşturmaya çalışınız ve CBS verilerinizi
paylaşmayı deneyiniz.
ArcGIS Online üzerinde İstanbul’un tarihi yerlerini gösteren lokasyonları
işaretleyiniz ve herkesin erişebileceiği şekilde paylaşınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Esri firmasının bulut bilişim ürünü olan ArcGIS Online’a giriş yapılmıştır. Web
CBS uygulamalarının yapılabilmesi için öncelikle öğrencilere web CBS’de ArcGIS Online’ın
yeri ve önemi anlatılmıştır. Bununla birlikte ilerleyen uygulamalarda ArcGIS Online ürününün
kullanılmasına dair önemli noktalara vurgu yapılmıştır. Ayrıca ArcGIS Online üzerinde
kullanılan terminoloji de işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Platform bünyesinde yer alan ana başlıklardan
biridir?
A. ArcMap
B. ArcCatalog
C. ArcGIS for Server
D. City Engine
E. Network Analyst

2)

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A. Web haritalarını yalnızca ArcGIS Online hesabına sahip olan kişiler görür.
B. Web haritalarında vektörel veriler ve altlık haritalar kullanılır.
C. Web haritaları ArcGIS for Desktop’ta açılamaz.
D. Web haritaları üzerine açıklayıcı bilgiler vermek için notlar eklenemez.
E. Web haritaları web uygulamalarına dönüştürülemez.

3)

Aşağıdakiler hangisi ArcGIS Online’ın bir parçası değildir?
A. Web haritaları
B. ArcToolbox
C. Web servisleri
D. Web uygulamaları
E. Uydu görüntüleri

4)

Web haritasını web sayfasına yazılım kodları ile yerleştirebilmek için web
haritasını paylaşma seçeneği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. Herkese Açık Paylaşım
B. Grup Paylaşımı
C. Kurum İçi Paylaşım
D. Yalnızca Yönetim Paylaşımı
E. Özel Grup Paylaşımı

65

5)

ArcGIS Online’daki bir web haritası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Web haritası oluşturmak için kullanıcı kaydı yapma şartı yoktur
B. Vektörel katmanlar eklenere web haritası zenginleştirilebilir
C. Web servislerini tüketir (kullanır)
D. Farklı uydu görüntülerini kullanabilir
E. Web uygulamalarında kullanılılabilir

6)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online’da bulunan paylaşım grupları arasında
yer almaz?
A. Herkese Açık Paylaşım
B. Grup Paylaşımı
C. Kurum İçi Paylaşım
D. Yalnızca Yönetici Paylaşımı (Kimseyle Paylaşma)
E. Hiçbiri

7)

ArcGIS Online’daki bir web uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Web haritalarını kullanbilir
B. ArcGIS Online kaydı olmayanlar kullanamaz
C. İsteğe göre özelleştirilebilir
D. GP Servisleri kullanabilir
E. Paylaşım yetkisi sadece kurum içi de olabilir

8)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online’daki web uygulamaları yeteneklerinden
değildir?
A. Seçim
B. Farklı kaydet
C. Filtreleme
D. Sorgu
E. Grafik
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9)

Web haritası üzerine eklenen notlar arasında sizce aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A. Başlık
B. Açıklama
C. Web adresi
D. Etiket (Tag)
E. Fotoğraf

10)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online’daki web haritası özelliklerinden
değildir?
A. GP servis kullanabilir
B. GP servis kullanamaz
C. Mekansal analiz yapılabilir
D. Etiketler (tags) kullanılır
E. Herkese açık paylaşıma sahiptir

Cevaplar
1)

C

2)

B

3)

B

4)

A

5)

A

6)

E

7)

B

8)

B

9)

D

10)

A
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4. KULLANIMA HAZIR İÇERİK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kullanıma Hazır içeriklerin hazırlanması,
4.2.

Feature servis ve harita servisleri (Feature service ve map service),

4.3.

Feature servis ve ArcGIS Online’da yayımlama,

4.4.

ArcGIS for Desktop üzerinde feature servis hazırlanması,

4.5.

ArcGIS for Server üzerinde harita servisi (map service) hazırlanması,

4.6.

Kullanıma hazır içeriklerin paylaşılması,

4.7.

Servislerin kullanımı,

4.8. Web haritalarındaki katmanların kullanımı ve bu katmanlar için yetkilendirme
konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Feature servis ve harita servis nedir? Aralarındaki farkları tablo halinde gösteriniz.
Kullanıma hazır içerik ne demektir? Bu kavramdan ne alnladığınızı yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

Kullanıma hazır içerikler

Kulllanıma hazır içeriklerin ne

düşünerek, uygulayarak ve

olduğunu öğrenmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Feature servis harita servislerinin
Feature servis ve harita servisi

ne olduğunu ve aralarındaki
farkları öğrenmek, kavramak

ArcGIS Online’da feature servis
kullanımı

servisi kullanımı

haritalarındaki

yetkilendirmeleri

ArcGIS Online’da nasıl
kullanıldığı öğrenmek

ArcGIS for Server’da harita

Web

Oluşturulan feature servislerin

Oluşturulan harita servislerinin
ArcGIS for Server’da nasıl
kullanıldığı öğrenmek

katman

Web haritaları üzerinde bulunan
katmanalrda nasıl değişiklik
yapıldığı öğrenmek

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Kullanıma hazır içerik

2.

Feature servis

3.

Harita Servisi (Map service)

4.

Online Paylaşım

5.

Online İçerik Yönetimi

6.

ArcGIS Online

7.

ArcGIS for Server
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Giriş
Verilerinizi web üzerinden erişebilecek şekilde paylaşmak istediğinizde hangi katmanları
paylaşacağınız, kullanıma hazır verileri hazırlamak adına önem kazanır. ArcMap’i kullanarak
paylaşım yapılan durumlarda spesifik paylaşım prosedürleri uygulanır, ama seçilecek olan
servis türleri çeşitlilik gösterir. Bu bölümde kullanıma hazır içerikler için en iyi paylaşım
pratikleri üzerinde fokuslanılacaktır.
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4.1. Kullanıma Hazır İçeriklerin Hazırlanması
Siz aslında kullanıma hazır içerikleri önceki uygulamalarda öğrendiniz. Web haritası
oluştururken kullanmış olduğunuz veriler aslında kullanıma hazır (başkaları tarafından
oluşturulmuş ya da sizin oluşturup semboloji tanımladığıız) verilerdir. Bunlar altlık harita
(basemap) ve vektörel türdeki verilerdir. Aynı zamanda ArcMap üzerinden verileri ArcGIS
Online’a gönderirken verilerin hangi tür servis olacağına karar vermede program seçenekler
sunar. Altlık harita ve vektörel verileri bir örnek üzerinde incelemek gerekirse; Türkiye’nin diri
faylarını gösteren katmanları ArcGIS Online’a gönderdiniz ve daha sonra faylar üzerinde
meydana gelen önemli depremlerin bilgilerini de görmek istiyorsunuz. Diri fay katmanını
kullanarak oluşturduğunuz web haritası ya topografik harita ya da terrain (arazi) harita
içermelidir. Yani web haritasın kesdinlikle bir altlık haritaya ihtiyaç var. Ancak faylar
üzerindeki depremlerin bilgisini de görmek istediğiniz için web haritası üzerinde diri faylar
vektörel verisini eklemeniz gerekir. İşte altlık haritalar ve vektörel katmanların tamamı bizlere
kullanıma hazır olan içerikleri sunmaktadır. Bu içeriklerin servis edilmesi (paylaşımı) temsilen
aşağıda gösterilmiştir:

Data Tipi

Yayımlandığı Yer?

Vektörel Veriler
ArcGIS
Desktop
Altlık Haritalar

Servisin Tipi?

ArcGIS
Online
ArcGIS
Server
Bağlantı Tipi

Şekil 4.1. Kullanıma Hazır İçeriklerin Paylaşımı
Paylaşılacak olan katmanlar belirlendikten sonra kullanıma hazır olan bu içeriğin ArcGIS
Online ya da ArcGIS Server’a servis edileceği belirlenir. Bu karar tamamen kullanıcıya aittir,
ancak şu soruya verilecek cevap kullanıcının kararını etkileyebilir: Ne tür bir servis
oluşturmayı planlıyorsunuz? Bu sorunun cevabı kullanıcıların servis ile interaktif bir şekilde
çalışıp çalışmayacağında yatmaktadır.
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4.2. Feature Servis ve Harita Servisi
Kavramsal olarak yaygın olan ve ArcGIS Server ile ArcGIS Online’da kullanılan iki servis tipi
vardır: Bunlara feature servis (feature access) ve harita servisidir (map service). Genel olarak,
feature servis vektörel katmanaları kapsarken, harita servisleri altlık haritalar (basemap) ile
ilgilidir. Bazen her iki servisi arasında amaca yönelik birleştirmeler söz konusudur. Ancak
yapılacak çalışmalar bu duruma, yani hangi servisin kullanılacağına kullanıcılar karar
vermektedir.
Şekil 4.2. örneğinde, bir feature servisin diğer kullanıcılar için yapılan çalışmaya hizmet verdiği
gösterilmektedir Bu davranış diğer kullanıcılar vektör veriler ile çalışmasına, bu veriler
üzerinde semboloji değişiklikleri yapmasına, sorgulamalar gerçekleştirmesine ve veri
üretmesine imkan tanır.

Şekil 4.2. ArcGIS Online ve ArcGIS Server’da Kullanılan Servisler
Harita servisleri kullanıcılar için resim, fotoğraf ya da bir verinin çıktısını kullanarak hizmet
eder. Aynı andan kullanıcılar verilerin fotoğraflarını görüntüleyebilirken, servis yöneticileri de
75

kendi lokallerinde çalışmalarına devam edip, güncellemeleri gerçekleştirebilirler. Örneğin,
kullanıcı harita üzerinde bir veriye tıkladığında açılan bilgilendirme penceresi (pop-up)
aracılığıyla servis yöneticisinin yaptığı güncellemeyi görüntüleyebilir ve bu durum iki tarafın
çalışmalarını da engellemez.
Vektör verilerin boyutları yeterince geniş ise bu verileri feature servis olarak kullanmak yerine
harita servisi olarak kullanmak daha avantajlı ve performanslıdır. Özellikle harita servislerini
ön belleğe (cache) aldığınız zaman performans daha da artacaktır. Ancak feature servis de
kullanıcıların vektör veriler üzerindeki etkinliklere daha fazla imkan verir ve verilerin servis
üzerinden güncellenemesini sağlar.

4.3. Feature Servis ve ArcGIS Online
Kullanım hazır içeriklerin ArcGIS Online üzerinde paylaşılması için birkaç pratik bilgi vardır.
Örneğin, ölçek düzenlemeleri, semboloji işlemleri ve vektör şablonları oluşturulmuş katmanlar.
ArcMap’i kullanarak daha önce düzenlenmiş bu katmanlar servis olarak paylaşılacağı zaman
Servis Düzenleyici (Service Editor) bu servisin özelliklerini düzenlemeyi sağlar ve Analizci
(Analyzer) özelliği servisi paylaşmadan önce ArcMap dokümanındaki herhangi bir problemi
ya da uyarıyı listeler ve bu problemler ile uyarıları çözmek için kullanıcılara çözüm yolları
gösterir. İlgili problemler çözülmeden servisi ArcGIS Online’a göndermek mümkün
olmayacaktır. Uyarıları çözmeden ise ArcGIS Online üzerinde servis edilecek verilerde
performans düşüklüğü olacaktır. Ayrıca, Servis Düzenleyici daha önce anlatılan paylaşım
özelliklerini de sunarak, çalışmanın amacına göre kurumsal, grup ya da herkese açık paylaşım
yapılmasına olanak verir.
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Şekil 4.3. Servis Düzenleyici Arayüzü ve ArcMap

4.4. ArcMap Servis Düzenleyici (Service Editor) ve Analizci (Analyzer)
ArcMap üzerinde bulunan katmanlar düzenlendikten sonra artık paylaşıma hazırdır.
Oluşturulan katmanları başaralı bir şekilde servis edebilmek için Servis Düzenleyici
kullanıcılar rehberlik eder. Servis Düzenleyici paylaşılacak olan servis için özet, etiket,
açıklama vb. bilgilerin girilmesini sağlar ve farklı kullanıcıların servisinizde azami derece bu
bilgilerle yararlanmasını sağlar. Servis Düzenleyici içerisinde bir araç olan Analizci ise servis
edilecek katmanlardaki ve harita dokümanındaki (.mxd) tüm her şeyi tarar ve varsa hata ile
uyarıları gösterir. Aynı zamanda Analizci, bu hata ve uyarıları hızlı bir şekilde düzenleme
yeteneğine de sahiptir.
Servis Düzenleyici
Servis Düzenleyici ile birçok önemli özellikleri ve durumları kontrol etmek mümkündür. Aynı
zamanda Servis Düzenleyici bulutta hizmet edecek servislerin oluşturulmasını ve paylaşılan
içeriğin düzenlenmesini sağlayarak ArcGIS Online ya da ArcGIS Server’da servis olarak
kullanılmasını sağlar. Öne çıkan özellikleri ise aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:
•

Yetenekler: Servis tipinin ve ilişkili olduğu özellikleri belirlenmesini sağlar.

•

Öğe Açıklaması: Servise ait özet, etiket ve açıklamaların vb. oluşturulmasını sağlar.

•

Paylaşım: Servisin ArcGIS Online’da kimlerle paylaşılacağının belirlenmesini sağlar.
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Analizci
ArcMap’te katmanları hazırlayıp, Servis Düzenleyici ile ilgili işlemleri yaptıktan sonra göreve
başlayan araçtır. Analizci ilgili servisi paylaşmadan önce servis ile ilgili herhangi bir hata ya da
uyarıları tespit eder. Eğer herhangi bir hata bulur ise servisi yayımlanması engeller ve o hatanın
düzeltilmesi için çözüm yollarını gösterir. Herhangi bir uyarı tespit ederse servisin
yayımlanmasını engellemez. Ancak böyle bir durum yayımlayacağınız servisin düşük
performansla çalışmasına neden olur. Analizcinin dilini çözebilmek için aşağıdaki tabloyu
inceleyiniz (Tablo 4.1). Analizciyi çalıştırdıktan sonra Tablo 4.1. de bahsi geçen uyarıları
ArcMap üzerinde Prepare penceresinde görmek mümkündür.
Mesaj Tipi

Açıklamalar

Ne Yapılmalı?

Hata

Servis yayımlamadan önce çözümlenmeli.

Sorun çözümlenmeli

Uyarı

Servis performansı, veri girişi ya da
görünümü etkilenebilir. Üç seviyesi vardır:
Yüksek, orta, düşük.

Çözümlenmeli ya da
istisna olarak
işaretlenmeli.

Servisin en iyi şekilde hizmet vermesi için
öneriler sunulur.

Çözümlenmeli ya da
istisna olarak
işaretlenmeli.

Mesaj

Tablo 4.1. Analizci Mesaj Tipleri

4.5. Kullanıma Hazır İçeriklerin Paylaşılması
Önemli konulardan birisi de ArcMap üzerindeki verilerin bir servis olarak paylaşılması
durumunda hangi tür servis oluşturulacağına karar vermektir. Daha önceki konularda bahsi
geçen ve ArcGIS Online ya da ArcGIS Server üzerinde paylaşılan harita ve feature servis
adında iki servis türü vardı. Çalışmaları servis ederken bazı göze çarpmayan farklılıklar vardır.
İş bu nedenle servis türünü belirlemeye ihtiyaç vardır.
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Servis Tipleri
Data Tipi

Yayımlandığı
Yer?

ArcGIS
Online

Feature
Harita

Vektörel Veriler
ArcGIS
Desktop

ArcGIS
Server
Altlık Haritalar

Harita

Servisin Tipi?

Bağlantı Tipi

Yetenek
Ekle

Şekil 4.4. Kullanıma Hazır İçeriklerin Paylaşılması ve Bağlantı Tipleri Arasındaki Farklar
ArcGIS Online
Veriler ArcGIS Online’da paylaşıldığında host servis oluşturulmuş olur ve ArcGIS Online
üzerindeki bu servislerde aşağıdaki detaylar olacaktır:
•

Feature layer (Detay katmanı)

•

Map layer (Harita katmanı)

ArcGIS for Server
Veriler ArcCIS for Server’da paylaşıldığında daima harita servisi (map service) olur, ama bu
servis üzerinde bazı yetenekler eklemek mümkündür. Amaç diğer kullanıcılar için harita servisi
üzerinde farklı yetenekler ekleyerek faydalı bir harita servisi oluşturmak ise verilerin
depolanacağı ArcSDE gerekecektir.
Servis bazlı paylaşım yaparken ister ArcGIS Online isterse ArcGIS for Server kullanılsın,
paylaşım için işlem adımları birbirine benzerdir.

4.6. Servislerin Kullanımı
En nihayetinde, ArcGIS Online ya da ArcGIS for Server’da oluşturulan servisler kullanıcılar
tarafından farklı şekillerde ve yaygın bir şekilde kullanılabilecektir.
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(Servisler)
ArcGIS
Online

Web Haritaları

Web Uygulamaları

ArcGIS
Server

Masaüstü

Mobil

Şekil 4.5. Paylaşılan Servislerin Kullanıldığı Farklı Yerler
Servisler web haritalarında (web maps) ve web uygulamalarında (web apps) kullanılabilir;
tablet ya da akıllı telefonler gibi mobil cihazlar çeşitli mobil uygulamalar üzerinden paylaşılan
bu servisleri tüketebilir. ArcGIS for Desktop kullanıcıları ise servise direkt olarak erişebilir ve
hiçbir ek özelliğe ihtiyaç duymaksızın kendi üzerindeki yetenekler ile web haritalarına ya da
web uygulamalarına erişebilir.

4.7. Web Harita Katmanlarının Kullanımı ve Yetkilendirilmesi
Feature servis olarak paylaşılmış olan kullanıma hazır içerikler ile kullanıcıların interaktif bir
şekilde çalışması için bir web haritası gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan birçok öğe
öncelikle bir feature katman için geçerli olabilir, ama bazı özellikler web haritasında yer alan
harita katmanları için de kullanılabilir.
Özellik

Açıklamalar

Öznitelik Tablosu
Görüntüleme

Herhangi bir katmana ait öznitelik tablosu web haritasının alt
kısmında görüntülenir.

Filtreleme

Belirtilen kriterlere göre sorgulamalar ve filtrelemeler yapılır.

Rota Hesaplama

İki ya da ikiden fazla nokta arasında güzergah belirlemeye
imkan tanır.
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Alan ve Mesafe Ölçme ile
Lokasyon Tespiti

Herhangi bir yerin alan ya da uzunluğunun ölçülmesinin yanı
sıra koordinat tespiti de gerçekleştirilir.

Analizler

Farklı yetenekleri ve özellikleri olan birçok analiz işlemi
gerçekleştirilir.

Tablo 4.2. Web Haritalarında Yer Alan Katmanların Bazı Özellikleri
Web Haritasını Düzenlemek
Web haritası üzerinde bulunan harita katmanlarını ileride farklı kişilerin, paydaşların ya da
kullanıcıların maksimum düzeyde fayda sağlamaları için çeşitli özellikler ile zenginleştirmek
mümkündür. Bu zenginleştirme özelliklerinden birkaçı aşağıda açıklanmıştır:
•

Yer İşareti Oluştur (Create Bookmark): Özellikle farklı noktalar arasında hızlı
geçişlerde kullanmak için idealdir. Örneğin, Amasya ilinde görüntülemeler yaparken,
İzmir’in Karabağlar ilçesine geçiş yapmanız gerekmektedir. İşte Yer İşareti (Bookmark)
bunun için daha önce uygulamanın hafızasına aldığınız bahsi geçen lokasyonlar
arasında tek bir mouse hareketiyle geçiş yapmanız mümkün kılmaktadır.

•

Her Bir Harita Katmanı İçin Bilgilendirme (pop-up) Penceresi Erişimi:
Katmanlara ait öznitelik tablosundaki bilgilerin, görüntülerin, grafiklerin ve çeşitli
eklentilerin (dosya, web adresi vb.), kullanıcıların ilgili detay üzerinde tıklamasıyla
görüntülenmesini sağlamaktadır.

•

Katmana Not Ekle: Hazırlanan bir web haritası barındırdığı katmanlar için nokta,
çizgi, alan ve yazı şeklinde notların eklenmesini sağlar.
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Uygulamalar
1.

Harita servisi (map service) nedir, ne amaçla kullanılır ve neden önemlidir?

2.

ArcGIS for Server ve ArcGIS Online arasında ne gibi farklar vardır?

3.

Feature servis ve harita servisi kavramlarını açıklayınız.

4.

REST servisleri hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Bu bölüme kadar öğrenmeye başladığınız ArcGIS Online terminolojisini kullanarak
aşağıdaki görevleri yerine getirmeye çalışınız:
a) ArcGIS Online deneme hesabı oluştunuz.
b) Web haritası yapınız:
* Bu web haritasına feature servis ekleyniz.
* Altlık haritasını ayarlayınız.
c) Herkesin göreceği şekilde paylaşınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde feature servis ve harita servislerinin neler olduğunu inceledik. Bu servislerin
kullanıma yönelik fikirler edindik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bir servis türü değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Feature servis (Feature Access)
Harita servisi (map service)
KML servisi
Mobil Veri Servisi
Katman servisi (layer service)

“Web haritası oluştururken kullanmış olduğunuz veriler aslında kullanıma hazır
(başkaları tarafından oluşturulmuş ya da sizin oluşturup semboloji tanımladığıız)
verilerdir. Bunlar altlık harita (basemap) ve vektörel türdeki verilerdir.”
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online’daki altlık (basemap) haritalardan
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Kullanıma hazır içerik
Feature servis
ArcMap Servis Düzenleyici
Harita Servisi
Analizci

Open Street Map
Google Hibrit
Imagery
Light Gray Canvas
Topograhic

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online’da kullanılmak üzere oluşturulan
servislerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

WCS
KML
Mobil Veri Servisi
Tile Mapping
WMS
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5)

ArcGIS Online ya da ArcGIS for Server’da oluşturulan servislerler için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? kullanıcılar tarafından farklı şekillerde ve
yaygın bir şekilde kullanılabilecektir.
A.
B.
C.
D.
E.

6)

ArcGIS Online ve ArcGIS for Server’da oluşturulan servislere aşağıdakilerden
hangisi ile erişilemez?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Kullanıcılar tarafından farklı
Kullanıcılar kendi geliştirdikleri özel uygulamalarda kullanamazlar
Kullanımları web CBS için oldukça yaygındır
Web harita servisi en çok bilinenidir
Kullanıcılar kendi geliştirdikleri özel uygulamalarda kullanamazlar

Masaüstü bilgisayar
Mobil cihazlar
Web uygulamaları
Web haritaları
Harita servisleri

Harita servisleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kullanıcılar para ile satın almak zorundadır
B. ArcGIS Server üzerinde yayımlanabilir
C. Web haritalarında kullanılabilir
D. Veri güncellemek için uygun değildir
E. Altlık harita olarak kullanılabilir

8)

Harita servisleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. ArcGIS Online’a öge olarak eklenirler
B. ArcGIS Online’a öge olarak eklenemezler
C. Sadece ArcGIS Server üzerinde yayımlanmazlar
D. Özel web uygulamalarında servis olarak kullanılırlar
E. Bu servislerde kullanılan katmanlara verilen sıra numaraları önemlidir ve verildikten
sonra değiştirilmemelidir

9)

Oluşturulan web haritasını ya da servisleri diğer kullanıcıların bulmasını
kolaylaştıran terim aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Summary (Özet)
Title (Başlık)
Tag (Etiket)
Description (Açıklamalar)
İpucu (Tip)
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10)

ArcGIS Online aşağıdaki firmalardan hangisinin bulut ürünüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

İşlem
Esri
Esri Türkiye
NetCAD
Başarsoft

Cevaplar
1)

E

2)

A

3)

B

4)

D

5)

A

6)

E

7)

A

8)

B

9)

C

10)

B
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5. ARCGIS ONLINE KULLANARAK WEB UYGULAMASI
OLUŞTURUN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Yeni nesil web CBS platformunun temellerini kavramak.
5.2. Web CBS uygulamaları oluştururken farklı yaklaşımları anlamak.
5.3. Web Uygulaması oluştururken ArcGIS Online iş akışını öğrenmek.
5.4. CSV dosyalarındaki CBS verileri ile çalışmak.
5.5. Web haritası ve web uygulaması oluşturmak.
5.6. Story Map Tour şablonunu kullanarak web CBS uygulaması oluşturma konuları
işlenecektir.

89

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Neden Web CBS?

2.

ArcGIS Online web CBS teknolojisinde hangi dağıtım modellerini kullanır?

3.

ArcGIS Online bulut bilişim içerisinde ne kadar güvenlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Web CBS platformunun temeli

Kazanım

Web CBS’nin ne olduğunu
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
Web CBS’deki farklı yaklaşımlar Web CBS bakış açılarını öğrenmek
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

ArcGIS Online iş akışı

Araştırma yaparak, okuyarak,
Web CBS teknolojisi olan ArcGIS düşünerek, uygulayarak ve
Online’ı öğrenmek
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Metin dosyaları ile çalışmak

Web CBS’de metin dosyaları ile
çalışmayı öğrenmek ve bu
dosyalardan sayısal veri üretimini
keşfetmek

Daha önce öğrenilen web
haritalarını pekiştirmek ve web
Web haritaları, uygulamaları ve
servis mantığını anlamak. Bu
web servisleri
bileşenler ile web uygulamaları
yapmayı öğrenmek.

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

ArcGIS Online

2.

Web haritaları, web uygulamaları

3.

Web CBS

4.

Dağıtım modelleri

5.

Web CBS Palformu

6.

Online içerik ve servisler

7.

Web CBS hizmet kalitesi
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Giriş
Bu bölümde Esri web CBS platformu aracılığıyla web CBS konsepti anlatılmaktadır. Web
CBS, bulut CBS ve ArcGIS Online’a genel bir bakış ile başlayan bu bölüm Story Map Tour
yapılandırılabilir uygulaması kullanılarak web CBS uygulaması oluşturmak için hızlı ve kolay
bir yol gösterir. Aynı zamanda bu bölüm size ArcGIS Online temel işlevlerini ve iş akışlarını
tanıtır ve de diğer bölümlerde göreceğiniz web CBS uygulamaları için temel noktalarını
öğrenmenizi sağlar.
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5.1. Web CBS Nedir?
Web CBS, CBS ve web’in kombinasyonudur. Web, siber ortamda mesafe kısıtlamasını kaldırır
ve böylece insanlara CBS uygulamaları ile küresel olarak etkileşime girme ve neredeyse anında
bilgiye erişme özgürlüğünü sağlar. Web CBS, web teknolojilerini kullanır; Hypertext Transfer
Protocol (HTTP), Hypertext Markup Language (HTML), Uniform Resource Locator (URL),
JavaScript ve WebSocket. Ancak bu teknolojilerle de sınırlı değildir.
Dünya’da ilk kez CBS 1960 yılında Roger Tomlinson tarafından geliştirildi. O zamandan beri
CBS, dosya tabanlı tek bir bilgisayar sisteminden, merkezi bir veri tabanlı istemci/sunucu
sistemine, çoğunlukla çoklu sunuculara ve daha birçok istemci bilgisayara dönüştürülmüştür.
1960'ların başında İnternet'in keşfedilmesi ve 1990'ların başında World Wide Web’in
bulunması, web CBS'ye doğru evrimsel bir sıçramanın temelini attı. 1993 yılında, Xerox
Corporation Palo Alto Araştırma Merkezi (PARC), web CBS'nin merkezini gösteren bir web
sayfası geliştirdi. 2000'li yıllarda web CBS, Esri ArcGIS platformunun temsil ettiği gibi bulutta
erişebileceğiniz yeni nesil bir web hizmetleri sistemi haline geldi.
İnternet ve web'in gücünü devrelan web CBS birçok avantaj sunar:
•

Global erişim: Coğrafi bilgilerinizi organizasyonunuz içinde ve tüm dünyadaki
insanlarla kolayca paylaşabilirsiniz

•

Çok sayıda kullanıcı: Uygulamanızı ölçeklenebilir bulut teknolojisi tarafından
desteklenen onlarca, hatta milyonlarca kullanıcıyla paylaşabilirsiniz.

•

Kullanıcı başına düşük maliyet: Bir tane web CBS uygulaması geliştirmenin maliyeti,
genellikle bağımsız bir masaüstü çözümü oluşturma ve onu çok kullanıcıya kurma
maliyetinden daha düşüktür.

•

Çapraz platform kabiliyeti daha iyi: Web uygulamaları, özellikle JavaScript ile
oluşturulmuş olanlar, Windows, Mac OS ve Linux'tan iOS, Android ve Windows
Phone'a kadar çok çeşitli işletim sistemlerini çalıştıran masaüstü ve mobil tarayıcılarda
çalışabilirler.

•

Kullanımı kolay: Web CBS uygulamaları genelde basitlik, sezgi ve rahatlığı
tasarımlarına dahil eder. Bu nedenle, herkese açık (public) kullanıcılar, bu uygulamaları
önceden bilgi sahibi olmadan kullanabilirler.
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•

Bakımı kolay: Web istemcileri (kullanıcıları) bir web uygulamasına her eriştiklerinde
en son program ve veri güncellemelerinden yararlanabilir. Web yöneticisinin tüm
istemcileri ayrı ayrı güncellemesi gerekmez.

Şekil 5.1. Web CBS, CBS yetenekleri dağıtmak için bir kalıp sunar. Web CBS, bir
organizasyonun tüm üyelerinin iş birliğine dayalı bir ortamda coğrafi bilgilere kolayca
erişmesini ve bu bilgileri kullanmalarını sağlar. Masaüstünde çalışan CBS uzmanları,
kullanıcıları kuruluşlar ve topluluklar arasında iş birlikteliği sağlamak için web CBS'ye bilgi
oluşturup bunları paylaşıyor ve coğrafi zekayı geliştiriyorlar.

Web CBS, coğrafi zekanın gücünü ofislere ve evlere açmakta ve milyarlarca insanın elindeki
teknolojisi olma konuma gelmektedir. CBS hükümet, iş dünyası, bilim ve günlük yaşamda
büyük değerler sergiliyor. Son yıllarda mekansal konum kavramı ve önemi daha da yaygınlaştı
ve birçok organizasyonda web CBS bilinci giderek öne çıkmaya başladı.
•

Hükümet için Web CBS, halka açık bilgi servislerini paylaşmak ve açık veriler
sunmak, halkın katılımını teşvik etmek için ilgi çekici bir araç ve karar vermeyi
desteklemek için güçlü bir çerçeve için ideal bir kanal sunmaktadır.

•

İş dünyası için Web CBS, yeni iş modelleri oluşturmaya ve mevcut iş modellerini
yeniden şekillendirmeye yardımcı olur. Konuma dayalı reklamcılığın, iş analizinin ve
gönüllü coğrafi bilgilerin gücünü artırır ve doğrudan veya dolaylı olarak muazzam bir
gelir elde edilmesini sağlar.

•

Bilim dünyası için Web CBS, yeni araştırma alanları oluşturur ve mevcut araştırma
yollarını yeniler.
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•

Günlük yaşamda Web CBS, insanların nerelerde yemek yemeleri, kalmaları ve
alışveriş yapmaları konusunda karar vermelerine ve buradan-oraya nasıl ulaşmalarına
yardımcı olur.

5.2. ArcGIS Bir Web CBS Platformudur
Web CBS, Esri'nin CBS'yi bir platform olarak uygulayan stratejik yönünün merkezidir.
ArcGIS, her çalışanın ve yüklenicinin herhangi bir cihazdan, herhangi bir zaman ve herhangi
bir yerden haritaları kolayca keşfedebilmesi, kullanması, yapması ve paylaşması için son derece
eksiksiz ve tam bir web CBS platformu sunmaktadır.

Şekil 5.2. ArcGIS haritalama, analiz, veri yönetimi ve iş birliği sağlayan yeni nesil bir web CBS
platformudur.
•

Web CBS modelinin merkezinde bir portal vardır; bu ArcGIS Online ya da Portal for
ArcGIS’tir. Web CBS organizasyondaki tüm mekansal yetkilere erişmek için bir kapı
sağlar. Portal, coğrafi bilgi ürünlerine erişmeye, organize edilmesine, güvenli hale
getirilmesine ve bu bilgi ya da verilerin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

•

Masaüstü bilgisayarlar, web uygulamaları, tabletler ve akıllı telefonlardaki istemci
uygulamaları portal ile etkileşim kurarak arama, keşfetme ve haritalara ve de diğer
mekansal içeriklere erişimi sağlar.

•

Ofis altyapısı arkasında, portal iki bileşenden güç almaktadır: CBS sunucusu (GIS
server) ve hazır içerik (ready-to-use content).
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5.3. Web CBS Dağıtım Modelleri
ArcGIS web CBS platformu üç dağıtım modeli sunar:
•

ArcGIS Online, bulut tabanlı model, tüm bileşenler bulut üzerinde barındırılır. Esri'nin
ArcGIS Online'ı yönetmesi ve muhafaza etmesi nedeniyle bir kuruluşun bakım yapması
için donanım altyapısı bulunmamaktadır.

•

Portal for ArcGIS, kurum içi model, ArcGIS platformunu çalıştırmak için bir kuruluş
donanım ve yazılım altyapısını kendisi yönetir.

•

Hibrit (Karma) Dağıtım, bulut tabanlı modelin parçalarını kurum içi modelin parçaları
ile birleştirir. En yaygın web CBS dağıtım modelidir. Böyle bir modelin ayrıntıları, bir
kuruluşun iş akışlarına ve güvenlik gereksinimlerine bağlıdır.

5.4. Web CBS Uygulaması Oluşturma Yolları
Bu kitapta web tabanlı CBS uygulamalarının nasıl oluşturulduğunu öğreneceksiniz. Bu amaç
için de web CBS ürünlerinden olan ArcGIS ürünleri birçok yol sunmaktadır.

Şekil 5.3. ArcGIS web uygulaması oluşturmak için birçok yol sunar. Şekildeki yeşil parlak
çerçeveler bu bölümde öğretilen teknolojiyi vurgulamaktadır.
•

Veri katmanı (şeklin sol tarafındaki sütun), MS Excel ile yönetilen basit CSV
dosyalarından kurumsal veri tabanları ile yönetilen gelişmiş veri tabanlarına kadar
uzanan formatlar içermektedir. Bu formatlar ArcGIS Pro yazılımının da içinde
bulunduğu ArcGIS yazılımlarında harita, analizler ve 3D (3 Boyutlu) çalışmalar
oluşturmanıza imkan tanır.
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•

Şeklin ortasındaki sütunda bulunan araçları kullanarak ise masaüstü CBS araçlarını
kullanarak ArcGIS Online üzerinde farklı web servisleri yayımlayabilir ve ArcGIS
Online üzerinde web haritaları oluşturmak için bu servisleri ekleyebilirsiniz. Verilerini
herkese açık bir ortama (buluta) yerleştirmek istemeyen kuruluşlar, ArcGIS for Server'ı
ve Portal'ı ya da ArcGIS Online'ın (bazı farklılıkları olan) özel bulutta (private)
kullanılan formunda kullanabilirler.

•

Şeklin sağ tarafındaki sütun (kullanıcı düzeyinde) kademesi ise, çeşitli web uygulama
programlama arabirimleri (API'ler) veya yazılım geliştirme kitleri (SDK'leri) kullanan
özel uygulamalara, programlamadan yapılandırılan kullanıma hazır uygulamalar imkanı
sunmaktadır.

5.5. ArcGIS Online’a Detaylı Bakış
Bulut bilişim önemli bir araştırma alanı ve teknoloji eğilimidir. Bulut bilişim, bireysel
bilgisayarların yerel olarak idare ettiği bilgi işlem görevlerinin internet üzerinden konfigüre
edilmiş çoklu bilgisayar merkezleri kullanılarak daha verimli çalışabileceği fikrine dayanır.
Bulut

CBS,

kullanıcıların

maliyetleri

düşürmesine,

karmaşıklığı

azaltmasına

ve

ölçeklenebilirliği artırmasına yardımcı olan ve CBS yeteneklerini geliştiren bulut bilişim
teknolojisini kullanır.
ArcGIS Online (www.arcgis.com) bir bulut CBS teknolojisidir. Bu teknoloji, bulutta
konuşlandırılmış çevrimiçi (online), iş birliğine dayalı bir web CBS yapısını barındırır. ArcGIS
Online ile 2D (2 boyutlu) web haritaları ve 3D (3 boyutlu) haritaları görüntüleyebilirsiniz;
kullanıma hazır haritalar, katmanlar ve hazır analizleri kullanabilirsiniz; verilerinizi
yayımlayabilirsiniz; katmanlarınızı tek bir harita birleştirebilir ve paylaşabilirsiniz; herhangi bir
cihazdan haritalarınıza erişebilirsiniz; verilerinizde kendinize özel haritalar yapabilirsiniz;
ArcGIS Online web sayfasını kendinize göre özelleştirebilirsiniz ve durum raporları
alabilirisiniz. Ayrıca ArcGIS Online’ı web uygulamaları oluşturmak için bir platform gibi
kullanabilirsiniz. ArcGIS Online aşağıda detaylandırılan şu hizmetleri sunmaktadır:
•

Altyapı Hizmet Modeli-Infrastructure as a Service- (IaaS): Verilerinizi yükleyebilir
ve web servisi olarak ArcGIS Online’da yayımlayabilirsiniz. Servis olarak
yayımladığınız verilerinizi de ArcGIS Online altyapısını kullanarak paylaşabilirsiniz.
Bu açıdan depolama, işlemci ve bant genişliği gibi unsurlarda ArcGIS Online altyapısını
kullanırsınız.
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•

Platform Hizmet Modeli-Platform as a Service- (PaaS): Yapılandırılabilir
uygulamalar kullanarak veya ArcGIS web API'leri ve ArcGIS Runtime SDK'lerini
kullanarak programlama yapmadan web CBS uygulamaları oluşturabilirsiniz. Bu
açıdan, ArcGIS Online'ı uygulamalar oluşturmak için bir geliştirme platformu olarak
kullanırsınız.

•

Yazılım Hizmet Modeli-Software as a Service- (SaaS): Zengin altlık harita
koleksiyonunu, tematik katmanların analitik yeteneklerini ve ArcGIS Online'da
barındırılan, Esri ve kullanıcı toplulukları tarafından oluşturulan sayısız ve sürekli artan
sayıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu yetenekler buluttan bir hizmet olarak
sağlanır.

5.6. ArcGIS Online ve Hizmet Kalitesinin Benimsenmesi
Kuruluşlar bulut CBS'yi kendi kurumsal mimarisine eklemeden önce bulut CBS'nin hizmet
kalitesini (Quality of Services-QoS) değerlendirmelidirler. Aşağıdaki ana faktörler QoS'yi
temsil etmektedir:
•

Performans: Sistemin kullanıcı isteklerine ne kadar etki-tepki verdiği, genellikle yanıt
süresine göre ölçülür.

•

Ölçeklenebilirlik: Performansı önemli ölçüde azaltmadan, artan kullanıcı sayısını
destekleme olanağı.

•

Kullanılabilirlik: Bir sistemin son kullanıcılara ne sıklıkta erişilebileceğinin ölçüsü,
genellikle yüzde olarak ölçülür - örneğin % 99.99.

•

Güvenlik: Kullanıcıların kimlik doğrulamasını yaparak, iletileri şifreleyerek ve erişim
kontrolü sağlayarak gizlilik ve güvenli erişim sağlama becerisi.

ArcGIS Online, bu dört QoS alanında güvenilirdir ve güvenilir hizmetler sunmaktadır. ArcGIS
Online, buluttaki çok sayıdaki sunucu ve yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerinin
kullanımı sayesinde milyonlarca harita katmanı barındırmakta ve yüz milyonlarca ziyaretçiye
hizmet etmektedir. Hızlı performans, yüksek ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik ile saniyede
on binlerce talep üzerine yanıt verir. ArcGIS Online'ın durumunu kendi sağlık panosunda
(http://status.arcgis.com/) izleyebilirsiniz. ArcGIS Online, güvenliği sağlamak ve kullanıcı
gizliliğini korumak için sağlam ve etkili bir çerçeve izlemektedir. ArcGIS Online birçok federal
ve uluslararası güvenlik ve gizlilik standartlarıyla uyumlu olarak sertifikalandırılmıştır (daha
fazla bilgi için bkz. http://doc.arcgis.com/en/trust/compliance/compliance-tab-intro.htm).
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ArcGIS Online yüksek bir QoS seviyesi sağladığı için teknoloji, yerel hükümetlerden ulusal
hükümetlere, ayrıca petrol ve gaz şirketlerine, eğitim kurumlarına, sağlık kuruluşlarına ve
kolluk kuvvetlerine kadar pek çok hükümet ve ticari kuruluş tarafından hızla benimsenmiştir.

5.7. ArcGIS Bilgi-Paylaşım Modeli için ArcGIS Online ve Portal

Şekil 5.4. ArcGIS Bilgi-Paylaşım modeli için ArcGIS Online ve Portal.

ArcGIS Bilgi-Paylaşım modeli için ArcGIS Online ve Portal bileşenleri kullanıcıları, grupları,
içeriği ve etiketleri içerir.
•

Kullanıcılar grup oluşturabilir ya da gruplara katılabilir.

•

Kullanıcılar çok çeşitli veri paylaşımı, web haritası ve uygulamaları yapabilmek için
hesaplarına giriş yaparlar.

•

İçerik öğelerinin, kullanıcıların öğeleri daha verimli arayıp bulabileceği şekilde dizine
eklenmiş etiketleri bulunur.

•

Kullanıcılar kendi kendilerine bilgi tutabilir, belirli gruplarla (bireysel kullanıcılar
içinde değil) paylaşabilir, kuruluşları ile paylaşabilir veya herkesle paylaşabilir.
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Şekil 5.5. ArcGIS Online paylaşım seviyeleri. Verilerinizi belirli gruplarla, kuruluşunuzla veya
herkesle paylaşabilirsiniz.

5.8. ArcGIS Online Kullanıcı Hesabı Tipleri
Anonim Kullanıcılar (ArcGIS Online üyeliği olmayan) anonim erişimi etkinleştirildiği sürece
ArcGIS Online'da herkesle paylaşılan içeriklere ve uygulamalara erişebilirler. Ancak,
çalışmalarınızı kaydetmek ve web haritaları oluşturmak için bir ArcGIS Online hesabınızın
olması gerekir. İki temel kullanıcı hesabı vardır:
•

Kamu (Genel) Hesabı: ArcGIS Online kamu hesabı, sınırlı kullanım ve kapasiteye
sahip kişisel bir hesaptır. ArcGIS Online’da kendinize ait genel bir hesap
oluşturabilirsiniz. Genel bir kullanıcı basit veriler ekleyebilir; web haritaları ve web
uygulamaları oluşturabilir; başkaları tarafından paylaşılan herkese açık veriler,
hizmetler, haritalar ve uygulamalara erişmek için bu hesabı kullanabilir. Bununla
birlikte, kamu hesabına sahip kullanıcılar barındırılan hizmetleri yayımlayamaz ve
birçok ArcGIS analitik fonksiyonuna erişemez. Kamu hesapları yalnızca kişisel
kullanım içindir.

•

Organizasyon Hesabı: Bir ArcGIS Online organizasyonunun üyesi olmak için siz veya
kuruluşunuzun

yöneticisi

tarafından,

ArcGIS

Online

Organizasyon

hesabı

oluşturulması gerekmektedir. Kuruluş kullanıcısı aşağıdaki rollerden birini üstlenebilir:
o Kullanıcı: Kuruluş kullanıcıları, kamuya açık kullanıcılar için mevcut işlevlere
ek olarak, kuruluş içinde paylaşılan verilere, hizmetlere, haritalara ve
uygulamalara erişebilir.
o Yayımcı: Yayımcılar, kullanıcı düzeyinde işlevlere ek olarak ArcGIS Online'a
ev sahipliği yapan yeryüzündeki web servislerini yayımlayabilir ve mekansal
analizler yapabilir.
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o Yönetici: Yönetici, yayımlama işlevlerine ek olarak kuruluşlarının ArcGIS
Online web sitesini (özellikli içerik galerisi gibi) yapılandırabilir, kullanıcılarını
ve gruplarını yönetebilir.
o Özel: ArcGIS Online yöneticisi özel izinlerle özel bir rol (örneğin, salt
görüntüleme) tanımlayabilir.

ArcGIS Online
Kullanıcıları

Anonim
Kullanıcılar

Herkese Açık
Kullanıcılar

Organizasyon
Hesabı Olanlar

Yönetici

Yayımcı

Kullanıcı

Özel

Şekil 5.6. ArcGIS Online kullanıcı tipleri.

5.9. ArcGIS Online ve ArcGIS for Portal’deki İçerik Öğelerinin Ana Türleri
ArcGIS Online'daki beş ana içerik türü -veri, katmanlar, web haritaları, araçlar ve web
uygulamaları bu kitabın ana hedefi olan web CBS uygulamalarını nasıl oluşturacağınızı
öğrenmekle ilgilidir.

Şekil 5.7 ArcGIS Online ve ArcGIS for Portal’deki İçerik Öğelerinin Ana Türleri.
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Tipik olarak bir web uygulaması, bir veya daha fazla katmanı veya bunlara referans olan bir
veya daha fazla web haritasını içerebilmektedir. Bir katman CSV dosyasından alınan herhangi
bir veri, shapefile ya da bir web servisinden oluşabilir.
•

Veri: ArcGIS Online CSV, TXT, shapefile, GPS ve coğrafi veri tabanı gibi çeşitli
biçimlerde verileri destekler.

•

Katmanlar: ArcGIS Online bünyesinde katmanları barındırabilir, verileri içerir,
katmanlara referans olabilir, GeoRSS, harita servisleri, feature servisler, image
servisler, KML ve OGC standartlarındaki WMS’leri (Web Map Services) destekler.

•

Web Haritaları ve 3D: Bu haritalar etkileşimli olarak sorulara cevap bulmak için
kullanabileceğiniz coğrafi bilgileri görüntüler. Bir web haritası veya 3D (3 boyutlu
görüntüler) birden çok katmanı içerebilir.

•

Araçlar: Uygulama araçları coğrafi kodlama (geocoding), rota hesaplama, PDF
oluşturma, veri özetleme, etkin noktalar bulma (hot spots) ve yakınlık analizi gibi
analitik işlevleri yerine getirir.

•

Web Uygulamaları: Bu uygulamalar hedef kitleye ve amaca yönelik olarak
oluşturulmuştur. Geliştiriciler, web uygulamaları oluşturmak için ArcGIS web API'leri
ile programlayabilir. Bununla birlikte bir web uygulaması oluşturmak için bir geliştirici
olmak zorunda değilsiniz. ArcGIS Online herhangi bir programlama olmadan etkileyici
web uygulamaları oluşturmak için kullanabileceğiniz yapılandırılabilir birçok
uygulama sunar. ArcGIS Online'da bir web uygulaması bazen tek bir web haritasını ve
bazen de birden çok web haritasını içerebilir. Birden çok web haritası içerdiği zaman
iki farklı web haritasında karşılaştırma analizi (yan yana) yapma imkanı da tanır.

5.10. Web CBS Uygulamaları Oluşturma Adımları
ArcGIS Online'ı kullanarak web uygulaması oluşturmak için kullanılan tipik iş akışı aşağıda
verilmektedir:
1. Ürün bilgisi için hedeflerinizi tanımlayın.
2. ArcGIS Online'da veri katmanları arayın ve/veya kendi verilerinizi ArcGIS Online'a
ekleyin.
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a. Basit biçimler ve küçük boyutlar için doğrudan harita görüntüleyicisi
aracılığıyla veri ekleyin.
b. Bunun dışında verileri, haritaları ve araç kutularını (toolboxes) web hizmetleri
veya web katmanları olarak yayımlayın ve bunları web haritanıza ekleyin.
3. ArcGIS Online harita görüntüleyicisini kullanarak web haritanızı oluşturun ve paylaşın.
a. Servisinizi veya katmanınızı (veya diğer mevcut katman türlerini) web
haritanıza ekleyin.
b. Katmanınıza semboller verin (yalnızca bazı katman türleri için) ve açılır
pencereleri (pop-up) yapılandırın.
c. Web haritanızı kaydedin ve paylaşın.
4. Web uygulamanızı oluşturun ve paylaşın.
İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için yapılandırılabilir uygulamalara göz atabilir ve web
haritanızı bir web uygulamasına dönüştürmek için kullanabilirsiniz. Yapılandırılabilir bir
uygulama gereksinimlerinizi karşılamazsa kendi uygulamanızı oluşturmak için ArcGIS web
API'lerini veya Runtime SDK'lerini kullanın. Uygulama oluşturulduktan sonra uygulamanız
artık size özeldir. Ancak başkalarının araması, keşfetmesi ve kullanması için paylaşmanız
gerekir. ArcGIS Online'ın farklı paylaşım seviyeleri vardır.

Şekil 5.7. ArcGIS Online, kullanıcıların çeşitli katman formatlarını biraraya getirerek web
haritalarını kolayca oluşturmalarını ve yapılandırılabilir uygulama şablonlarını uygulayarak
web haritalarından web uygulamaları oluşturmalarını sağlar.

5.11. Bu Uygulamada
Bu uygulamada İşlem GIS’i tanıtan bir web CBS uygulaması oluşturacaksınız.
Veri: İşlem GIS için oluşturulan CSV dosyası, enlem, boylam, ad, açıklama, fotoğraf veya
video URL'leri ve küçük resimler gibi detayları içermektedir.
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Verileri bilgisayarınızda C:\IslemYayin\WebCBS dizinine kopyalayınız.
Gereksinimler:
•

Web uygulamanız İşlem GIS’in açıklamaları, fotoğrafları veya videoları ile birlikte bir
altlık haritayı (bir sokak haritası veya uydu görüntüsü) göstermelidir.

•

Web uygulaması kullanımı kolay ve kendisi ilgi çekici olmalıdır.

•

Web uygulaması masaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve akıllı telefonlarda
çalışmalıdır.

Çözüm: Bu web uygulamasını oluşturmak için ArcGIS Online'da en popüler yapılandırılabilir
uygulamalardan biri olan Story Map Tour’u seçin.

Şekil 5.8. Story Map Tour yapılandırılabilir uygulaması hem masaüstü web tarayıcılarında
(solda) hem de akıllı telefonlarda çalışabilir.
Story Map Tour yapılandırılabilir uygulaması cazip fotoğraf ve video öykü öğeleri ile coğrafi
bilgileri sunmanıza yardımcı olan çekici, kullanımı kolay web uygulamaları üretir. Şablon,
çeşitli ekran boyutlarına uyum sağlamak için kendisini otomatik olarak düzenler ve bir harita
üzerinde numaralandırılmış yerleri bir harita kümesi şeklinde gösterir. Şablon, masaüstü
bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde ve web tarayıcılarında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şablon aşağıdaki senaryolara fayda sağlar:
•

Hükümetlerin, kuruluşların veya şirketlerin yapmış olduğu veya yaptıklarını tüm
dünyaya gösterir.

•

Bir şehrin veya bölgenin önemli mekanlarını vitrinler.
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•

Bir parkı ve özelliklerini tanıtır.

•

Bir kampüs, bir açık hava sanat koleksiyonu veya tarihi bir bölge turu yapmayı sağlar.

•

İnsanları bilimsel veya coğrafi ilgi alanları hakkında eğitmeye yardımcı olur.

•

Bir gezi veya etkinliğin çevrimiçi (online) fotoğraf veya video dergilerini oluşturmayı
sağlar.

Sistem Gereksinimleri:
•

MS Excel veya CSV verilerinizi oluşturmak veya düzenlemek için metin editörü (text
editor).
o CSV formatı noktasal tipteki katmanları göstermek için idealdir, ancak çizgi ya
da poligon tipteki katmanları göstermek için ideal değildir.
o Excel otomatik olarak doğru CSV biçimini korur (örneğin doğru tırnak işaretleri
ekleme).

•

Bir web tarayıcısı.

•

ArcGIS Online (ya da Portal for ArcGIS)
o Bu bölümde yapacağınız işler için kullanıcı düzeyinde bir hesap yeterlidir;
bununla birlikte daha sonra kitapta bir yayımcı düzeyinde hesaba ihtiyacınız
olacak. Bu nedenle şimdi bir yayımcı hesabı edinin.
o Bir organizasyon (kuruluş) hesabına erişiminiz yoksa 60 günlük ücretsiz deneme
hesabı oluşturun.

Uygulama 1: ArcGIS Online Üyeliği (Deneme Hesabı)
ArcGIS Online ya da Portal for ArcGIS hesabınızı varsa bu adımı atlayabilirsiniz.
Kurumunuzda ArcGIS Online Organizasyon hesabı ya da Portal for ArcGIS var ise lütfen
yöneticinizden sizin için bir hesap oluşturmasını isteyiniz.
1 Web tarayıcınızı açınız, ArcGIS Online'a (www.arcgis.com) gidiniz ve sayfanın sağ üst
köşesindeki “Oturum Aç'a (Sign In)” tıklayınız.
2 “ARCGIS UYGULAMASINI DENE (TRY ARCGIS)” butonuna tıklayınız.
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3 “ArcGIS Deneme Sürümü için Kaydol (Sign Up for the ArcGIS Trial)” formunu doldurunuz:
•

Ad, Soyad, e-posta ve diğer gerekli bilgileri yazınız.

•

DENEMEYE BAŞLAYIN (Start Trial) butonuna tıklayınız. Yeni bir sayfa geldiğinde
"Onay e-postası gönderildi!" (Confirmation email sent) uyarısını göreceksiniz.

Esri, hesabınızı etkinleştirmeniz için size bir onay e-postası gönderir.
4 E-postanızı kontrol ediniz ve “Activate Your Free Trial URL” linkine tıklayınız.
5 Etkinleştirme sayfasında alanları doldurunuz, kayıt ve şartları kabul ediniz ve “Hesabımı
Oluştur’u (Create My Account)” tıklayınız.
ArcGIS Online Organizasyon deneme hesabı oluşturduysanız, kuruluşunuzun yöneticisi siz
olursunuz. Organizasyonunuzu siz yönlendireceksiniz.
6 Kuruluş sayfanızda (Ayarlar) ilgili alanları doldurunuz. Daha sonra kaydediniz ve devam
ediniz. (Kuruluş grubuna yalnızca HTTPS üzerinden erişime izin verin seçeneğini seçmeyiniz
–Allow access to the organization through HTTPS only-).
Artık deneme kuruluş hesabınızı oluşturdunuz. ArcMap ve diğer yazılımları indirmeniz
istenirse, ArcGIS Online ile Devam Et'i tıklayınız (Continue with ArcGIS Online). Bu kitapta
ArcMap ve ArcGIS Pro'ya ihtiyaç duyacaksınız, ancak şimdi değil.
Uygulama 2: Veri Hazırlama
Yapılandırılabilir uygulamalar belirli türde veri içeriği gerektirir. Örneğin, Story Map Tour
uygulaması, noktaların listesini (nokta katmanı) ve konumları, başlıklar, açıklamalar,
fotoğraflar veya video’lar ve bunlarla ilişkili küçük resimleri gerektirir. Verilerin bir CSV
dosyasında düzenlenmesi ya da bir shapefile, feature servis, harita servisi veya diğer
formatlarda olması gerekir.
Bu bölümde İşlem GIS’in koordinatlarının işlendiği bir CSV dosyası kullanılacaktır. Gerekli
alanları öğrenmek için örnek verileri inceleyiniz.
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1 Henüz verileri bilgisayarınıza yüklemediyseniz örnek verileri indirmek için eğitmeninizin
talimatlarına uyunuz ve verilerinizi C:\IslemYayin\WebCBS dizinine yerleştiriniz.
2 C:\IslemYayin\WebCBS\Konu01 dizininde yer alan IslemKampusKonum.csv isimli
dosyasını ve çalışma alanını inceleyiniz.

Tablonun ilk satırı başlıkları göstermektedir (Ad, Alt yazı vb.). Bunun altındaki her satır bir tur
noktası (farklı bir slaytı) içerir. Her nokta için Story Map Tour uygulaması aşağıdaki alanları
beklemektedir:
•

Name (Ad): Noktayı tanımlayan kısa bir isim.

•

Caption (Alt yazı): Noktanın açıklaması. Kısa tutunuz (350 karakterden daha az olması
önerilir). Alt yazı alanı metin formatları veya köprü sağlamak (hyperlink) için başlık
HTML etiketleri içerebilir.

•

Icon_Color (İkon Rengi) (Opsiyonel): Her bir noktanın rengini gösterir. Geçerli
değerler -R, G, B ve P- sırasıyla kırmızı, yeşil, mavi ve moru belirtir.

•

Longitude and Latitude (Coğrafi Konum): Coğrafi konumu, boylam ve enlem
uzunluğu (ondalık derecede), tam bir sokak adresini içeren tek bir adres alanı veya
birden fazla dosya (Adres, Şehir, Mahalle ve Posta Kodu gibi) belirterek tarif
edebilirsiniz.

•

URL: http: //, https: // veya // ile başlayan resim veya video için tam web adresi.
Önerilen görüntü boyutu 1000*750 pikseldir, ancak diğer boyutları da çalışmalarınızda
kullanabilirsiniz.
o Video’lar için: Uygulama genel bir video oynatıcı içermez. Bunun yerine, video
barındırma hizmetinin (YouTube gibi) bir bağlantı yoluyla videoları gömmek
için

sağladığı

URL'yi

eklediğinizden

kullanabilirsiniz.

URL'nin

emin

olunuz

sonuna

#isVideo
(örneğin,

https://www.youtube.com/embed/2SnhEKSh9Xo#isVideo). YouTube videoları
için oynatılan video’da sağ tıklayın, Copy embed code’a (Emdeb kodu kopyala)
seçiniz, kodu Not Defteri'ne yapıştırınız, kodda URL'yi bulunuz ve URL'nin
sonuna #isVideo ekleyiniz.
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o Bilgisayarınızdan fotoğraf veya video kullanmak için önce bunları Flickr,
Picasa, Google Drive, Microsoft SkyDrive, YouTube veya kendi web
sunucunuz gibi çevrimiçi bir depolama alanına yüklemeniz gerekir.
o Kendi resimlerinizi ve videolarınızı henüz toplamadıysanız, arama motorları
vasıtasıyla medya arayabilir ve ardından URL'lerini kopyalayabilirsiniz.
o Fotoğraf ve Resimler için: Resme sağ tıklayınız. Firefox'ta Resim Konumunu
Kopyala'yı (Copy Image Locaiton) veya Chrome'da Resim Adresini
Kopyala'yı (Copy Image URL) seçiniz. Internet Explorer için ise resim üzerinde
sağ klik yapıp, Özellikler (Properties) seçilir ve resim adresinin olduğu URL
kopyalanır.
•

Thumb_URL (Küçük resim): Küçük resimlerin tam web adresi (http: //, https: // veya
// ile başlayan). Görüntüler ölçeklenebilir, ancak önerilen görüntü boyutu 200 * 133
pikseldir. Bu tür uygulamalarda bir noktanın enlem ve boylamını bulmanız gerekir.
Örneğin, CSV dosyasında yer alan İşlem GIS Yönetim Binası için hem boylam hem
de enlem eksiktir. Bu koordinatları ArcGIS Online harita görüntüleyicisini (map
viewer) kullanarak bulacaksınız.

3 Bir web tarayıcısı açınız, ArcGIS Online ( www.arcgisonline.com ) veya Portal for ArcGIS’e
gidiniz ve oturum açınız.
Sayfanın üstündeki bağlantıları kendi kendinize anlamaya çalışınız:
•

Giriş (Home), ana sayfaya geri döner.

•

Galeri (Gallery), özellikli haritalar ve uygulamalar sunar.

•

Harita (Map), harita görüntüleyiciye (map viewer) gider.

•

Sahne-3D (Scene), 3 boyutlu (3D) web görüntüleyicisine gider.

•

Gruplar (Groups), grup oluşturabileceğiniz ve üye ekleyebileceğiniz Gruplarım
sayfasına yönlendirir.

•

İçerik (Content), kullanıcıların görebileceği, ekleyebileceği, grup ekleyebildiği
İçeriğim sayfasına bağlar.

•

Kuruluş (Kuruluş), sizi kuruluşunuzla ilgili bir sayfaya götürür. Kuruluşunuzda bir
yöneticiyseniz sayfa organizasyonunuzu yönetmek için yönetim araçları da içerir.

•

Sayfanın sağ üst köşesindeki Arama kutusu (Search) ve butonlar, ArcGIS Online’daki
içeriği aramanıza izin verir.
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4 Harita görüntüleyicisini (map viewer) açmak için “Harita (Map)” aracına tıklayınız.

CSV dosyasındaki koordinatları olmayan İşlem GIS Yönetim Binasının nerede olduğunu
biliyorsanız direkt olarak haritada yerine gidiniz. Burada coğrafi kodlamayı (geocoding)
kullanacaksınız. İşlem Yerel Yönetimler Binası Ankara’da Çankaya ilçesine bağlı Beysukent
semtinin Mutlukent mahallesinde, Mehmet Aydın Yunt Parkı’nın karşısında, 2024. Cadde
üzerinde yer almaktadır.
5 “Arama kutusuna (search box)” “Mehmet Aydın Yunt Parkı, 2024. Cadde, Çankaya, Ankara”
yazınız ve ardından “Enter”a basınız ya da arama (search) aracına tıklayınız. Adres bulunduktan
ve harita o merkeze yaklaştıktan sonra, lokasyonu daha net görebilmek için adresin yaklaşık
konumunu hatırlayınız ve lokasyona daha da yaklaşınız.
Bir sonraki adımda enlem ve boylamı belirleyerek İşlem GIS Yönetim Binası’nın
koordinatlarını bulacaksınız.

6 Sayfanın üzerinde yer alan “Ölç (measure)”
pencerede “Konum (Location)”

butonuna tıklayınız. Daha sonra açılan

butonuna ve ardından da ek bilgi kutucuğunun (Sonuç ara-
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Search result) yakınındaki haritaya tıklayınız. Ek bilgi kutusu kaybolduysa “Tekrar Ara”ya
tıklamanız yeterlidir.
İşlem GIS Yönetim binasının enlem ve boylamı Ölçüm Sonucu (Measurement Result) altında
görüntülenir.

7 Adım 6'da aldığınız enlem ve boylam değerlerini kopyalayıp, CSV dosyasındaki “İşlem GIS
Yönetim Binası” satırına yapıştırınız.
8 Excel'de, CSV'yi kaydediniz ve Excel'den çıkınız. Harita görüntüleyiciden çıkabilir veya bir
sonraki bölümün 2. adımına geçebilirsiniz.
Verileriniz şimdi hazır.
Uygulama 3: Web Haritası Oluşturma
Kalan adımları sürdürmeden önce oturum açtığınızdan emin olmalısınız. Aksi takdirde, web
haritanızı kaydedemezsiniz ve çalışmalarınızı kaybedebilirsiniz.
1 Bir web tarayıcısında ArcGIS Online ya da Portal for ArcGIS hesabınıza giriş yapınız ve
ardından “Harita (Map)” fonksiyonuna tıklayarak harita görüntüleyiciyi açınız.
2 Harita görüntüleyici menü çubuğunu anlamaya çalışınız.

ArcGIS

Online

harita

görüntüleyici

kullanıcıların

web

haritaları

oluşturmasına,

özelleştirmesine ve görüntülemesine yardımcı olur. Menü çubuğunda aşağıdaki butonları
göreceksiniz.
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•

Detaylar (Details) butonu

harita tuvalinin sol tarafındaki paneli değiştirir. Bu panel

bir haritanın meta verilerini, içerik tablosunu (table of content) veya lejantı
görüntüleyebilir.
•

Ekle (Add) butonu

•

Altlık Harita (Basemap) butonu

haritaya çeşitli katmanlar eklemek için kullanılır.
farklı uydu görüntüleri ve image servislerini

kullanmak için oluşturulmuştur.
•

Analiz (Analysis) butonu

•

Kaydet (Save) butonu

•

Paylaş (Share) butonu

zengin bir analiz fonksiyonları setini sağlar.
web haritasını kaydetmeyi sağlar.
haritayı bir web sayfasına gömerek veya yapılandırılabilir

bir uygulama şablonundan bir web uygulaması oluşturarak web haritasına erişebilecek
kişileri ve onun nasıl paylaşılacağının seçilmesini sağlar.
•

Yazdır (Print) butonu

•

Doğrultular (Directions) butonu

geçerli harita görünümünün bir kopyasını oluşturur.
başlangıç konumu belirlenen hedefe en iyi yolu

hesaplayabilir.
•

Ölç (Measure) butonu

alanların, mesafelerin ve bir konumun enlem ve boylamının

belirlenmesine yardımcı olur.
•

Yer İşaretleri (Bookmarks) butonu

harita alanlarının bir listesini kaydetmeye

olanak tanır, böylece hızlı bir şekilde bir harita alanı seçebilir ve haritayı büyütülebilir.
•

Adres veya Yer Bul (Find address or place) metin kutusu ile bir adres veya yer
belirleyebilir ve konumunu harita görüntüleyicide bulabilirsiniz.

3 CSV dosyasını harita görüntüleyiciye ekleyiniz.
Sürükle-bırak işlemini destekleyen bir web tarayıcısı (Chrome, Firefox veya Internet Explorer
10+ gibi) kullanıyorsanız CSV dosyasını harita tuvaline sürükleyebilirsiniz.
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Eğer web tarayıcınız sürükle-bırak işlemini desteklemiyorsa Ekle (Add) butonuna

tıklayınız

ve Dosyadan Katman Ekle (Add Layer from File) özelliğini seçiniz, bilgisayarınızdaki CSV
dosyasının yerini bulunız ve İÇE KATMAN AKTAR (IMPORT LAYER) butonuna
tıklayınız.

CSV dosyasındaki veriler otomatik olarak harita görüntüleyicisinde görünür.
4 Haritayı tüm noktaları içeren bir düzeye yakınlaştırınız.
Bu görünümde kullanıcılar tüm POI konumlarını görüntüleyebilir ve bu görünümde haritanızı
kaydettikten sonra web uygulamanızın başlangıç görüntüsü olarak kullanılabilirsiniz.
5 Menü çubuğunda “Kaydet (Save)”

butonuna tıklayınız ve “Kaydet (Save)” özelliğini

seçiniz.
6 “Haritayı Kaydet (Save Map)” penceresinde “başlık (title), etiketler (tags) ve özet (summary)”
alanlarını doldurarak web haritanızı kaydediniz. Kaydettikten sonra web haritası açılır.
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Tebrikler! İlk web haritanızı oluşturdunuz.
Genellikle kullanıcılar bilgi pencereleri (pop-up) yapılandırmaya ve bazen harita
katmanlarındaki sembolleri değiştirmeye ihtiyaç duyarlar. Bu becerileri kitabın ilerleyen
bölümlerinde öğreneceksiniz. Ayrıca bu uygulamada katmanların Story Map Tour
uygulamasında otomatik olarak yapılandırılması gerçekleştirildiği için sembol değişikliğine de
gerek yok.
Uygulama 4: Kullanıma Hazır Şablonlar ile Web Uygulaması Oluşturma
Bu bölümde daha önce kaydettiğiniz web haritanızı Story Map Tour isimli yapılandırılabilir
şablonda kullanarak bir web uygulaması oluşturacaksınız.
1 En son kaldığınız yerden devam ediniz ya da ArcGIS Online/Portal for ArcGIS hesabına giriş
yapınız ve oluşturduğunuz web haritasını açınız. Harita görüntüleyicideki menü çubuğunda yer
alan “Paylaş (Share)” butonuna

tıklayınız. “Paylaş (Share)” penceresi açılacaktır.

2 “Paylaş (Share)” penceresinde “Herkese açık (genel) -Everyone-” işaret kutusunu veya web
haritanızı paylaşmak istediğiniz kuruluşu ve/veya grupları belirten onay kutusunu seçiniz.
Not: Web haritanızı herkesle paylaşmadığınız sürece, bir komut istemi, web haritanızı ve bu
haritayı kullanan herhangi bir web uygulamasını açtıklarında kullanıcıların oturum açmasını
ister.
3 “WEB UYGULAMASI OLUŞTUR (CREATE A WEB APP)” butonuna tıklayınız.
Yeni Web Uygulaması Oluştur (Create a Web App) penceresi açılır. Bu pencerede konfigüre
edilebilecek kullanıma hazır şablon galerisini göreceksiniz. Kuruluşunuz özel galerileri
yapılandırdıysa, şekilde gösterilenlerle aynı yapılandırılabilir uygulamaları göremeyebilirsiniz.
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Uygulamalar gruplandırılır ve gruplar alfabetik sırayla listelenir. Galeriyi incelemek için
kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz veya bu gruptaki uygulamaları görmek için soldaki grup
adına tıklayabilirsiniz.
4 Soldaki “Öykü Haritası Oluştur (Build a Story Map)” grubuna tıklayınız ve “Story Map Tour”
isimli uygulamayı bulunuz ve seçtikten sonra “WEB UYGULAMASI OLUŞTUR (CREATE
WEB APP)” butonuna tıklayınız.

5 Uygun başlığı, etiketleri ve özet bilgilerini giriniz ve daha sonra “TAMAM (DONE)”
butonuna tıklayınız.
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Not: Bu uygulamayı harita ile aynı şekilde paylaşın (Herkes, İşlem Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Web CBS Eğitimi) –Share this app in the same way as the map (Everyone, İşlem
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Web CBS Eğitimi)- kutucuğu varsayılan olarak ayarlanır.
Tebrikler! İlk web uygulamanızı da oluşturdunuz.
6 Birkaç dakikanızı ayırarak yeni haritanızı keşfedebilirsiniz.
Küçük resimleri, fotoğrafların yanındaki okları ve haritadaki sayısal simgelere tıklayarak
uygulamanın tur noktalarında gezinebilirsiniz.
Uygulama 5: Web Uygulamasını Yapılandırma
Uygulama tur noktalarını, alt yazılarını ve açıklamalarını doğru bir şekilde belirledikten sonra,
tamamlanır. İsteğe bağlı olarak uygulama oluşturucu (app builder) modunu (uygulama
yapılandırması) kullanarak uygulamanızın özelliklerini artırabilirsiniz. Bu modda, yeni tur
noktaları ekleyebilir veya alabilirsiniz; mevcut görüntüleri güncelleme ve silme; yerleri ve
açıklamaları ayarlama veya güncelleme; uygulama başlığını, alt yazı ve logoyu güncelleme;
uygulama düzenini değiştirme gibi işlemler yapılabilir.
1 Önceki bölümden (kaldığınız yerden) devam ediyorsanız 3. adıma geçiniz; Aksi takdirde
ArcGIS Online'da ya da Portal for ArcGIS’te oturum açmalısınız.
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2 “İçerik (Content)” listesinde öğe ayrıntıları sayfasına gitmek için yeni oluşturduğunuz web
uygulamasını bulup tıkladıktan sonra “Uygulamayı Yapılandır”a tıklayınız.
3 Derleyici modu (builder mode) anlamaya çalışınız.
•

Kalem ikonu

başlıklar, alt yazılar, resim yazıları ve açıklamalar gibi metinleri

güncelleyebileceğiniz anlamına gelir.
•

Medyayı değiştir (Change media) ve Küçük resmi değiştir (Change thumbnail)
butonları foto, resim ve küçük resim konumlarının URL'lerini değiştirmek için
kullanılabilir.

•

Ekle (Add), Düzenle (Organize) ve İçe Aktar (Import) butonları etkileşimli olarak
daha fazla lokasyon eklemenize, noktaların sıralamasını değiştirmenize ve Flickr,
Picasa, YouTube veya CSV Dosyasından veri aktarmanıza izin verir.

Şimdi uygulamanızdaki Islem’e Hosgeldiniz fotoğrafını video ile değiştireceksiniz.
4 “Islem’e Hosgeldiniz” küçük resmine tıklayınız. Önce “Medyayı değiştir” (change media)
butonuna, ardından da “Video” seçeneğine tıklayınız. Mevcut URL’yi kaldırınız ve
https://www.youtube.com/embed/kIjdERMvPh4 URL’sini giriniz. Daha sonra “Uygula
(Apply)” butonuna tıklayınız.

İlgili video resmin olduğu alana yüklenir.
5 Değişiklikleri kaydetmek için “KAYDET (SAVE)” butonuna tıklayınız.
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Aşağıdaki adımlarda değişiklikleri kaybetmemek için çalışmalarınızı düzenli olarak
kaydetmelisiniz.
6 Küçük resimlerin hemen üstündeki “Düzenle (Organize)” butonuna tıklayınız.

Düzenleme tur penceresi noktaları silmek ve resimlerinizin sırasını değiştimek için sürüklebırak özelliğine izin verir.
7 “İlk noktayı giriş olarak kullanın (döner sistemde görünmez)” kutucuğunun tikini atınız.
“Uygula (Apply)” butonuna tıkladıktan sonra “Turu Düzenle” penceresi kapanır.

Bu işlem onay kutusunu işaretlediğinizde CSV dosyanızdaki ilk kaydı, web uygulamanıza
tanıtım resmi olarak ayarlar ve çekimi zorlayıcı bir resim ve sahneyi ayarlamak için tanıtım
yazıları göstererek tura başlamanıza izin verir. Bu kaydın konumu, turunuzda numaralı bir
nokta olarak haritada gösterilmeyecektir.
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İsteğe bağlı olarak noktalarınızı ve fotolarınızı Flickr, Picasa, YouTube veya ek bir CSV
dosyasından içe aktarabilirsiniz. Flickr’dan bir fotoğraf aktarmak için aşağıdaki görevleri
yerine getirirsiniz:
•

Düzenle (Organize) butonundan hemen sonra gelen İçe Aktar (Import) butonuna
tıklayınız.

•

İçe Aktar (Import) penceresinde Flickr ikonuna tıklayınız.

•

Kullanıcı Adı Girin kutucuğuna Web CBS ismini yazınız ve Ara (Look up) butonuna
tıklayınız. Daha sonra Fotoğraf Seti Seçin (Select a Photo Set) kutucuğundan Harita
Turu (1)’i seçiniz ve İçe Aktar (Import) butonuna tıklayınız.

•

Fotoğrafı konumuna yerleştirin ve Bulunanlar (Located) butonuna tıklayınız.

Set zaten Flickr'da coğrafi etiketlenmiş bir fotoğraf içeriyor. Flickr ve benzeri web siteleri yer
paylaşımı bilgilerini akıllı telefonlar gibi GPS özellikli kameralar tarafından çekilen
fotoğraflardaki EXIF (değiştirilebilir resim dosyası formatı - exchangeable image file format-)
meta verilerinden çıkarabilir. Bu web siteleri aynı zamanda kullanıcıların fotoğraf konumlarını
manuel bir şekilde haritalar kullanarak belirlemelerine de izin verir.
•

İçe Aktar (Import) butonuna tıklayın.
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Bu seçeneği seçerseniz, web haritanız artık İşlem Kampüs isimli fotoğrafı, fotoğraf ismini ve
varsa alt yazısını da içerecektir.

İsteğe bağlı olarak, Düzenle (Organize) butonunun yanındaki Ekle (Add) butonuna tıklayarak
ve ortam, ad ve konum bilgilerini doldurarak ek tur noktalarını manuel olarak ekleyebilirsiniz.
8 Sayfanın üst kısmında yer alan “Ayarlar (Settings)” butonuna tıklayınız.
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Ayarlar (Settings) butonuna tıkladığınızda Hikaye ayarları (Application settings) penceresi
açılır. Artık aşağıdaki seçenekleri inceleme zamanı:
•

Düzen (Layout): Üç Panelli Düzen (Three-panale Layout) ve Entegre Düzen
(Integrated Layout) arasında seçim yapmayı sağlar.

•

Renkler (Colors): Önceden tanımlanmış renk temalarından seçim yapabilir veya kendi
temanızı tanımlamayı sağlar.

•

Üstbilgi (Header): Logoyu ayarlar ve bağlantıları paylaşır.

•

Veri (Data): Burada konfigürasyona gerek yoktur. Kullandığınız CSV dosyasındaki
veriler ihtiyacı karşılar.

•

Yayılım (Extent): Uygulamanın ilk açılışında kullanıcıların göreceği harita boyutunu
tanımlar.

•

Yakınlaştırma Düzeyi (Zoom Level): Uygulama kullanıcısı için bir tur noktasından
diğerine geçerken haritanın otomatik olarak yakınlaştırılacağı ölçek belirtilir (Ancak
kullanıcıların elle yakınlaştırması veya uzaklaştırması durumunda, harita turu
uygulaması kullanıcıların kendi tercihlerine saygı duyar ve artık otomatik yakınlaştırma
düzeyinizi uygulamaz).

9 “Yakınlaştırma Düzeyi (Zoom Level)” sekmesine tıklayınız ve “Ölçek/düzey (Scale/level) i
1:5K (level 17)” olarak ayarlayınız.
Bu ölçek, kullanıcıların seçilen noktaları ve bulundukları alanı birlikte görmesini sağlar.
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10 “Üstbilgi (Header)” sekmesine tıklayınız. “Logo” ve “metin (text)” alanını düzenleyiniz.
Örneğin, eğitmeninizin, uygulamanızı kimin oluşturduğunu kolayca anlayabilmesi için adınızı
başlığa ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, kuruluşunuzun logosu için logoyu da
değiştirebilirsiniz.

Yapılandırmak istediğiniz başka bir şey olup olmadığını görmek için uygulamayı inceleyin.
Eğer öyleyse, daha fazla değişiklik yapabilir ve uygulayabilirsiniz.
11 “Uygula (Apply)” butonuna tıklayarak çalışmanızı kaydediniz.
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Web uygulamanız artık oluşturulmuş ve kaydedilmiştir. Bu uygulamayı bir sonraki bölümde
daha da geliştireceksiniz.
Uygulama 6: Web Uygulamasını Yapılandırma
Buraya kadar daha önce oluşturup herkesin kullanımına açtığınız web haritası ile bir önceki
uygulamada bir de web uygulaması oluşturdunuz. Bu uygulamada ise oluşturduğunuz web
uygulamasını herkesle paylaşacaksınız.
1 Sayfanın üst tarafında yer alan “PAYLAŞ (SHARE)” butonuna tıklayınız. Uygulamanın
paylaşılmadığını belirten bir mesaj görürseniz uygulamayı herkese açık olarak paylaşınız.
2 “Turunuzu Paylaşın (Share your Tour)” penceresinde “Aç (Open)” butonuna tıklayarak web
uygulamanızı önizleme modunda açınız ve inceleyiniz.
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3 Uygulama URL'sini arkadaşlarınızla paylaşınız (örneğin, URL'yi kopyalayıp e-posta ile
göndererek veya kuruluşunuzun ana sayfasındaki URL bağlantısını görüntüleyerek).
4 Akıllı mobil cihazlarda web uygulamanızı test ediniz.
Web uygulamanızı akıllı mobil cihazlarda test ediniz. Uygulamanızı akıllı cihazlarınızın
tarayıcısında açınız. Uygulamayı açmanın kolay bir yolu URL'yi kendinize e-posta ile
göndermek, akıllı cihazınızda bu e-postayı açmak ve daha sonra URL'ye tıklamaktır.
Yapılandırılabilir uygulamalar yanıt veren web tasarım teknolojilerini kullanır ve düzenlerini
farklı ekran boyutlarına sahip çeşitli cihazlara en iyi uyacak şekilde değiştirebilir. IOS, Android
ve Windows Phone tabletleri ve telefonlarında iyi çalıştıklarını göreceksiniz.
Bu bölümde kullanıcı dostu, bilgilendirici ve çapraz platform bir web uygulaması oluşturdunuz.
Uygulama, bu bölümün başında listelenen tüm gereksinimleri karşılar; altlık harita ve İşlem
GIS Kampüs çalışma ve aktivite alanlarını, açıklamaları ve ilişkili fotoğraflar veya video’lar
görüntüler; uygulama birleştirici ve kullanımı kolaydır; ArcGIS Online bulut platformunu
kullanarak masaüstlerinde, tabletlerde ve akıllı telefonlarda çalışır. Bunlara ek olarak,
uygulamayı oluştururken tek bir satır bile programlama kodu yazmaya ihtiyaç olmadı.
Başka şekillerde de Story Map Tour uygulaması oluşturabilirsiniz. Resim ve video’lara ek
olarak, web sayfalarını ve 3D (3 Boyutlu) çalışmaları görüntüleyebilirsiniz.
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Uygulamalar
1. Story Maps ne amaçla kullanılır? Araştırınız.
2. Web haritası nedir? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Ödev 1: Aşağıdaki konulardan birini seçiniz ve konunuzu sergilemek için Story Map
Tour uygulamasını kullanarak bir web uygulaması oluşturunuz.
•

Kişisel hikayeniz (doğduğunuz yer, taşındığınız yer, okula gittiğiniz veya çalıştığınız
yer vb.)

•

Yaşadağınız şehrin en önemli cazibe merkezleri

•

Herhangi bir kampüsteki yer işaretleri, binalar ve bölümler

•

Geçmişte veya son tatiliniz sırasında ziyaret ettiğiniz yerler

•

Şehrinizde veya bölgenizde bir banka veya süpermarket şubesi

•

Kuruluşunuzun gerçekleştirdiği veya üzerinde çalıştığı projeler

•

Çevrenizdeki önemli çevresel ilgi noktaları (örneğin, en büyük/en yaşlı ağaçlar) veya
tarihi ilgi noktaları (örneğin, en eski evler)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Web CBS yeni ve umut verici bir alandır.
- CBS’yi daha yeni ve daha geniş uygulamalara kadar genişletir.

•

Web CBS bulut üzerinde, kurum için de her ikisinde aynı anda konuşlandırılabilir.

•

ArcGIS Online IaaS, PaaS ve SaaS modelleri sağlar.
- İçerik depolama, harita ve uygulama oluşturma, analiz araçları ve daha
fazlasını destekler.
- Kurumların ve bireyleri CBS uygulamalarını oluşturmalarını ve kolayca
kullanımlarını sağlar.

•

ArcGIS Online web uygulaması şablonlarını kullanarak kolayca web uygulamaları
oluşturmanızı sağlar.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangi ifade web CBS’yi en iyi şekilde ifade eder?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

CBS Dünya’da ilk kez kim tarafından Roger Tomlinson tarafından geliştirildi?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Ölçüm (Measure)
Ekle (Add)
Paylaş (Share)
Farklı Kaydet (Save As )
Yer imi (Bookmark)

Aşağıdakilerden hangisi web CBS’nin avantajlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

5)

Roger Tomlinson
Jack Dangermond
Michael Gould
Joseph Kersky
Renee Young
butonu aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A.
B.
C.
D.
E.
4)

Web CBS bir internet teknolojisidir
Web CBS web ve masaüstü CBS’nin bir kombinasyonudur
Web CBS Story Map için gereklidir
Web CBS aslında CBS’den farklı olup yeni nesil bir CBS alanıdır
Web CBS web teknolojilerini kullanır

Global erişim
Çok sayıda kullanıcı
Kullanıcı başına düşük maliyet
Çapraz paltform kabiliyeti
Bakımı zor

“Son yıllarda mekansal konum kavramı ve önemi daha da yaygınlaştı ve birçok
organizasyonda web CBS bilinci giderek öne çıkmaya başladı.”
Yukarıdaki açıklamaya göre web CBS bilinci aşağıdakilerden hangisinde henüz
önem kazanmamıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Hükümet
İş dünyası
Bilim dünyası
Sanat dünyası
Günlük yaşam
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6)

“ArcGIS, her çalışanın ve yüklenicinin herhangi bir cihazdan, herhangi bir zaman ve
herhangi bir yerden haritaları kolayca keşfedebilmesi, kullanması, yapması ve
paylaşması için son derece eksiksiz ve tam bir web CBS platformu sunmaktadır.”
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi web CBS platformu
içerisindeki ana elemanlardan değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Aşağıdakilerden hangisinde web CBS dağıtım modelleri doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

ArcGIS Online-Portal for ArcGIS
ArcGIS Rest API-ArcGIS API for Java Script
Çevrimiçi İçerik-Servisler
Web-Mobil Cihazlar
Kullanıcı Uygulamaları-Yetkiler

Bulut Tabanlı Dağıtım Modeli-Özel Dağıtım Modeli- Sınırlı Dağıtım Modeli
Kurum İçi Dağıtım Modeli- Özel Dağıtım Modeli- Sınırlı Dağıtım Modeli
Bulut Tabanlı Dağıtım Modeli -Genel Dağıtım Modeli-Hibrit Dağıtım Modeli
Bulut Tabanlı Dağıtım Modeli- Kurum İçi Dağıtım Modeli-Hibrit Dağıtım Modeli
Özel Dağıtım Modeli- Sınırlı Dağıtım Modeli-Genel Dağıtım Modeli

“Bulut tabanlı model, tüm bileşenler bulut üzerinde barındırılır. Esri'nin ArcGIS
Online'ı yönetmesi ve muhafaza etmesi nedeniyle bir kuruluşun bakım yapması için
donanım altyapısı bulunmamaktadır.”
Yukarıdaki ifade aşağıdaki terimlerden hangisini açıklamaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.

9)

ArcGIS Online
Portal for ArcGIS
Hibrit (Karma) Dağıtım Modeli
Özel Dağıtım Modeli
Genel Dağıtım Modeli

Aşağıdakilerden hangisi web CBS’de değerlendirilmesi gereken “Hizmet Kalitesi”
ana faktörlerinden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Maliyet
Performans
Ölçeklenebilirlik
Kullanılabilirlik
Güvenlik

129

10)

ArcGIS Bilgi-Paylaşım modeli içerindeki ana gruplardan aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kullanıcılar-Gruplar-Öğeler-İçerikler
Kullanıcılar-Gruplar-Etiketler-Haritalar
Kullanıcılar-Gruplar-Öğeler-Etiketler
Kullancılar-Öğeler-Etiketler-İçerikler
Öğeler-Etiketler-Gruplar-Haritalar

Cevaplar

1)

B

2)

A

3)

A

4)

E

5)

D

6)

B

7)

D

8)

A

9)

A

10)

C
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6. WEB CBS’DE KATMANLAR, HARİTALAR VE UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bir web CBS uygulamasının temel bileşenlerini öğrenmek.
6.2. Coğrafi kodlama (geocoding) kullanarak virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyası
eşlemek.
6.3. Harita görüntüleyicide veri düzenlemek.
6.4. Akıllı haritalama teknikleri ile haritalar tasarlamak.
6.5. Multimedyalar ile bilgilendirme pencerelerini (pop-up) yapılandırmak.
6.6. Living Atlas of the World içeriğini keşfetmek.
6.7. ArcGIS temel harita görüntüleyici yapılandırılabilir uygulamasını kullanma
konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Pop-up’lar ne işe yarar?

2.

Living Atlas of the World içerisindeki veriler kimler tarafından üretilir?

3.

Geocoding nedir?

133

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

Living Atlas of the World

Toplulukların oluşturdukları

düşünerek, uygulayarak ve

verilere erişim

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Bilgilendirme pencereleri ile
Pop-up

paydaşlara gerekli mesajların
iletilmesi

Yazılım geliştirmeye ihtiyaç
Web uygulaması oluşturma

duymadan web uygulamaları
oluşturmayı öğrenmek

Katmanların anlamlı mesajlar ifade
Semboloji

edebilmesi için sembol
yeteneklerinin kullanılması

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Altlık Harita (Basemap)

Altlık haritaları kullanımı ve

düşünerek, uygulayarak ve

çeşitlerini öğrnemek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Living Atlas of the World

2.

Web App (Web Uygulaması)

3.

Katman sembolojisi

4.

Pop-up (Bilgilendirme penceresi)

5.

Altlık Haritalar (Basemaps)
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Giriş
Bu bölüm web CBS uygulaması tasarımının en iyi uygulamalarını tanıtır ve bunları bir web
uygulaması oluşturmak için uygulamayı gösterir. Uygulamada kullanılacak veriler için enlem
ve boylam olmadığından virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyalarından coğrafi kodlama
(geocoding) kullanarak veri ekleme yöntemini öğreneceksiniz. ArcGIS Online havuzundan
verileri ve Living Atlas of the World katmanlarını nasıl bulacağınızı, harita görüntüleyicide
verileri nasıl düzenleyeceğinizi, akıllı haritalama kullanarak katman stillerini nasıl
tasarlayacağınızı ve katman bilgilendirme pencerelerini (pop-up) multimedya ile nasıl
yapılandıracağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca çok yönlü yapılandırılabilir bir uygulama ile
çalışacaksınız.
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6.1. Web CBS Uygulaması Temel Bileşenleri
Günümüzde web CBS’de önerilen en iyi uygulamaların ortak özelliği hepsinin de temel
haritalara, işlem katmanlarına ve araçlara sahip olmalarıdır. ArcGIS Online bu özelliklerin
hepsini destekler ve web CBS uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır.

Şekil 6.1. Bir web CBS uygulamasının temel bileşenleri.

6.2. Altlık Harita (Basemap) Katmanları
Altlık haritalar (basemap) web CBS uygulamaları için referans oluşturur ve kaynak olurlar.
ArcGIS, hızlı tepki veren altlık haritalar topluluğu sunar. Çoğu zaman bunları oluşturma
konusunda endişelenmeden kullanabilirsiniz.
•

ArcGIS altlık haritaların olduğu bir galeri sunar. Bu haritaların hepsinin küresel
kapsama alanı ile birden çok ölçeği vardır.

•

Buna ek olarak kendi harita servislerinizi altlık harita olarak kullanabilirsiniz (harita
görüntüleyici açılır ve Ekle (Add) > Web'den Katman Ekle (Add Layer from web)
ve Altlık Harita Olarak Kullan (Use as Basemap) kutusu işaretlenir.

•

ArcGIS, altlık haritaların perdelenebileceği genel bir yükseltme (3 boyutlu görünüm)
hizmeti desunar. Bu servis ise 3D (3 boyutlu) web haritalarını destekler.
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Şekil 6.2. ArcGIS altlık haritaların olduğu bir galeri sunar ve bu haritaları hem 2D (2 boyutlu)
hem de 3D (3 boyutlu) görüntülemeye imkan tanır.

6.3. Operasyonal Katmanlar
Operasyonal katmanlar sizin ve son kullanıcılarınızın sıklıkla çalıştığı tema katmanlarıdır.
•

Bu katmanlar tipik olarak kendi verilerinizden ürettiğiniz katmanlardır. Örneğin, kitapta
daha önce oluşturulan Story Map Tour uygulamasındaki tur noktaları, operasyonel bir
katmandır. ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS, CSV, TXT, GPS exchange (GPX)
dosyaları, shapefile, feature servisleri, harita servisleri, image servisleri, GeoRSS,
Keyhole Markup Language (KML), Web Mapping Service (WMS), Web Tile Service
(WMTS) gibi farklı biçimlerde olan operasyonel katmanları destekler. Doğrudan
katman oluşturmak için harita notları katmanlarını da kullanabilirsiniz.

•

Operasyonal katman olarak başka verileri de kullanabilirsiniz. ArcGIS Online, Esri ve
Esri kullanıcılarının oluşturduğu Living Atlas of the World üzerinde binlerce katman ve
ArcGIS Open Data (www.opendata.arcgis.com) gibi çok sayıda katmana sahiptir. Bu
katmanlar bir dizi konuyu kapsar ve neredeyse her konunun haritalarını ve
uygulamalarını destekleyebilir. İhtiyaçlarınızı karşılayan uygun katmanları arayabilir ve
keşfedebilirsiniz.
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6.4. Araçlar
Araçlar (tools), bilgilendirme pencerelerini (pop-up) görüntüleme, sorgulama, coğrafi kodlama
(geocoding), yönlendirme ve ısı haritaları (heat map) oluşturma gibi ortak görevler de dahil
olmak üzere haritalamanın ötesinde görevler ve bir kuruluş için belirli mantığı uygulayan
analizler ve iş akışları gerçekleştirmek gibi daha özel görevler gerçekleştirmenize olanak tanır.
•

ArcGIS Online, katman açılır pencerelerini (pop-up) yapılandırmanız için esnek yollar
sunar.

•

ArcGIS Online ayrıca, sorular sormanıza ve mekansal problemleri çözmenize imkan
tanıyan zengin ve geniş kapsamlı mekansal analiz işlevleri sunar.

•

ArcGIS Online, ArcGIS for Server’da yayımladığınız geoprocessing servislerinizi
online olarak çalıştırmanıza imkan tanır.

Web CBS Bileşenleri

ArcGIS Online’ın Destekledikleri

Altlık Harita

•

Altlık Harita Galerisi

Katmanları

•

ArcGIS harita servisleri, vektör tile (mozaik) servisler,
WMS, WMTS, tile (mozaik) katman

•

Yükseklik servisi (3 boyutlu web haritaları için)

Operasyonal

•

Dosyadan yüklenenler (CSV, shapefile ve daha fazlası)

Katmanlar

•

Web’ten yüklenenler (ArcGIS harita/feature servisler,
WMS, WMTS, KML, GeoRSS ve daha fazlası

Araçlar

•

Harita notları katmanı

•

Harita görüntüleyicideki bilgilendirme pencereleri (pop-up)

•

Filtreleme ve sorgulama, coğrafi kodlama (geocoding), rota
hesaplama ve diğer analizler

•

ArcGIS for Server üzerinde yayımlanan geoprocessing
servisler

Tablo 6.1. Web CBS uygulaması bileşenleri ve ArcGIS Online’ın destekledikleri.
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6.5. Living Atlas of the World
Genel olarak uygulamanız ve analiziniz için verilerin tamamını veya bir çoğunu toplamalı ya
da hazırlamış olmalısınız. Bugün, verileri ArcGIS Online havuzundan bulabilirsiniz. Living
Atlas of the World koleksiyonu, ArcGIS Online içeriklerinden seçilmiş bir alt gruptur. Living
Atlas içeriğindeki operasyonel katman ve altlık haritaları kullanabilirsiniz.

Şekil 6.3. Living Atlas of the World, ArcGIS Online, Esri ve ArcGIS kullanıcılarının
oluşturduğu ve ArcGIS Online içeriklerinden seçilmiş bir yapıdadır. Living Atlas farklı
konuları içeren binlerce katman içermektedir.
Living Atlas, dünya çapındaki ArcGIS kullanıcıları, Esri ve partnerleri tarafından üretilen
binlerce haritadan, veri, görüntü, araç ve uygulamadan oluşan dinamik bir koleksiyondur. Bu
atlas şimdiye kadar hazırlanmış, yetkili, kullanıma hazır küresel coğrafi bilgilerin en önde gelen
koleksiyonudur. Güçlü, yeni haritalar ve uygulamalar oluşturmak için bu koleksiyondaki içeriği
kendi verilerinizle birleştirebilirsiniz. Verileri kendiniz toplamak zorunda kalmadan ArcGIS
Online'da çeşitli analizler gerçekleştirirken koleksiyondaki haritaları ve uygulamaları da
kullanabilirsiniz.
Living Atlas aşağıdaki içerikleri destekler:
•

Görüntü

(Imagery):

Detaylandırılmış

olaylar,

altlık

haritalar,

çok

bantlı

(multispectral) görüntüler, zamansal görünütler ve tarihsel görüntüler.
•

Altlık Harita (Basemaps): Güzel ve etkin haritalar, dünyamıza referans verir ve
çalışmalarınız için kaynak sağlar.
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•

Demografik özellikler ve yaşam biçimleri: Haritalar ve veriler, 120'den fazla ülkede
nüfus ve davranışları hakkında bilgi verir.

•

Sınırlar ve lokasyonlar: Sınırlar insanın yaşadığı ve çalıştığı yeri tanımlamaya
yardımcı olur ve bu katmanlar komşuluktan kıtasal uzantılara kadar çeşitli ölçeklere
yayılır.

•

Arazi kullanımı: Veriler hem doğal çevrenin hem de arazi kullanım planlamasını ve
yönetimini desteklemek için yapılan insan kaynaklı etkilerini yansıtır.

•

Hikaye Haritalar: Harita koleksiyonu, resimleri ve multimedya içerir.

•

Ulaşım: Haritaların ve katmanların toplanması, insanların yerler arasında nasıl hareket
edeceğini gösterir.

•

Kentsel sistemler: Dünya nüfusunun yarısından fazlası artık kentlerde yaşıyor ve bu
katmanlar nüfusun dünyayı nasıl etkilediğinin analiz edilmesine izin veriyor.

•

Yeryüzü gözlemleri: Bu gözlemler, şiddetli hava koşullarından depremlere ve
yangınlara kadar gezegenimizin aşırı olaylarını ve koşullarını toplamaktadır.

•

Tarihsel haritalar: Bu haritalar dünyamızın zaman içinde değişen fiziksel, politik ve
kültürel yönlerini yansıtır.

Sizler de Living Atlas’ı kullanabilir ve katkıda bulunabilirsiniz.
•

Kullanıcı

olarak:

görüntüleyicisinde

Bu

uygulamada Living Atlas’ı,

kullanacaksınız.

Living

Atlas

ArcGIS

içeriklerini

Online harita
ArcGIS

Sahne

Görüntüleyicisi'nde de (ArcGIS Scene Viewer) kullanabilirsiniz.
•

Katkıda bulunan olarak: Living Atlas içerik koleksiyonuna verilerinizi dahil ederek
katkıda bulunabilir veya haritalarınızı ve uygulamalarınızı aday gösterebilirsiniz.

Living Atlas adındaki "living (yaşayan)" dünya, içeriğin dakikalar veya saatler (canlı trafik ve
gerçek zamanlı depremler), günler veya haftalar (uzaktan algılamalı görüntüler) içinde sürekli
olarak güncellendiğini ve katkıda bulunan topluluğun yeni içeriği ortaya çıktıkça düzenli olarak
gösterildiğini

belirtir.

Living

Atlas

hakkında

daha

fazla

bilgiye

erişmek

için

http://doc.arcgis.com/en/living-atlas/about/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

6.6. Akıllı Haritalama
Katmanlarınız sizin ve son kullanıcılarınızın gizli kalıpları keşfetmeleri ve istenen mesajları
vermeleri için anlamlı stiller veya sembollerle görüntülenmelidir. Katmanlarınız stiller ile
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gelmiyorsa veya mevcut stillerinden hoşlanmıyorsanız, stilleri ArcGIS akıllı haritalama
yeteneklerini kullanarak değiştirebilirsiniz (tüm katmanlar için stil-sembol değiştirme imkanı
yoktur).

Şekil 6.4. Akıllı haritalama, tüm kullanıcıların en az harita bilgisi veya yazılım becerileri ile
profesyonel kalitede haritaları kolayca ve hızlı bir şekilde görsel olarak analiz etmesini,
oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan güçlü, yeni bir "kartoğrafik yapay zeka" sağlamayı
amaçlamaktadır.
Akıllı haritalama, verilerinizi simgelemek için yeni ve kolay yollar sunmakta ve "akıllı"
varsayılanları önermektedir. Akıllı haritalama, sürekli renk geçişleri ve orantılı semboller,
geliştirilmiş kategorik haritalama, ısı haritaları ve şeffaflık efektlerini kullanmak için yeni
yollar ile verilerinizle ilgili daha ayrıntıları ve güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü sunar.
Geleneksel yazılım varsayılanlarından farklı olarak akıllı haritalama, verilerinizi birçok yönden
hızlı bir şekilde analiz eder; katman eklediğinizde ve simgesel alanlarını değiştirdiğinizde doğru
varsayılanları önerir.
Akıllı haritalama, harita hazırlama deneyimini basitleştirmemekte veya kontolü sizden
uzaklaştırmamaktadır. Halihazırda varsayılan özellikleri genişletmek için parametreleri manuel
olarak

belirleyebilirsiniz.

Akıllı

haritalama

ile

ilgili

daha

fazla

bilgi

için

http://www.esri.com/software/arcgis/smart-mapping adresini ziyaret ediniz.
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6.7. Kullanıcı Deneyimi Tasarım İlkeleri
Kullanıcı deneyimi, web CBS uygulaması tasarım ve uygulamasını değerlendirirken çok
önemlidir. İyi bir web CBS uygulaması hızlı, kolay ve eğlenceli bir kullanıcı deneyimi için
bilgilendirici bir içerik sunmalı ve gerekli işlevleri yerine getirmelidir.
•

Hızlı: "Beni bekletme" diyor bugünün kullanıcıları. Web CBS uygulamaları, optimum
performans, ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak için önbelleğe alma, veri
tabanı ayarı, uygun istemci/sunucu görev bölme ve yük dengelemesi (load balancing)
kullanmalıdır. Örneğin ArcGIS Online, Esri teknolojisini kullanarak oluşturduğunuz
web haritaları ve uygulamaları için bu görevlerin çoğunu yapar.

•

Kolay: Bugünün kullanıcıları “Bu butona tıklayacağımı nereden bileyim?” ve “Siteniz
çok karışık ve göz yorucu, çıkmak istiyorum!” diyorlar. Bu nedenle Web CBS
uygulamaları belirli bir amaca odaklanmalıdır. Kullanıcıları gereksiz buton ve veri
katmanlarıyla zor duruma düşürmeyiniz. Kullanıcı arayüzünü anlamlı tasarlayınız.
Arayüz, kullanıcıları iyi tanımlanmış bir iş akışıyla yönlendiren ve doğru yolda
olduğunu garanti eden görsel ipuçları gibi geribildirim sağlamalıdır.

•

Eğlenceli: Fotoğrafları, grafikleri, video’ları ve animasyonları web uygulamalarınıza
entegre ediniz. Doğru kullanıldığında bu medya, kullanıcıları meşgul eder, anahtar
bilgilerinizi iletir ve kullanıcı memnuniyetini artırır

6.8. Bilgilendirme Penceresi (Pop-up)
Bilgilendirme pencereleri coğrafi bilgileri gösteren ve coğrafi bilgi sunabilen pencerelerdir.
Bunlar, son kullanıcılarınızın operasyonel katmanlarınızla etkileşim kurmak için kullandıkları
ortak bir araçtır. Bugünün kullanıcıları haritada bir yeri veya özelliğe tıklıyor ve daha fazla bilgi
içeren bir bilgilendirme penceresi görmeyi bekliyorlar.
Bir katmanın varsayılan bilgilendirme penceresi görünümü, niteliklerin ve değerlerin sade bir
listesidir. Bilgilendirme pencereleri özel biçimlendirilmiş metin, ekler, resimler ve grafikler
gösterecek şekilde yapılandırılabilir ve bu pencerelerden harici web sayfalarına erişebilirsiniz.
Bilgilendirme pencereleri, haritadaki her bir katmanla ilişkilendirilen özellikleri geliştirir ve
bilgiyi sezgisel, etkileşimli ve anlamlı yollarla sunar.
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6.9. Online Veri Oluşturma ve Düzenleme
Genellikle CBS verilerini oluşturmak ve düzenlemek için ArcMap ve ArcGIS Pro gibi
masaüstü ürünlerden yararlanacaksınız. Ayrıca ArcGIS Online harita görüntüleyicisinde siz de
veri oluşturabilecek ve düzenleyebileceksiniz.
Harita görüntüleyicide harita notları kullanarak nokta, çizgi ve polygon tipte katmanlar
oluşturabilirsiniz. Yalnızca harita sahibi harita notları katmanlarını değiştirebilir (başka bir
kopya kaydedilmedikçe). CSV, TXT ve GPX dosyaları ve shapefile gibi katmanları
düzenlemek için harita görüntüleyiciyi de kullanabilirsiniz. Harita görüntüleyicide düzenleme
yeteneği, ArcGIS for Desktop’a erişiminiz yoksa veya bir web haritası yapılandırmasının bir
bölümünü oluşturmuş ve tekrar başlamak istemiyorsanız yardımcı olur. Siz ve web uygulaması
kullanıcılarınız,

feature

servislerden

feature

katmanlarını

da

düzenleyebilirsiniz/düzenleyebilirler.

6.10. Bu Uygulamada
Bu uygulamada, Türkiye’de nüfus artışının mekansal kalıplarını sunan bir web CBS
uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenecek ve nüfus kalıplarının arkasındaki nedenleri
keşfedeceksiniz.
Veri: Operasyonel katmanlar için, Türkiye’deki 80 adet ilin 2011-2016 arasındaki nüfus artışını
içeren Turkiye_Nufus.csv adında bir CSV dosyası sağlanmaktadır.
•

CSV dosyası, enlem ve boylam alanları içermiyor.

•

Verileri Harita görüntüleyiciye ekledikten sonra orada düzelteceksiniz.

•

Diğer işlem katmanları sağlanmamaktadır. Onları Living Atlas'tan bulacaksınız.

Gereksinimler:
•

Uygulamanız nüfus değişim kalıplarını Türkiye’deki 81 ilde ve çeşitli yönetim birimi
düzeylerinde göstermelidir.

•

Harita sembolleri anlaşılır olmalıdır.

•

Bir şehir veya bölgeye tıklandıysa, uygulamanız ilişkili ayrıntıları bilgilendirme
pencereleri ile göstermelidir.
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Sistem Gereksinimleri
•

ArcGIS Online organizasyon hesabı ya da Portal for ArcGIS hesabı.

•

Bir web görüntüleyici.

•

Microsoft Excel ya da metin editörü.

Uygulama 1: Coğrafi Kodlama (Geocoding) Kullanarak CSV Verilerini Haritaya
Aktarma

Bu bölümde ilk işlem katmanınız olan bir CSV dosyasını haritaya ekleyeceksiniz.
1 “Microsoft Excel”de C:\IslemYayin\WebCBS\Konu02\Turkiye_Nufus.csv dizinindeki
CSV dosyasını açınız ve verileri inceleyiniz.

Not: CSV dosyası enlem ve boylam alanları içermez. Bunun yerine, dosya aşağıdaki alanları
içerir:
•

Sira: İllerin sıra numaraları.

•

Il_Adi: İl ismi.

•

Nufus_Sayimi_2011: 2011 yılı il nüfusu.

•

Nufus_Sayimi_2012: 2012 yılı il nüfusu.

•

Nufus_Sayimi_2013: 2013 yılı il nüfusu.

•

Nufus_Sayimi_2014: 2014 yılı il nüfusu.

•

Nufus_Sayimi_2015: 2015 yılı il nüfusu.

•

Nufus_Sayimi_2016: 2016 yılı il nüfusu.

•

Wikipedia_URL: İllerin Wikipedia sayfasına ilişkin URL sayfası.

•

Resim_URL: İllere özgü simgeler.

Not: Harita görüntüleyicinin her CSV dosyası için 1000 nokta sınırı vardır. Ancak, herkese
açık bir kullanıcı hesabı kullanıyorsanız ve CSV dosyanız coğrafi kodlama (georeferencing)
gerektiriyorsa, sınır her CSV dosyası için 250 noktadır.
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2 Web tarayıcınızı açınız ve ArcGIS Online ya da Portal for ArcGIS hesabınıza giriş yapınız.
3 “Harita (Map)” sekmesine tıklayarak harita görüntüleyici ekranına erişiniz ve sağ üst köşede
yer alan “Yeni Harita Oluştur (New Map)” butonuna tıklayınız.
4 Önce “Ekle (Add)”

butonuna, sonra “Dosyadan Katman Ekle’ye (Add Layer from File)”

tıklayınız ve bilgisayarınızda C:\IslemYayin\WebCBS\Konu02

dizininde yer alan

Turkiye_Nufus.csv dosyasını bulunuz ve “İçe Katman Aktar (Import Layer)” butonuna
tıkayınız.

Alternatif olarak web tarayıcınız sürükleyip bırakma işlemlerini destekliyorsa CSV dosyasını
ArcGIS Online harita görüntüleyiciye sürüklemeniz de yeterlidir.
5 “CSV Katmanı Ekle” penceresinde “Ülke” ve “Konum” alanlarının coğrafi kodlama
ayarlarını gözden geçiriniz ve “Adres” kutucuğunu işarteleyiniz.
CSV dosyasında enlem ve boylam alanları bulunmadığından, harita görüntüleyicisi noktaları
eşleştirmek için verilerinizi coğrafi olarak kodlar. Coğrafi kodlama, adresleri ve diğer
tanımlayıcıları (yer adı ve posta kodu gibi) koordinatlara dönüştürür. ArcGIS Online coğrafi
kodlama hizmetleri, yüzü aşkın ülkeyi içermektedir. Ayrıca ArcGIS Online Organizasyon
hesabı ve Portal for ArcGIS kendi coğrafi kodlama servislerini kullanmak üzere
yapılandırılabilir.
Verileriniz tek bir ülkenin adreslerini içeriyorsa, Ülke (Country) listesinden adını seçiniz.
Adresler birden fazla ülkeye veya Ülke listesinde olmayan bir ülkeye işaret ediyorsa Dünya'yı
(World) seçiniz. Ardından konum alanlarını gözden geçiriniz. Bir alanı düzeltmek için
hücresine tıklayınız.
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6 “CSV Katmanı Ekle” penceresinde “Katman Ekle (Add Layer)” butonuna tıklayınız. Daha
sonra İllerin coğrafi kodlanıp, haritada göründüğüne dikkat ediniz.
7 Harita görüntüleyicide “Kaydet (Save)” butonuna tıklayarak web haritanızı kaydediniz.
“Haritayı Kaydet (Save Map)” penceresinde uygun başlık ve etiketleri girerek “Haritayı Kaydet
(Save Map)” butonuna tıklayınız.

Basit bir web haritası oluşturdunuz. Bu bölümün devamında verileri düzenleyecek ve haritayı
geliştireceksiniz.
Uygulama 2: Harita Görüntüleyicide Veri Düzenleme
Bir web haritası oluşturduktan sonra CSV dosyanızda veya shapefile da sorunlar veya hatalar
bulabilirsiniz. Ama merak etmeyin, her zaman kaynak verilerine geri dönüp çalışmanızı
yeniden yapmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü doğrudan portal haritası görüntüleyicisinde
verilerinizi nasıl düzenleyeceğinizi bilmek size zaman kazandıracaktır.
Bu bölümde hem eksik bir şehir (İzmir) hem de eksik bir değer ekleyeceksiniz (Amasya için).
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1 “İçindekiler” panelinde yer alan “Turkiye Nufus” isimli nokta katmanının yanındaki “Daha
Fazla Seçenek (More Options)” butonuna, hemen ardından da “Düzenlemeyi Etkinleştir
(Enable Editing)” özelliğine tıklayınız. Alternatif olarak menü çubuğunda yer alan “Düzenle”
butonunu da kullanabilirsiniz.

2 Harita görüntüleyicideki arama kutusunda “İzmir, Türkiye” yazınız ve ardından “Enter”a
basınız ya da “Ara (Search)”

butonuna tıklayınız.

Arama sonucunda şehir bulunur ve otomatik olarak haritada oraya yaklaşılır. Arama sonucunda
bir bilgilendirme penceresi açılır ve pencerede ilgili şehrin lokasyon bilgisi görülür.
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3 Menü çubuğunda önce “Düzenle (Edit)” butonuna (eğer tıklamadıysanız), daha sonra ise
“Yeni Detay (New Feature)” sembolüne tıklayınız.
4 Harita üzerinde İzmir ilinin olduğu bir lokasyona tıklayınız.
Bu şehrin lokasyonu otomatik olarak katmanınıza eklenecek ve veri girişi için bir pencere
açılacaktır.
5 Açılan öznitelik penceresinde aşağıdaki değerleri giriniz:
•

Sira: 35

•

Il_Adi: İzmir

•

Nufus_Sayimi_2011: 3965232

•

Nufus_Sayimi_2012: 4005459

•

Nufus_Sayimi_2013: 4061074

•

Nufus_Sayimi_2014: 4113072

•

Nufus_Sayimi_2015: 4168415

•

Nufus_Sayimi_2016: 4223545

•

Wikipedia_URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir

•

Picture_URL: http://www.islem.com.tr/images/WebGis/iller/izmir.png

Yukarıdaki

değerleri

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu02\Izmır.txt

dizininden

de

kopyalayabilirsiniz.
6 “Kapat (Close)” butonuna tıklayınız.

7 Haritada “Amasya” ilini bulunuz.
Eğer harita üzerinde Amasya’yı bulamadıysanız 2. adımdaki gibi arama kutusu aracılığıyla da
bulabilirsiniz.
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8 Haritada bulduğunuz “Amasya” noktasına tıklayınız ve öznitelik penceresini açınız.
“Nufus_Sayimi_2016” kutucuğuna “326.351” değerini giriniz ve “Kapat” butonuna tıklayınız.

9 Menü çubuğundaki “Ayrıntılar (Details)”

butonuna tıklayınız. Daha sonra “Turkiye

Nufus” isimli nokta katmanı yanındaki “Daha Fazla Seçenek (More Options)” isimli butona
tıklayarak “Düzenlemeyi Devre Dışı Bırak (Disable Editing)” özelliğini seçiniz. Bu işlem için
menü çubuğundaki “Düzenle” butonunu da kullanabilirsiniz.

Verilerinizi düzenlemeyi bitirdiniz ve verilerdeki istenmeyen değişiklikleri önleyecek şekilde
düzenleme modundan çıktınız.
Uygulama 3: Katman Sembolünü Yapılandırma
Bu bölümde akıllı haritalama yöntemlerini keşfedecek ve katmanınızın çizim stilini
(sembolojisini) yapılandıracaksınız.
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1 Harita görüntüleyicede iken “İçerik (Content)” sekmesinde “Turkiye Nufus” isimli nokta
katmanı üzerine mouse ile yaklaştığınızda beliren “Stil Değiştir (Change Style)” butonuna
tıklayınız.

2 “Stil Değiştir” bölmesinde “Isı Haritası’nı (Heat Map)” seçiniz ve tüm illeri dahil etmek için
haritanın boyutunu ayarlayınız.
Geçerli seçiminizi belirten Isı Haritası'nın (Heat Map) yanında onay

işareti görürsünüz.

Seçenekler'i (Options) kullanarak ek yapılandırmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Isı haritaları, özellikle birbirine yakın birçok noktayı eşlediğinizde ve noktaları kolayca ayırt
edemediğinizde yararlıdır. Isı haritaları bu noktaların göreceli yoğunluğunu hesaplar ve verileri
düşük yoğunluklu noktalardan yoğunluğu çok olan noktalara kadar düzgün değişen renkler
olarak görüntüler.
3 “Stil Değiştir (Change Style)” panelinde çeşitli seçeneklerin etkilerini denemek ve bunların
etkilerini anlamak için “Isı Haritası (Heat Map)” çizim stilinde “Seçenekler'e (Options)”
tıklayınız.
•

Renklerin yoğunluk yüzeyine nasıl uygulanacağını değiştirmek için renk skalasında
sürgüsünün sol tarafındaki iki tutamacı ayarlayınız.
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•

Isı Haritatasındaki kümeleri daha büyük hale getirmek, daha yumuşak ya da daha küçük
ve daha farklı hale getirmek için Etki Alanınındaki sürgüyü kullanarak (Area of
Influence) ayarlayınız.

•

Farklı bir renk skalası seçmek için “Simgeler’e (Symbols)” tıklayınız.

•

“Tamam (OK)” butonuna tıklayınız ve “Seçenekler” modundan çıkınız.

Şimdi, Türkiye’de nüfus değişikliklerini görüntülemek için akıllı haritalama kullanacaksınız.
4 “Stil Değiştir (Change Style)” panelinde öznitelik bilgilerinden “Nufus_Sayimi_2016”
özelliğini seçiniz ve “Sayımlar ve Miktarlar (Boyut)” alanında “Seçenekler” butonuna
tıklayınız.
5 “Bölü (Divided)”kutucuğunda “Nufus_Sayimi_2011” özniteliğini seçiniz.
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Harita artık 2011 nüfusu ile 2016 nüfusu arasındaki oranı göstermektedir ki bu beş yıllık dönem
boyunca nüfus artışının iyi bir göstergesidir. Büyük daireler daha büyük artışları, küçük daireler
daha küçük artışları ve hatta düşüşleri belirtmektedir. 1 değeri, hiçbir değişiklik olmadığı
anlamına gelir, 1'den büyük sayılar büyümeyi, 1'den daha düşük sayılar ise nüfus kaybını
gösterir. Bu oran hangi illerin nüfusunda değişiklik olduğunu ortaya çıkarmak için çoklu
haritalar oluşturmanıza gerek kalmadan iyi bir yaklaşım sağlar. Bu yaklaşım sadece nüfus
verileri için değil aynı zamanda bir katmandaki herhangi iki sayısal alan için de işe yarar.
Min ve Max simge boyutlarını değiştirebilir ve en fazla ve en az nüfus artışı olan illeri
göstermek için histogram sürgüsü üzerindeki tutamaçları ayarlayabilirsiniz. Akıllı haritalama
belirli veri aralıklarını kolayca vurgular ve ince detaylar keşfeder.
Akıllı haritalama ayrıca boyut ve renkleri otomatik olarak kullanır, ancak özelliklerin bir dizi
kümeye bölünmesi ve bunları sınırlı sayıda boyut ve renk ile göstermek için geleneksel
yöntemlerden hiçbirini kaldırmaz. Yani kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmez.
Bir sonraki adımda illeri manuel olarak sınıflara bölecek ve bu sınıflar için semboller
atayacaksınız.
6 “Stil Değiştir” panelinde kaydıracı aşağı doğru çekiniz ve “Verileri Sınıflandır (Classify
Data)” kutucuğunu çek ediniz, daha sonra ayarları aşağıdaki gibi yapınız.
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7 Alttan başlayarak sınıf sonu değerlerini “1, 1,05 ve 1,1” olarak ayarlayınız. Histogram
kaydırıcındaki tutamaçları sürükleyerek ve yöntemleri değiştirerekte bunu yapabilirsiniz.

Şekilde Simgeler ve Gösterim (Legend) simgelerine dikkat edin. Simgeler seçeneğine
tıklayarak tüm sınıflar için bir sembol belirleyebilirsiniz. Gösterim seçeneğine tıkladığınızda
her sınıf için ayrı bir sembol ve etiket ayarlamanıza izin verildiğini göreceksiniz.
8 Her bir sınıfın sembolünü düzenlemek için “Gösterim”e tıklayınız.
9 En büyük daireye (> 1,1 hedef 1,3 arasında) tıklayınız. Mevcut nokta sembollerini gösteren
bir pencere açılır. Ok simgesini vermek için açılır listeden “Oklar (Arrows)” özelliğini seçiniz,
“koyu kırmızı ve yukarıyı gösteren ok” simgesine tıklayınız, boyutunu “36” olarak ayarlayınız
ve ardından “Tamam (OK)” butonuna tıklayınız.
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Harita görüntüleyici, seçenekler listesinde gösterildiği gibi iş, hasar, felaketler, altyapı,
rekreasyon, insanlar, yerler, ilgi noktası, sağlık, ulaşım ve diğer kategoriler için semboller
topluluğu sağlar. Bu kategoriler arasında gezinebilir ve mevcut simgelerin çeşitliliği hakkında
bilgi alabilirsiniz. Göz atmak ve seçeneklere erişmek için simge listesini tıklayabilirsiniz.
10 Benzer şekilde “> 1,05 hedef 1,1” sınıfının sembolünü “Oklar (Arrows)” grubundaki
“kahverengi bir yukarı okla”

değiştiriniz, boyutunu “24” olarak ayarlayınız ve “Tamam

(OK)” butonuna tıklayınız.
Sembol koleksiyonlarına ek olarak, harita görüntüleyici kendi resimlerinizi sembol olarak
kullanmanızı sağlar. Bunu bir sonraki adımda yapacaksınız.
11 “> 1 hedef 1,05” sınıfının sembolüne tıklayınız ve “Görüntü Kullan (Use an Image)”
seçeneğine

erişerek

http://www.islem.com.tr/images/WebGis/sari_yukari.gif

URL’sini

ekleyiniz, boyutunu “16” olarak ayarlayınız ve “Tamam (OK)” butonuna tıklayınız.
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12 Benzer şekilde “> 0,9 hedef 1” sınıfının sembolüne tıklayınız ve “Görüntü Kullan (Use an
Image)”

seçeneğine

erişerek

http://www.islem.com.tr/images/WebGis/mavi_asagi.gif

URL’sini ekleyiniz, boyutunu “16” olarak ayarlayınız ve “Tamam (OK)” butonuna tıklayınız.
Güncel nüfusunda kayıplar veren illeri göstermek için son sınıf aşağı ok simgesi kullanılarak
sembolize edildi.
13 “Stil Değiştir” bölmesinde “Tamam” ve ardından “Bitti (Done)” butonuna tıklayınız. Son
olarak “Gösterim” butonuna tıklayınız.
Birazdan altlık haritanızı sade (nötr) bir arka plan olarak değiştireceksiniz.
14 Harita görüntüleyicide iken menü araç çubuğundan “Altlık Haritalar (Basemap)”
butonuna tıklayınız ve “Light Gray Canvas” isimli altlık haritayı seçiniz.
Bu altlık harita minimum renkler, etiketler ve özellikler içeren nötr bir arka plan sağlar ve nötr
arka plan operasyonel veri katmanınızın açıkça öne çıkmasına yardımcı olur.
15 Web haritanızı kaydediniz.
Operasyonal katmanınızın sembolojisini yapılandırdınız. Bu harita ile hangi illerde nüfus artış
veya azalışı olduğunu hızlı ve kolay bir şekilde görebilirsiniz.
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Uygulama 4: Açılır Pencereleri (Pop-up) Yapılandırma
Bu bölümde hangi bilgilerin gösterileceğine ve illerin açılır pencerelerinde hangi özelliklerin
gösterileceğine siz karar vereceksiniz.
1 Web haritanızı harita görüntüleyicisinde varsayılan pop-up'ı görmek için 81 ilden birine
tıklayınız.
Eğer pop-up görünmezse, bu katman için devre dışı bırakılmış olabilir. İçerik bölmesinde yer
alan katmanın Daha Fazla Seçenek özelliğine tıklayıp, Açılan Pencereyi Etkinleştir derseniz
kapalı olan pop-up özelliğini aktif etmiş olursunuz.

Varsayılan pop-up kullanışlıdır, ancak bilgiyi daha sezgisel ve etkileyici hale getirip, iletişim
kurmak için pencereyi geliştirebilirsiniz.
2 “İçindekiler” panelinde yer alan “Turkiye Nufus” isimli katmanın yanındaki “Daha Fazla
Seçenek (More Options)” butonuna tıklayınız ve “Açılan Pencereyi Yapılandır (Configure Popup)” özelliğini seçiniz.

Açılan Pencereyi Yapılandır bölmesinde pop-up başlığını, içeriğini ve medya bölümlerini
konfigüre edebilirsiniz. Şimdi bu alanlarda değişiklikler yapacaksınız.
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3 “Açılan Penceryi Yapılandır” panelinde başlık eklemek için

butonuna tıklayınız ve

“Il_Adi” isimli alanı seçiniz.

Bir sonraki adımda pop-up içeriğini konfigüre edecek ve öznitelik bilgilerini içeren değerler
gireceksiniz.
4 “Açılan Pencere İçeriği (Pop-up Contents)” alanında yer alan “Görüntüleyin (Display)” açılır
listesinden “Bir alan öznitelikleri listesi (A list of Field attributes)” özelliğini seçiniz ve
ardından “Öznitelikleri Yapılandır’a (Configure Attributes)” tıklayınız.

Öznitelikleri Yapılandır penceresinde katmanlarla ilgili hangi alanların görünmesini veya
gizleneceğini, takma adları, özel ve farklı biçimleri tanımlayabilirsiniz.
5 “Öznitelikleri Yapılandır” penceresinde aşağıdaki işlemleri yapınız:
•

{Sira} için takma adı Sıra Numarası yapın.

•

{Il_Adi} kutucuğunun çekini kaldırın. Bu özellik zaten başlıkta görünecek.

•

{Nufus_Sayimi_2011}-----2011 Yılı Nüfusu yapınız.

•

{Nufus_Sayimi_2012}-----2012 Yılı Nüfusu yapınız.

•

{Nufus_Sayimi_2013}-----2013 Yılı Nüfusu yapınız.

•

{Nufus_Sayimi_2014}-----2014 Yılı Nüfusu yapınız.

•

{Nufus_Sayimi_2015}-----2015 Yılı Nüfusu yapınız.
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•

{Nufus_Sayimi_2016}-----2016 Yılı Nüfusu yapınız.

•

Diğer alanların çekini kaldırınız.

•

Tamam butonuna tıklayarak Özellikleri Yapılandır penceresini kapatınız.

6 “Öznitelikleri Yapılandır” panelinde “Tamam (Save Pop-up)” butonuna tıklayınız.
7 Herhangi bir il üzerine bir kez tıklayınız ve yeni pop-up’ları inceleyiniz.
Pop-up’ların daha basit ve okunmasının daha kolay olduğunu göreceksiniz.

8 Harita görüntüleyicide iken değişiklerin kaybolmaması için web haritanızı kaydediniz.
Uygulama 5: Açılır Pencerelere (Pop-up) Resim ve Grafik Ekleme
Görüntüler ve grafikler gibi ortamlar, düz metinlerden daha etkili bir şekilde kullanıcılarla
iletişim kurmanızı sağlar ve kullanıcıların veriler hakkındaki anlayışlarını artırabilir.
•

Bu uygulamadaki CSV dosyası Wikipedia_URL ve Resim_URL isminde iki adet sütun
içermektedir. Kullanıcıların illerdeki nüfus değişiklikleri hakkında tamamlayıcı bilgiler
edinebilmesi adına ilk URL'yi illerin pop-up'ına resim eklemek için, ikinci URL'yi de o
ile özgü simgeleri bağlamak için kullanacaksınız.
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•

Grafikler sayısal öznitelik alanları gerektirir. Turkiye Nufus katmanı bu alanlardan
birkaçını içerir. İllerin nüfus trendlerini örneklemek için bunları uygun grafiklerde
göstereceksiniz.

1 “İçindekiler” panelinde yer alan “Turkiye Nufus” isimli katmanın yanındaki “Daha Fazla
Seçenek” butonuna tıklayınız ve “Açılan Pencereyi Yapılandır” özelliğini seçiniz.
2 “Açılan Pencere Medyası (Pop-up Media)” alanında “Add (Ekle)” butonuna tıklayınız ve
“Görüntü (Image)” özelliğini seçiniz.

3 “Görüntü Yapılandır (Configure Image)” penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
•

Başlık (Title) alanına İller Hakkında yazın ve Alt yazı alanını boş bırakınız.

•

URL kutusunda artı ( + ) butonuna tıklayınız ve Resim_URL’yi seçiniz.

•

Bağlantı (isteğe bağlı) –Link (optional)- kutusunda Wikipedia_URL’yin seçiniz.

•

Tamam butonuna tıklayarak Görüntü Yapılandır penceresini kapatınız.

Başlık, resim başlığı, resim URL'si ve bağlantı URL'si sabit bir metin, öznitelik sütun değerleri
veya ikisinin bir kombinasyonu biçiminde olabilir. Ekleyeceğiniz farklı URL’ler yoksa onun
yerine bağlantı URL’si ve resim URL’sini sabit bir URL olarak tercih edebilirsiniz. Örneğin,
resim URL’si için http://www.islem.com.tr/images/WebGis/Logo1.png ve bağlantı URL’si
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için de http://www.islem.com.tr/ adresini kullanabilirsiniz. Bu şekilde tüm iller için açılır
pencereler aynı görüntüyü gösterir ve aynı web sayfasına bağlanır.
Adım 2 ve 3'ü tekrarlayarak açılan pencereye birden fazla resim ekleyebilirsiniz.
4 “Açılan Pencereyi Yapılandır (Configure Pop-up)” panelinde “Tamam (Save Pop-up)”
butonuna tıklayınız.
5 Haritanız üzerinde herhangi bir ile tıklayınız ve yeni pop-up penceresini inceleyiniz.
Açılan pencerede şehrin simgesi görüntülenir. Görüntüye tıklarsanız, şehrin Wikipedia sayfası
da görünecektir.
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6 “İçindekiler” panelinde “Turkiye Nufus” isimli katmanın yanında yer alan “Daha Fazla
Seçenek” butonuna tıklayınız ve “Açılan Pencereyi Yapılandır” özelliğini tekrar seçiniz.
“Açılan Pencere Medyası”nda “Ekle” butonuna tıklayınız ve daha sonra “Çizgi Grafiği (Line
Graphic)” özelliğini seçiniz.

7 “Çizgi Grafiğini Yapılandır (Configure Line Chart)” penceresinde aşağıdaki işlemleri
gerçekleştiriniz:
•

Başlık (Title) alanına Nüfus Değişimi (2011-2016) yazın.

•

Alanların Grafiğini Çıkar (For Charts Fields) alanında 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
ve 2016 Yılı Nüsfusu yıllarının çekini işaretleyiniz.

•

Tamam butonuna tıklayarak Çizgi Grafiği Yapılandır penceresini kapatınız.

8 “Açılan Pencereyi Yapılandır (Configure Pop-up)” bölmesinde “Tamam (Save Pop-up)”
butonuna tıklayınız.
9 Yeni pop-up’ları görmek için bir ile (Çanakkale) tıklayınız (gerekirse Çanakkale ve diğer
illeri bulmak için Arama kutusunu kullanınız). Yapılandırdığınız grafiği görmek için ilin
simgesi olan görüntünün sağında yer alan ok simgesine

tıklayınız.
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Çanakkale nüfusunun arttığını göreceksiniz.
10 Web haritanızı kaydediniz.
Yapılandırılmış yeni pop-up’lar öznitelik değerlerini göstermekten daha fazlasını yapar. Popup’lar ayrıca, ayrıntıları sağlayan bir web sitesinden resim göstermek ve eklemek için
özniteliklerde saklanan URL'lerden yararlanır. Pop-up’lar yine sayısal alanları, nüfus
değişikliklerinin görsel olarak yorumlanması için grafik olarak göstermektedir.
Uygulama 6: Living Atlas Üzerinden Katman Kullanımı
Atlas
Türkiye’deki nüfus değişimini göstermenin yanı sıra, nüfus değişimi modellerini daha da
gösterecek ek operasyonel katmanlar ekleyeceksiniz; böylece kullanıcılar değişimlerin
arkasındaki nedenleri keşfedebilecekler. Bu bölümde Türkiye’deki 2013 yılı hane halkı
büyüklüğü modelini ve dünya tahmini nüfusunu göstermek için çalışmanıza bir katman daha
ekleyeceksiniz. Bu verileri Living Atlas üzerinden ekleyeceksiniz.
1 Harita görüntüleyicide yer alan menü çubuğundaki “Ekle”

butonuna tıklayınız ve açılan

listeden “Canlı Atlas Katmanlarına Gözat’ı (Browse Living Atlas Layers)” seçiniz.
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Canlı Atlas Katmanlarına Gözat (Browse Living Atlas Layers) penceresinde mevcut
katmanların ana kategorilerini ve alt kategorilerini keşfedeceksiniz.
2 “Canlı Atlas Katmanlarına Gözat” penceresinde görünen “Tüm Kategoriler” açılır listesine
tıklayınız.
3 “Demografi ve Yaşam Tarzı (Demographics & Lifestyle”) ana kategorisiniden “Nüfus ve
Yerleşim (Population & Housing)” alt kategorisini seçiniz.

4 Arama kutusuna “Turkey Average Household Size” yazınız ve “Enter”a basınız. Daha sonra
“Haritaya katman ekle (Add layer to map aracı)” tuşuna tıklayınız ve “Katman Olarak (As
Layer)” özelliğini seçiniz ve de “Kapat” butonuna tıklayınız.
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Not:
•

Turkey Average Household Size katmanını bulamazsanız, haritanızın kapsamı
Türkiye'yi kapsamayabilir. Canlı Atlas Katmanlarına Gözat penceresinin sağ üst
köşesindeki Harita alanı içinde (Within map area) onay kutusunun işaretini
kaldırmanız gerekecektir.

•

Yanlış bir katman eklediyseniz, bu katmanı İçindekiler bölmesinden kaldırabilirsiniz.
Bunun için katmanın yanında yer alan Daha Fazla Seçenek (More Options) butonuna
tıklayın ve Kaldır (Remove)’ı seçiniz.

5 “İçindekiler” panelinde eklenen “Turkey Average Household Size” katmanı yanında yer alan
“Daha Fazla Seçenek” butonuna

tıklayınız ve “Öğe Ayrıntılarını Göster (Show Item

Details)” özelliğini seçiniz.

Bu eylem katmanla ilgili ayrıntıları veya meta verileri (diğer bir deyişle veriyle ilgili verileri)
getirir. Bu harita katmanı, Türkiye’de 2013 yılı hane halkı büyüklüğünü göstermektedir. Bu
katman aslında bir harita servisidir. Daha sonraki bölümlerde böyle bir servis katmanı
oluşturmayı öğreneceksiniz.
6 Web tarayıcınızın ilgili sekmesine tıklayarak harita görüntüleyiciye geri dönünüz. Nüfus
değişimini incelemek için haritayı yakınlaştırınız ve uzaklaştırınız.
Not: Tıkladığınız lokasyonda birden fazla özellik görebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, popup bir özelliği bir müddet gösterir. Özellikleri incelemek için pop-up başlığındaki oka
tıklayabilirsiniz. Birden fazla katmanın pop-up'ını da görebilirsiniz. İstediğiniz katmanın popup özelliğini Daha Fazla Seçenek menüsünden (daha önceki adımları hatırlayın)
kapatabilirsiniz.
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Şimdi de dünya tahmini nüfusu ile ilgili bir katman ekleyeceksiniz. Katmanı ilk üç adımı
tekrarlayarak veya arama yaparak ya da aşağıda gösterildiği gibi ekleyebilirsiniz.
7 Harita görüntüleyicide yer alan menü çubuğunda “Ekle”

butonuna tıklayınız ve açılan

listeden “Katman Ara’yı (Search for Layers)” seçiniz.

8 “Katman Ara” panelinde aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

Bul (Find) kutusuna World Population Estimated 2015 yazınız.

•

Adres (In box) kutusunda açılır oka tıklayın ve Canlı Atlas Katmanları (Living Atlas
Layers) özelliğini seçin.

•

Harita alanı içinde (Within map area) kutucuğunun çekinin kaldırılmış olduğundan
emin olunuz.

•

Git (Go) butonuna tıklayınız.

9 Gelen sonuç listesinde “World Population Estimated 2015” katmanını bulunuz. Katmanın sağ
tarafında yer alan “Ekle (Add)” özelliğine tıklayınız ve katman haritanıza eklensin.
Katmanı haritanıza eklemeden önce katman adını tıklamanız ve ayrıntılarını okumanız gerekip
gerekmediğini değerlendirmeniz gerekir.
10 “Katman Ekleme Bitti (Done Adding Layers)” butonuna tıklayarak “Katman Ara” panelini
kapatınız.
11 “World Population Estimated 2015” katmanının adını “2015 Yılı Dünya Tahmini Nüfusu”,
“Turkey Average Household Size” katmanının adını “Hane Halkı Büyüklüğü” olarak
değiştiriniz ve tiklerini kaldırınız.
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12 Tüm şehirler görünecek şekilde haritanızı ayarlayınız ve ardından kaydediniz.
Kaydedilen harita alanı, web haritanızın ve web uygulamanızın varsayılan alanıdır.
Uygulama 7: Web Uygulaması Oluşturma ve Yapılandırma
1 Harita görüntüleyicideki menü çubuğunda yer alan “Paylaş (Share)”

butonuna tıklayınız.

2 “Paylaş” penceresinde paylaşma özelliği olarak “Herkes (genel”) seçeneğini işaretleyiniz.
Web haritalarınızı kuruluşunuzun mevcut web sitesinde, kişisel bloğunuzda ve hatta
Facebook'a eklemek için bir özellik sağlanır. Bu yerleştirme yaklaşımı genellikle basit
haritalama uygulamaları için kullanılır. Şimdi Web Uygulaması Oluştur (Create A Web App)
butonunu kullanarak daha eksiksiz bir web uygulaması oluşturacaksınız.
3 “Web Uygulaması Oluştur” butonuna tıklayınız.
4 Uygulama galerisinden “Temel Görüntüleyici (Basic Viewer)” uygulamasını bulunuz ve
seçiniz, ardından “Web Uygulaması Oluştur (Create App)” butonuna tıklayınız.
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5 “Başlık, etiket ve özet” alanlarını doldurunuz ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.
Uygulamanızın yapılandırma moduna yönlendirileceksiniz.

6 “Web Uygulaması Yapılandırma” penceresinde “Abone İçeriği (Subscribe Content)” ile ilgili
ayarları inceleyiniz.
Abone İçeriği (Subscribe Content) katmanları Living Atlas’tan alınmaktadır. Living Atlas
katmanları, erişim için kredi gerektiren birinci sınıf içeriktir. Uygulamaya kullanıcılarınızın
aboneliğiniz aracılığıyla bu katmanlara erişmesine izin vermek isterseniz (sizin kredilerinizi
kullanarak) onay kutularını seçebilirsiniz. Aksi takdirde, kullanıcılarınızın kendi ArcGIS
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Online abonelik hesaplarıyla giriş yapmaları istenecek ve kullanım sizin değil, onların
kredilerini tüketecektir.
7 “General, Theme, Options ve Search” alanlarını inceleyiniz.
Bazı ayarların web haritanızda belirli katman türleri gerektirdiğini göreceksiniz. Örneğin,
Editor aracı bir feature servis katmanı talep eder (kitapta daha sonra anlatılacaktır), ancak bu
uygulamada geçerli değildir.
Arama ayarları, kullanıcıların varsayılan coğrafi kodlama (geocoding) yapısını kullanarak veya
web'te yapılandırılan aramaları kullanarak haritadaki bir konumu veya verileri bulmalarına
olanak tanır.
8 “Options” sekmesine tıklayınız ve önce” Print Tool” kutucuğununun, daha sonra da “Display
all Layout Options” ve “Add Legend to Output” kutucuklarının çekini atınız.
Display all Layout Options seçildiğinde kullandığınız yazdırma servisiyle desteklenen A3,
A4, Letter ve Dikey/Yatay gibi mevcut tüm baskı düzenleri uygulamanızdaki baskı aracı
listesinde görüntülenecektir.
9 Uygulamanızı “Kaydet (Save)” butonuna tıklayarak kaydediniz.
Kaydet butonuna tıkladıktan sonra ayarlarınız uygulanır ve hemen uygulamanızı ön
izleyebilirsiniz. Gerekirse ayarlarınızı yeniden düzenleyin, kaydedin ve uygulamanızı tekrar ön
izleyin.
10 “Kapat (Close)” butonuna tıklayınız.
Bu işlem, sizi uygulama yapılandırma modundan çıkartır ve uygulamanızın öğe ayrıntıları
sayfasına yönlendirir.
11 Öğe ayrıntıları sayfasını anlamaya çalışınız.
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Öğe ayrıntıları sayfası bir portal öğesinin (burada web uygulamanızın içeriği) meta verilerini
görüntüler: başlık, küçük resim, açıklama, etiketler, sahibi, derecelendirme ve yorumlar, son
değiştirilme tarihi, paylaşım düzeyi, krediler ve benzeri.
Öğe ayrıntıları sayfasındaki menü çubuğu aşağıdaki butonları içerir:
•

Uygulamayı Görüntüle (View App) butonu tasarladığınız uygulamayı açar.

•

Uygulamayı

Yapılandır

(Configure

App)

butonu

yeni

araçlar

ekleyip

yapılandırmanızı sağlar.
•

Paylaş (Share) butonu uygulamaya kimlerin erişebileceğini belirlediğiniz yerdir.

•

Düzenle (Edit) butonları uygulamaya ait meta verileri (başlık, etiket vb.) eklemenizi
sağlar.

•

Sahibi Değiştir (Change Owner) butonu hesabınızda diğer kullanıcıları uygulamanın
sahibi yapabileceğiniz butondur. Ancak hesabınızda yönetici olmanız gerekmektedir.

•

Kullanım (Usage) butonu uygulamanız ile ilgili görüntülenme oranlarını grafikler
halinde görebilmenizi sağlar.

•

Ayarlar (Settings): Uygulamanız ile ilgili ayarları yaptığınız buton.

12 Öğe ayrıntılarında istediğiniz düzenlemeleri yapınız.
Yeni bir küçük resim (thumbnail) web uygulamanızı bulan kişilerin, web uygulamasının ne
hakkında olduğunu ve uygulamanın açılmadan önce uygulamanın neye benzediğini
anlamalarına yardımcı olur.
13 Öğe ayrıntıları sayfasında “Küçük Resimleri Düzenle (Edit Thumbnails)” tuşuna tıklayınız
ve C:\IslemYayin\WebCBS\Konu02\resim dizinindeki “kucukresim.png” isimli dosyayı
ekleyiniz ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.
14 Öğe ayrıntıları sayfasında eklediğiniz küçük resme tıklayınız ve uygulamanız açılsın.
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Web uygulamanız yeni bir pencerede veya sekmede görünür. Ayrıca bu uygulamayı tablet ya
da akıllı telefonlarda da görüntüleyebilirsiniz.
15 Uygulamayı inceleyiniz.
Haritada gezinin, pop-up'ları kontrol edin, katmanları açıp kapayın, baskı işlevini kullanarak
PDF'ler oluşturun, lejantı, Türkiye nüfus değişimi kalıplarını inceleyin ve gözlemlediğiniz
kalıpların ardındaki nedenleri düşünün.
16 Diğer kişilerin web uygulamanızı kullanmalarına izin vermek için onlara uygulama URL'sini
e-postayla gönderiniz.
Her buton için Araç İpuçları'nı görmek üzere web uygulamanızda araç çubuğundaki her bir
buton üzerinde mouse ile yaklaşabilirsiniz. Paylaş butonuna tıklarsanız, web uygulamanızı
sosyal medya (Facebook, Twitter ve Google gibi) kullanarak paylaşabileceğinizi, web
uygulaması URL'sini kopyalayıp e-postayla gönderebileceğinizi veya uygulamanın diğer web
sayfalarına gömebileceğinizi göreceksiniz.
Bu uygulamada altlık haritalar, işlem katmanları ve birkaç araç (örneğin, açılır pencere ve baskı
araçları) içeren bir web uygulaması oluşturdunuz. Böylece akıllı haritalama esnekliği ve Living
Atlas’ın zengin içerikleri deneyimlemiş oldunuz.

171

Uygulamalar
1.

Akıllı haritalama (smart mapping) kavramanı araştırınız.

2.

Web uygulaması ile web haritaları arasındaki farklar nelerdir?
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Uygulama Soruları
Ödev 2: Aşağıdaki örneklerden birini görüntülemek için bir web uygulaması
oluşturunuz:
•

Şehir içinde satılık emlak, ofis, işyerlerinin resimlerinin yanı sıra pop-up
pencerelerinde fiyat geçmişleri grafiği

•

Yaşadığınız şehirdeki suçlar ve çeşitleri

•

Dünyadaki son depremler

•

Yaşadığınız şehirde yaklaşmakta olan etkinlikler

•

İlçenizdeki kooperatifler tarafından desteklenen tarım alanları ve bahçeler

•

Sahip olduğunuz ya da toplayabileceğiniz diğer veriler

3. seçenekteki verileri USGS’in web sayfasından bulabilirsiniz. USGS, CSV ve diğer
formatlarda deprem akışını sağlamaktadır. CSV, geçen haftanın büyüklükleri 2,5'in üzerinde
olan

depremleri

içermektedir.

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.csv
Diğer seçenekler için Microsoft Excel veya başka bir elektronik tablo aracını kullanarak
kendi verilerinizi toplamalısınız. Gerektiğinde uygulamanızı ilginç hale getirmek için
resimler, bağlantılar ve grafikler ekleyin.
Yapmanız Gerekenler:
•

Uygun katman stilleri oluşturunuz.

•

Katmanların pop-up’larını yapılandırın. Pop-up’ta bir bağlantı içeren en az bir grafik
veya resim ekleyiniz (Verilerinizde resim URL'leri yoksa, bir resim URL'si
bulmalısınız).

•

Web haritanızı bir web uygulamasına dönüştürmek için uygun yapılandırılabilir
uygulama şablonu seçiniz.

•

Web haritanızı ve web uygulamanızı paylaşınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Web Uygulamaları temel altlık haritaları, operasyonel katmanları ve araçları içerir.

•

ArcGIS Living Atlas, yetkilendirilmiş ve kullanıma hazır coğrafi bilgilerin bir araya
getirilmesidir.

•

Akıllı haritalama, web haritalarınıza ve uygulamalarınıza anlamlı görselleştirme ekler.

•

Web uygulamaları tasarlarken kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurun.

•

Pop-up'lar, ek coğrafi bilgiler sunmak için harika bir yoldur.

•

Bazı veri türleri doğrudan ArcGIS Online'da oluşturulabilir ve düzenlenebilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan bileşenlerden hangisi/hangilerinin tamamı web
uygulamasını verir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Altlık haritalar
Altlık Haritalar-Operasyonal Katmanlar
Operasyonal Katmanlar
Araçlar
Altlık Haritalar-Operasyonal Katmanlar-Araçlar

I. Streets
II. Oceans
III. Dark Gray Canvas
IV. Open Street Map
Yukarıdaki seçeneklerden
haritalardandır?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

ArcGIS

Online’da

kullanılan

altlık

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
Hepsi

“Sizin ve son kullanıcılarınızın sıklıkla çalıştığı tema katmanları olarak bilinir. Bu
katmanlar aynı zamanda kendi ürettiğiniz katmanlardır. Shapefile, feature class, CSV,
TXT, GPX, harita servisleri, GeoRSS gibi farklı tipleri vardır.”
Yukarıda bahsedilen
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

hangisi

kavram

aşağıdakilerden

hangisinde

doğru

olarak

Operasyonal Katman
Raster Veri
Vektör Veri
Sözel Veri
İlişki Tablosu

Aşağıdakilerden hangisi bir web CBS temel bileşenidir?
A.
B.
C.
D.
E.

İnternet
Masaüstü Cihaz
Mobil Cihaz
Altlık Harita Katmanı
Sunucu
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5)

Aşağıdakilerden hangisi “Living Atlas of the World”ün desteklediği içeriklerden
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

6)

Görüntü
Arazi Kullanımı
Çevrimdışı gözlemler
Tarihsel Haritalar
Sınırlar ve Lokasyonlar

“Tüm kullanıcıların en az harita bilgisi veya yazılım becerileri ile profesyonel kalitede
haritaları kolayca ve hızlı bir şekilde görsel olarak analiz etmesini, oluşturmasını ve
paylaşmasını sağlayan güçlü, yeni bir "kartoğrafik yapay zeka" sağlamaktadır.”
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Akıllı Çözüm
Akıllı Haritalama
Akıllı Proje
Akıllı Sistem
Akıllı CBS

I. Hızlı
II. Kolay
III. Eğlenceli
Yukarıdakilerden hangisi “Kullanıcı Deneyimi İlkeleri” ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

“Coğrafi bilgileri gösteren ve coğrafi bilgi sunabilen pencerelerdir.” Tanımı verilen
obje aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bilgilendirme penceresi
Diyalog penceresi
Yardım penceresi
Öznitelik penceresi
Görüntü penceresi
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9)

Living Atlas of the World’de nasıl katkıda bulunulabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

10)

Kullanıcı olarak
Katkıda Bulunan olarak
Kullanıcı ve Katkıda Bulunan olarak
Yayımcı olarak
Kullanıcı, Katkıda Bulunan ve Yayımcı olarak

ArcGIS Online Yükseklik
desteklemektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Servisi’ni

aşağıdakilerden

hangisi

içinde

3D web haritaları için
2D web haritaları için
Web uygulamaları için
2D ve 3D web haritaları için
Hiçbiri

Cevaplar
1)

E

2)

E

3)

A

4)

D

5)

C

6)

B

7)

E

8)

A

9)

E

10)

A
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7. HOST EDİLMİŞ (HOSTED) FEATURE KATMANLAR VE GÖNÜLLÜ

COĞRAFİ BİLGİ

178

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Web katmaları, host edilmiş web katmanları ve feature servisleri kavramak.
7.2. Host edilmiş feature katmanları oluşturmanın çeşitli yollarını anlamak.
7.3. ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS kullanarak host edilmiş feature katmanları
oluşturmak.
7.4. Feature katman oluşturulduktan sonra katmanları eklemek veya silmek.
7.5. Feature sembollerini tanımlamak
7.6. Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB) –Volunteered Geographic Information- (VGI) ve
otoriter veri toplayabilen web uygulamaları oluşturma konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Host, hosted nedir? Araştırınız.
Feature katmanların özellikleri nelerdir? Hangi durumlarda kullanılırlar?
Gönül Coğrafi Bilgi nedir? Ne işe yarar? Bu bilgiler nasıl toplanır?
Mozaik katman nedir? Feature katmanlardan farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

Host etme

Host (barındırma) mantığını

düşünerek, uygulayarak ve

anlama

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Gönüllü Coğrafi Bilgi

GCB’nin ne olduğunu ve nasıl

düşünerek, uygulayarak ve

toplandığını öğrenme

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Mozaik katman

Mozaik katmanın ne olduğunu

düşünerek, uygulayarak ve

öğrenme

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Host

2.

Feature katman

3.

Mozaik katman

4.

Gönüllü Coğrafi Bilgi
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Giriş
Bu bölümde CSV’ler ve diğer yerel dosyaları doğrudan web haritanıza eklediğinizde bölüm 6
ve 7’den daha ölçeklenebilir yöntem sağlayan feature katmanları ve feature servisleri
öğreneceksiniz. Bu yeni yaklaşım katman başına 1000 feature limitini aşmanızı sağlar. Daha
önemlisi bir feature katmanını düzenlenebilir olması için ayarlayabilmenizi sağlar. Web istemci
kullanıcıları katmanın altındaki geometrileri ve öznitelik sütunlarını ekleyebilir, güncelleyebilir
ve silebilir. Bu işlevsellik, özellikle kitle kaynaklı çalışma ve firma kullanıcıları aracılığıyla
veri toplamak için faydalıdır.
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7.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 7.1. ArcGIS web uygulamaları oluşturmak için birçok yol sunar. Şekildeki yeşil çerçeve
içine alınan kutucuklar bu bölümde sunulan teknolojiyi vurgular.

7.2. Feature Katman ve Host Edilmiş Feature Katmanların Karşılaştırılması
Bu kitabın önceki bölümlerinde CSV dosyalarını (shapefile ve benzerleri için de geçerlidir)
ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS harita görüntüleyicisine eklediniz. Veriyi bu şekilde
eklediğinizde kaynak CSV dosyası veya shapefile’ların içindeki özellikler web haritanıza alınır
ve saklanır. ArcGIS Online bu tür katmanlardaki feature sayısını verimli idare ve görüntüleme
için kısıtlar. Bu kısıtlama katman başına enlem/boylam koordinatları kullanan shapefile, .csv
veya .txt dosyalarından 1000 feature’dur. .csv veya .txt dosyaları kullanan adresler için bu
kısıtlama katman başına 250 feature’dur.
Host edilmiş feature katmanlar feature’ların yayımlanması için daha ölçeklenebilir bir
yöntemdir. Host edilmiş feature katmanlar, katmanların birden fazla web haritasında daha
verimli oluşturulup çalıştırılmasını sağlar. Bunları kullanırken katman başına 1000 özellik
kısıtlamasını da geçebilirsiniz. Daha önemlisi, CBS verisi toplayan uygulamaları desteklemesi
için feature katmanlarınızı düzenlenebilir olmaları için ayarlayabilirisiniz.
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7.3. Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB) ve Web Tabanlı Coğrafi-Mekansal Veri
Düzenlenmesi
GCB (Gönüllü Coğrafi Bilgi), resmi kurumsal veri üreticileri yerine siviller tarafından gönüllü
olarak üretilen dijital mekansal veridir. Coğrafi-mekansal alanda kullanıcı tarafından
oluşturulan içeriği belirtmek için 2007’de “GCB” terimi doğmuştur. Bunlar mobil kullanıcıların
gönüllü olarak katkı yaptığı otoyol trafiği, kazalar ve polis arabası konumları hakkında GCB
toplama gibi çeşitli gezinim ve trafik uygulamalarıdır. GCB’nin diğer örnekleri Twitter’dan
toplanan coğrafi-referanslanmış tweet’ler, Flickr ve Instagram’a yüklenmiş coğrafireferanslanmış fotoğraflardır.
GCB önemli pratik değeri olan bir araştırma öncüsüdür. Büyük sayıdaki sivillerin sensör işlevi
gördüğü kitle kaynaklı çalışma yardımıyla GCB doğal afetler için erken uyarı sistemlerini veya
sosyal olay gözlemesini güçlendirebilir. GCB yeni iş fırsatlarını destekler ve büyük verinin de
önemli bir kaynağıdır.
Teknik açıdan GCB web tabanlı coğrafi-mekansal veri düzenlemesi aracılığıyla toplanır. Bu tür
bir düzenleme yeteneği kullanıcıların geometri ve öznitelikleri ekleme, kaldırma ve
güncellemesine olanak sağlar. ArcGIS feature servisler ve feature katmanları bu yeteneği
sağlar. Feature servisler ve feature katmanlar GCB’nin toplanmasını ve otoriter verinin aşağıda
örneklenmiş yollarını destekler:
•

Bir hizmet şirketi personeline veriyi arazide toplatıp düzenletebilir.

•

Bir belediye vatandaşlarını acil ve acil olmayan durumları ihbar etmeye davet edebilir.

•

Bir planlama dairesi otobüs yolcularına yeni otobüs durağı ve yolları önermeye davet
edebilir.

•

Hukuki kurumlar sivilleri bir suça tanık olduklarında veya bir suçtan şüphelendiklerinde
şüphelilerin fotoğraflarını ve videolarını çekmelerini destekleyebilir.

Not: ArcGIS Online basit feature düzenlemesini desteklemek için web düzenleme
yetenekleri sağlar. ArcGIS Pro ve ArcMap topoloji ve geometrik ağlar gibi daha karmaşık
düzenleme operasyonları için en iyi seçeneklerdir.
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7.4. Feature Servisler ve Host Edilmiş Feature Katmanlar
Feature servisler istemcilerin vektör koordinatı ve özniteliklerini içeren coğrafi özellikleri talep
etmesine izin veren bir web servis çeşididir. Feature servisler, host edilmiş feature
katmanlardan daha kapsamlı bir terimdir. Feature servisler ve host edilmiş feature katmanlar
veri erişiminde hem okumayı hem de yazmayı destekler ve katmandaki özellikler üzerinde
kimin ekleme, güncelleme veya silme yaptığını takip edebilir.
•

Okuma erişimi: Web istemcileri feature geometrilerini, öznitelikleri ve sembolojiyi
sorgulayıp alabilir; böylece özellikler istemci tarafında çizilebilir ve değiştirilebilir.

•

Yazma erişimi: Web istemcileri feature geometrilerini ve özniteliklerini düzenleyebilir
ve bunları sunucu veri tabanına kaydedebilir. Host edilmiş feature katmanları ve host
edilmiş web katmanları için bu tür erişimi kapatabilir veya açabilirsiniz.

Şekil 7.2. Feature servisler veya feature katmanlar sunucu veri tabanında web istemcilerine hem
okuma hem de yazma erişimi sağlayabilir.
Haritalarınızı ve verilerinizi ArcGIS üzerinde host edilmiş web katmanlar olarak
yayımlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda ArcGIS Online katmanlarınızı servis olarak barındırır
ve talebi kaşılamak için ölçeklendirir. Bunun sonucunda bu katmanlara genellikle host edilmiş
katmanlar veya host edilmiş web katmanları adları verilir. Host edilmiş web katmanları
aşağıdaki katman çeşitlerini içerir:
Feature katmanlar: Host edilmiş feature katmanlar sorguları, görselliği ve düzenlemeyi
destekler. Host edilmiş feature katmanlar altlık haritalarınızın üstündeki veriyi görselleştirmek
için en uygun seçenektir. Web uygulamalarında tarayıcı etkileşimli vurgulama, sorgular ve
açılır pencereleri destekleyen feature katmanları çizer.
Mozaik (tile) katmanlar: Host edilmiş mozaik katmanlar hızlı harita görüntülenmesini
önceden çizilmiş harita görüntüleri veya mozaikler kullanarak destekler. Bu mozaikler verinizi
yükledikten sonra oluşturulup sunucuda depolanırlar. Barındırılan mozaik katmanları
haritanıza coğrafi bir bağlam veren altlık haritalar için uygundur.
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7.5. Host Edilmiş Feature Katman Oluştuma
ArcMap, ArcGIS Pro veya web tabanlı ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS kullanarak host
edilmiş feature servisleri

oluşturabilirsiniz. Web

tarayıcısı

kullanırsanız aşağıdaki

seçeneklerden birini seçebilirsiniz:
•

CSV, shapefile, GeoJSON ve file geodatabase (.gdb) gibi kendi verinizden bir feature
katman oluşturunuz. Bu yolla feature katmanı oluşturmak istiyorsanız, İçerik (Content)
sayfasına gidip Öğe Ekle (Add Item) butonuna tıklayınız.

•

Kendi verinize ihtiyaç duymadan mevcut taslak ya da katmanı kopyalayarak boş bir
feature katman oluşturacaksanız; mevcut bir katmanı kopyalamak aynı şemada yeni,
boş bir katman oluşturur. Bir başka deyişle boş katman üst öğe ile aynı öznitelik
sütunlarına sahip olacaktır. Bu işlevsellik ihtiyaçlarınıza uygun bir üst öğe katmanı
bulabilirseniz veya üst öğeyi defalarca kullanacaksanız faydalıdır. Mevcut bir taslağı
veya feature katmanı kopyalamak için İçerik (Content) sayfasına gidiniz, Oluştur >
Detay Katman (Create > Feature Layer)’a tıklayınız ve Şablondan (From
Template) veya Mevcut Katmandan (From Existing Layer) veya Kaynak: URL
(From URL)’den birini seçiniz. Üst öğe katmanını bu taslaklardan, kendi
koleksiyonunuzdan, kurumunuzun koleksiyonlarından veya kopyalamak istediğiniz
katmanın servis URL’sine sahip olduğunuz herhangi bir yerden bulabilirsiniz.

Şekil 7.3. Kendi verinize ihtiyaç duymadan mevcut bir şablon veya katmanı kopyalayarak boş
bir feature katman oluşturabilirsiniz.
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•

Boş bir feature katman oluşturun ve kendi alanlarınızı ArcGIS for Developers web
sitesini etkileşimli kullanarak tanımlayınız. http://developers.arcgis.com adresine gidip
ArcGIS Online hesabınızla giriş yapabilir, üstteki New Layer tuşuna tıklayıp, feature
servisini ekleyebilirsiniz. Web sitesi yeni bir feature katmanı oluşturmanız için gereken
adımlarda size yardımcı olacaktır. Katman başlığını, feature çeşidini (nokta, çizgi veya
poligon), extent’i, öznitelik sütunlarını ve katmanın olağan sembollerini belirleme
şansınız olacaktır.

Şekil 7.4. Boş bir feature katman oluşturunuz ve ArcGIS for Developers sitesini etkileşimli
kullanarak kendi alanlarınızı tanımlayınız.

7.6. Host Edilmiş Bir Web Katmanı Kullanma
Host edilmiş feature katmanlar da dahil tüm host edilmiş katmanları harita görüntüleyiciye
ekleyip bir web haritasına kaydedebilir ve web uygulamaları oluşturabilirsiniz.
Ayrıca ArcGIS’in sunduğu diğer web servis çeşitleri gibi web haritanız veya web
uygulamanızda bir web katmanının servis URL’sine gönderme yapabilirsiniz. Servis URL’si,
REST URL ya da REST (Representational State Transfer) bitim noktası olarak da bilinir. REST
günümüzün en yaygın kullanılan web servis arayüzü çeşididir. REST ile her web kaynağının
bir URL’si vardır. Host edilmiş web katmanının servis URL’sini nesne ayrıntıları (item details)
sayfasında bulabilirsiniz.

7.7. Feature Şablonu (Sembol)
Bir feature servis genellikle ArcMap (harita dokümanının yazarlığını yapmak için
kullanılıyorsa) veya portal harita görüntüleyicide (host edilmiş harita servisleri için)
tanımladığınız bir veya birden fazla feature şablonu içerir.
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Bir feature şablonu kullanıcıların katmana ekleyebileceği veri nesne çeşitlerini tanımlar. Bir
şablon veri bütünlüğünü sağlar ve düzenlemeyi siz ve kullanıcılar için daha kolay yapar:
•

Veri bütünlüğü: Örneğin okulları temsil eden bir katman için feature şablonu
düzenleyicilerin yeni bir feature’u ilkokul, ortaokul veya lise olarak sınıflandırmasına
olanak sağlar. Bir okul feature şablonu için kullanıcıların sadece bu üç okul çeşidinden
birini seçmesi için bu üç seçeneği önceden belirleyebilirsiniz. Seçenekleri önceden
belirlemek kullanıcıların bunun gibi önemli özniteliklere geçersiz değer girişi
yapmalarını engeller.

•

Düzenleme kolaylığı: Bir feature şablonu bir veya birden fazla alan için önceden
belirlenmiş sembol ve olağan değerlere sahip olabilir. Önceden belirlenmiş semboller,
kullanıcılar için hangi tip özellikleri kullandıklarını veya eklediklerini bilmelerini
kolaylaştırır. Olağan öznitelik değerleriyle sunulan bu değerleri kullanıcıların elle
yazmasına gerek yoktur.

7.8. Düzenleyici (Editor) Takibi ve Sahipliğe Dayalı Düzenleme
Düzenleyici takibi, bir feature servisin verisini kimin ve ne zaman değiştirdiğini takip edebilme
yeteneğidir. Düzenleyici takibi, düzenlenmiş veri üzerinde daha iyi hesap verme ve kalite
denetimi oluşturulmasına yardımcı olur. Takip ayrıca erişimi sadece belirli özellikleri oluşturan
kullanıcılara kısıtlamaya izin veren sahipliğe dayalı erişim denetimini destekler.

7.9. Bu Uygulamada
Yaşadığınız şehirde sivil vatandaşların çukur, sokak aydınlatması vb. gibi günlük yaşamda
meydana gelen problemleri ya da acil olmayan sorunları ihbar etmesi için bir web uygulaması
oluşturmak isteniyor. Bu web uygulaması, belediye kadrosunun detayları daha iyi anlaması ve
sorunlara müdahale edebilmesi için sivil vatandaşın sorunu tarif edip konumunu fotoğraf, video
ve dokümanlar ile raporlamasına izin vermelidir.
Veri: Şehrin toplamak istediği öznitelik sütunlarını içeren SorunBildirimi_Ankara.csv
dosyası.
Gereksinimler:
Web uygulamanız sivil vatandaşın aşağıdaki eylemleri yapmalarına izin vermelidir:
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•

Olayları önceden belirlenmiş olay kategorilerine göre raporlamala

•

Fotoğraf, video ve diğer doküman çeşitlerini ekleyebilme

•

Uygulamayı masaüstü ve akıllı telefonlarında kullanma

Sistem Gereksinimleri
•

ArcGIS Online organizasyon hesabı

•

Yayımcı veya yönetici kullanıcı hesabı

Uygulama 1: Veri Hazırlama
Host edilmiş servislerinizi çeşitli veri formatları kullanarak yayımlayabilirsiniz. Bu
uygulamada en kolay çalışılan format olan CSV kullanılacaktır.
Not: CSV’ler sadece nokta özellikleri toplayabilirler. Bir çizgi veya poligon özellik
çeşidinin feature servisini yayımlamak için shapefile veya geodatabase gibi başka formatlar
kullanın. (Shapefile veya geodatabase’i bir RAR dosyasına sıkıştırmanız gerekmektedir;
örnekler için C:\IslemYayin\WebCBS\Konu03\Odevler_veri konumundaki iki RAR
dosyasına bakınız.)
1 “Microsoft Excel”de C:\IslemYayin\WebCBS\Konu03\SorunBildirimi_Ankara.csv’yi
açınız ve veri alanlarını inceleyiniz.

Mevcut nokta katmanlarınız varsa onları şekilde gösterilen formatta CSV dosyasına
kopyabilirsiniz. CSV dosyasında bulunan olay tipleri feature servisinizi oluşturduğunuzda
sileceğiniz yer tutuculardır. Bunları şimdilik aşağıdaki nedenlerden ötürü tutun:
•

Olay tipleri öznitelik alan çeşitlerini tanımlamaya yardım eder. Veri tabanları ve
shapefile’ların aksine, ArcGIS CSV dosyalarındaki alan çeşitlerini değerlerine göre
belirler. Örneğin bir alan “01.03.2017” değerine sahipse ArcGIS girişi bir tarih değeri
olarak tanıyacaktır.

•

Olay tipleri öznitelik nüfuz alanı değerlerini tanımlamaya yardım eder. Olay_Tipi alanı
için izin verilen değerler şunlarla kısıtlıdır: Sokak Aydinlatmasi, Bozuk Yol, Cop,
190

Sokak Tabelasi, Olmus Hayvan ve Trafik Kazasi (Bu değer listesi bir örnekleme
olarak kullanıldığından tamamlanmamıştır). Bu nüfuz sahası değerlerini feature
şablonları (sembollerini) oluşturmak için kullanacaksınız. ArcGIS Online veya Portal
for ArcGIS kullanarak feature şablonları tanımlayabilir ve yeni nüfuz alanı değerleri
ekleyebilirsiniz. Ancak, önce CSV dosyasına mümkün olan tüm değerlerin girdilerini
yapmak ve sonra feature şablonlarının hepsini tek seferde oluşturmak daha kolaydır.
2 “Microsoft Excel”i kapatınız. Değişiklik yaptıysanız CSV’yi kaydetmeyiniz.
Uygulama 2: Host Edilmiş (Hosted) Bir Feature Katmanı Yayımlama
1 Bir web tarayıcısı açınız ve ArcGIS Online’a (http://arcgisonline.com) veya Portal for
ArcGIS’e gidiniz. Yayımcı veya yönetici hesabı ile giriş yapınız.
Önceden oluşturduğunuz deneme hesabı bir yönetici hesabıdır ve host edilmiş feature
katmanları oluşturmanıza izin verir.
2 Ana menü çubuğundaki “İçerik (Content)” sekmesine geçiniz, “Öğe Ekle (Add Item)”
butonuna

tıklayınız ve “Bilgisayarımdan (From my computer)” özelliğini seçiniz.

3 “Bilgisayarımdan alınan öge (Item from my computer)” penceresinde aşağıdaki görevleri
yapınız:
•

Dosya

(File)

için

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu03\SorunBildirimi_Ankara.csv

konumuna gidiniz ve ekleyiniz. İçeriğinizde aynı ada sahip bir başka dosyayı
yayımladıysanız SorunBildirimi_Ankara.csv dosyasını yeniden adlandırınız.
•

Başlık (Title) için varsayılan başlığı kullanın veya yeni bir giriş yapınız.

•

Etiketler (Tags) için 06, Sorun Bildirimi, Ankara, GCB ve WebCBS gibi anahtar
sözcükler belirtiniz. Anahtar sözcükleri virgülle ayırınız.
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•

Bu dosyayı detay katmanı olarak yayımlayın (Publish this file as a hosted layer)’ın
yanındaki seçim kutusunun işaretli olduğundan emin olunuz.

•

Enlem/Boylam (Latitude/Longitude) seçeneğini seçili bırakınız.

•

Alanları ve konum alanlarını gözden geçiriniz.

•

Öğe Ekle (Add Item) butonuna tıklayınız.

CSV dosyanız host edilmiş feature katman olarak yayımlanırken nesne ayrıntıları sayfası
belirir. CSV dosyasını yayımlamak birkaç saniye sürebilir.
4

Öğe

ayrıntıları

sayfasında

“Katmanlar

(Layers)”

kısmını

bulunuz.

“SorunBildirimi_Ankara”nın altındaki “Ekleri Etkinleştir’e (Enable Attachments)” tıklayınız.

Bu adım kullanıcıların fotoğraf, video ve diğer dosyaları olaylarla birlikte raporlarına
eklemelerini sağlar. Kullanıcılar bir sorun bildirimi için birden fazla her biri 10 MB’yi
geçmeyecek dosyalar ekleyebilir.
5 Öğe ayrıntıları sayfasında “Ayarlar (Settings)” sekmesine ve daha sonra “Yayılımı Ayarla
(Set Extent)” özelliğine tıklayınız.
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6 “Yayılım Ayarla (Set Extent)” penceresinde yaşadığınız şehri kapsayacak veya veri toplamayı
umduğunuz bir alan seçiniz. Bir adres veya konum arayarak (örneğin Ankara veya yaşadığınız
şehir) bir alan tanımlayabilirsiniz. Alan tanımlamak için ayrıca haritaya alan extent’i çizebilir
veya enlem/boylam değerlerini girebilirsiniz.

7 “Yayılım Ayarla (Set Extent)” penceresini kapatmak için “Tamam” butonuna tıklayınız.
8 “Ayarlar” menüsünde “Feature Layer (barındırılan) Ayarlar” alanındaki “Düzenleme
(Editing)” başlığı altında yer alan “Düzenlemeyi etkinleştirin (Enable editing)” kutucuğuna
tıklayınız ve daha sonra aktif olan “Ne tür düzenlemeye izin verilir?” alanından “Detay ekleme,
güncelleme ve silme (Add, update, and delete features)” satırının işaretli olduğundan emin
olunuz.
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Mevcut üç seçenekten kullanıcılara en çok ayrıcalığı Detay ekleme, güncelleme ve silme
(Add, update, and delete features) verir, ayrıca kullanıcılara başkalarının bildirdiği sorun ya
da olayları güncelleme ve silme yetkisini de verir. Kullanıcılarınızın başkalarının
gönderimlerine saygı duyacağına güveniyor musunuz? Bu seçeneği seçerseniz bir kullanıcı
başka gönderimleri kazara veya kasten silebilir.
İkinci seçenek olan Yalnızca detay özniteliklerini güncelle (Update feature attributes only),
kullanıcıların öznitelik bilgilerini girmesini sağlar, ama feature geometrilerini değiştirmelerine
izin vermez. Örneğin servisiniz birkaç gözlem kulesi içerebilir. Bu durumda kullanıcılarınızın
bu kulelerin konumlarını değiştirmelerini istemeyebilirsiniz, ama bu seçenek kullanıcıların yine
de kulelerin özniteliklerini güncellemelerine izin verir.
En son seçenek olan Yalnızca yeni detay ekle (Add features only), kullanıcıların yeni bir
ihbar yapmasına izin verir, ama mevcut özellikleri güncelleyip silemezler.
9 “Verileri Dışa Aktar (Export Data)” alanındaki “Başkalarının farklı fortmatlara dışa
aktarmasına izin verin (Allow other to export to different formats)” kutucuğunu işaretleyiniz.

Verileri Dışarı Aktar (Export Data)’ı etkinleştirme, başkalarının feature katmanınızı CSV,
file geodatabase (.gdb) veya GeoJSON formatılarında kaydetmelerine izin verir.
Kullanıcı düzenlemelerini takip etmek veya kısıtlamak isterseniz aşağıdaki seçenekleri
seçebilirsiniz. Bu seçenekleri seçerseniz uygulamanız kullanıcıların giriş yapmalarını
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gerektirecektir. Uygulama gereği tüm kullanıcılar sorunları giriş yapmadan bildireceklerdir. Bu
nedenle seçeneklerin işaretlenmediğinden emin olun.

10 “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
11 “Genel Bakış (Overwiew)” sekmesine tıklayınız ve daha sonra “Paylaş (Share)” butonuna
tıklayıp, servisinizi “Herkes (genel) –Everyone-“ ile paylaşınız.
Bu yolla web kullanıcılarınız feature katmanınızı giriş yapmadan kullanabileceklerdir.
Uygulama 3: Feature Şablonları (Sembolleri) Tanımlama
Bu bölümde nihai kullanıcılarınızın düzenleme tecrübesini geliştirmek için feature sembollerini
tanımlayacaksınız.
1 Öğe ayrıntıları sayfasının sağ üst tarafında yer alan “Harita Görüntüleyicide Aç” butonuna
tıklayınız ve “Katmanı tam düzenleme denetimi olan yeni haritaya ekle (Add layer to new map
with full editing control)” özelliğini seçiniz.
Harita görüntüleyicede yeni bir harita açılacaktır.

2 “İçerik (Content)” bölmesinde mouse’u “SorunBildirimi Ankara” katmanının üstüne getiriniz
ve “Stil Değiştir (Change Style)” butonuna

tıklayınız.
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3 “Stil Değiştir” bölmesinde özniteliğin görünmesi için “Olay_Tipi” isimli sütunu seçiniz.
Özniteliği seçtiğinizde değişik çizim stilleri belirecektir. Genellikle en uygun stil otomatik
olarak uygulanır ve bir çek işareti ile belirtilir.
4 “Türler (Benzersiz Simgeler) -Types (Unique symbols)”- için “Seçenekler (Options)”
butonuna tıklayınız.

5 Tüm sorun çeşitlerinin sembolüne tıklayınız ve kullanıcıların sezgisel bir şekilde
anlayabileceği bir sembol ile değiştiriniz ve boyutlarını “24” olarak ayarlayınız.

6 Bu uygulama için ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS içinde verilen sembolleri aşağıdaki
listeye göre kullanınız ve “Tamam” butonuna tıklayınız:
•

Bozuk Yol tipi için Ulaşım (Transportation) setinden
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•

Cop tipi için Ulusal Park Hizmeti (Natiaonal Park Service) setinden

•

Olmus Hayvan tipi için Açık Havada Dinlenme setinden

•

Sokak Aydinlatmasi tipi için İnsanların Bulunduğu Mekanlar (People Places)
setinden

•

Sokak Tabelasi tipi için Ulaşım (Transportation) setinden

•

Trafik Kazasi tipi için Ulaşım (Transportation) setinden

Gerçek bir proje için sorun ya da olay tiplerine uygun kişiye özel semboller oluşturmanız
gerekebilir. Kişiye özel sembol oluşturmak için resimde gösterilen Görüntü Kullan (Use an
Image)’ı seçmelisiniz.
7 “Görünür Aralık (Visible Range)”ın akıllı haritalama yeteneği tarafından otomatik olarak
ayarlandığını

göreceksiniz.

Haritadan

çok

uzaklaştığınızda

katmanı

göremezseniz

şaşırmayınız.

8 “Tamam” butonuna ve ardından “Stil Değiştir (Change Style)” panelinden çıkmak için “Bitti
(Done)” butonuna tıklayınız.
Haritada yeni semboller belirecektir.
9 “Ayrıntılar” panelinde mouse’u “SorunBildirimi Ankara” katmanına getiriniz, “Daha Fazla
Seçenek (More Options)” butonuna tıklayınız ve “Katmanı Kaydet’i (Save Layer)” seçiniz.
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Bu adım az önce feature katmanına tanıttığınız sembolleri kaydeder. Bir başka deyişle artık bu
semboller bu katmanla birlikte olacaktır. Bu katmanı bir başka web haritasına eklerseniz
yukarıdaki adımları tekrarlamanıza gerek olmayacaktır.
10 “Detay Ekle (Add Feature)” panelindeki feature sembollerini görmek için harita
görüntüleyicideki “Düzenle (Edit)” butonuna

tıklayınız.

Feature semboller aslında önceden tanımladığınız olay tipleri ve sembollerdir. CSV dosyanızın
olay tipi alanına mümkün olan tüm değerlerini dahil ederseniz feature sembolleriniz tam olur.
Bazı değerleri kaçırdıysanız onları burada ekleyebilirsiniz. Bu görevi görselleştirmek için
Yangın adlı yeni bir olay tipi ekleyeceksiniz.

11 Feature sembollerinin altındaki “Yönet (Manage)” butonuna tıklayınız (örneğin yeni bir olay
çeşidi eklemek için).
Sadece servis sahibi veya bir kurum yöneticisi Yönet (Manage) butonunu görebilir.
12 “Yeni Detayları Yönet (Manage New Features)” panelinde “Yeni Tip Detay Ekle (Add New
Type of Feature)” butonuna tıklayınız.

13 “Tip Özellikleri (Type Properties)” penceresinde aşağıdaki görevleri gerçekleştiriniz:
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•

Etiket alanına Yangın yazınız.

•

Öznitelik alanı için Olay_Tipi kutucuğuna ayrıca Yangın’ı belirtin.

Olay_Tipi alanı için yeni bir değer tanımlamış oldunuz.
•

Simge için Güvenlik Sağlık (Safety Healthy) setinden uygun bir sembol seçiniz.

•

Sembol Boyutu kutucuğuna 24 yazınız.

•

Bitti butonuna tıklayınız.

14 “Değişiklikleri Kaydet (Save Changes)” butonuna tıklayınız.
Bu adım yeni sembolü öznitelik alanına kaydeder.
Bir sonraki adımda enlem ve boylam alanlarını sileceksiniz. Feature katmanını oluşturmak için
bu alanlara ihtiyacınız vardı, ama bundan sonra onlara ihtiyacınız olmayacak. Feature katman,
dahili olarak noktalarınızın geometrilerini ifade eder. Nihai kullanıcılarınızın enlem ve boylam
alanlarını doldurmalarına gerek olmayacaktır.
15 “Ayrıntılar” butonuna tıklayınız.
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16 “İçindekiler” panelinde “SorunBildirimi_Ankara” katmanı üstüne mouse ile geliniz ve
“Tablo Göster (Show Table)” butonuna

tıklayınız.

17 Tablo üstbilgisinde mouse ile “Long” alanının üstüne tıklayınız ve “Sil (Delete)” özelliği ile
sütunu siliniz. Uyarı geldiğinde silme işlemini teyit ediniz.

18 “Lat” alanını silmek için önceki adımı tekrarlayınız.
19 Tabloyu kapatmak için tablonun sağ üst köşesindeki “X” tuşuna tıklayınız.
Feature katman ve sembolü oluşturduğunuza göre CSV’den alınan yer tutucu noktalara
ihtiyacınız kalmadı. Bir sonraki adımda bu noktaları kaldıracaksınız.
20 Harita görüntüleyicideki “Düzenle (Edit)” butonuna

tıklayınız. Haritadaki her örnek

olaya tıklayınız. Açılır pencereler belirdikçe aşağı ininiz ve noktaları silmek için “Sil (Delete)”
butonuna tıklayınız.

21 Sayfanın sol üst köşesinde “Varsayılan yayılım (Home)”

butonuna ve ardından “İçerik

(Content)” sekmesine tıklayınız.
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22 “İçerik” sayfasında ayrıntıları görmek için az önce oluşturduğunuz feature katmana
tıklayınız.
Çok sayıda içerik nesnesi görüyorsanız içeriğinizi azalan sırada göstermek için içerik
tablosunun üst bilgisindeki Değiştirilme (Modified) alanına tıklayınız. Oluşturduğunuz feature
katmanı ilk sırada olmalı.
23 Öğe Ayrıntıları sayfasında “Katmanlar (Layers) alanını bulunuz ve Servis URL’sine
(Service URL) tıklayınız.

Bu seçim sizi katmanın servis URL’si veya ArcGIS REST Services Directory’i açacak olan
REST URL’sine yönlendirecektir. Bu alt dizin CBS sunucusunda host edilen web servislerini
listeleyecek ve bu web servislerinin üst verilerini görüntüleyecektir.
Tarayıcınızın URL kutusunda host edilen servis URL’nizin aşağıdaki şekle sahip olduğunu
göreceksiniz:
http://server/organization_id/arcgis/rest/services/service_name/FeatureServer/layer_number.
•

Protokol http veya https olabilir. Https protokolü sunucu ve web istemcileri arasındaki
bilgi iletişimini şifreleyen güvenli bir http’dir.

•

Server bir ArcGIS Online sunucu adıdır. Örneğin services7.arcgis.com veya sizin
ArcGIS for Server adınız olabilir.

•

Organization_id kurumunuzu eşsiz bir şekilde tanımlayan uzun bir dizindir.

•

/arcgis/rest/services feature katmanın REST URL’si olduğunu belirtir.
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•

Service_name

(bu

durumda

SorunBildirimi_Ankara)

feature

katmanı

oluşturduğunuzda belirttiğiniz isimdir.
•

FeatureServer bunun bir feature servis olduğunu belirtir.

•

Layer_number genellikle feature servisin ilk katmanıdır.

24 “ArcGIS REST Services Directory”nin “SorunBildirimi_Ankara” katmanına ait sayfasını
gözden geçiriniz ve aşağıdaki kısımları bulunuz:
•

Drawing Info için işleyicinin Olay_Tipi alanında uniqueValue olduğunu
doğrulayınız.

•

Has Attachments için değerin true olduğuna dikkat ediniz.

•

Fields için bu kısmın sildiğiniz Lat ve Long sütunları hariç CSV’nizden tüm alanları
içerdiğini göreceksiniz.

•

Types için bu kısmın tanımladığınız tüm özellik taslaklarını içerdiğini göreceksiniz.

Bu üst veri, feature katmanınızın stilinin doğru olduğunu ve feature katman şablonlarının
tanımlandığını teyit eder. Feature katmanı toplamak istediğiniz tüm ekleri ve öznitelik
alanlarını kabul eder.

Artık yayımlanmış feature katmanınızı web haritaları ve web uygulamaları oluşturmak için
kullanmaya hazırsınız.
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Uygulama 4: Katmanı Web Haritasında Kullanma ve Düzenlenebilir Alanları
Tanımlama
Bu bölümde web haritanızdaki hangi alanların kullanıcılar tarafından düzeltilebileceğini
belirleyeceksiniz.
1 “SorunBildirimi_Ankara” feature katmanının öğe ayrıntıları sayfasına gidiniz.
Eğer bir önceki bölümden devam ederseniz, nesne ayrıntıları sayfası web tarayıcınızın bir
sekmesinde açık olmalı. Aksi takdirde ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS’e giriş yapıp,
içerik listenizdeki feature katmanını bulup tıklayabilirsiniz.
2 Öğe ayrıntıları sayfasının sağ üst tarafında yer alan “Harita Görüntüleyice Aç” butonuna
tıklayınız ve “Katmanı tam düzenleme denetimi olan yeni haritaya ekle (Add layer to new map
with full editing control)” özelliğini seçiniz.
3 “Evet, Haritayı Aç’a (Yes, Open The Map)” tıklayınız.
4 “İçindekiler” panelinde “SorunBildirimi Ankara” katmanı üstüne mouse ile geliniz ve “Daha
Fazla Seçenek (More Options)” butonuna

tıklayınız ve “Açılan Pencereyi Yapılandır”ı

seçiniz.
5 “Açılan Pencereyi Yapılandır” panelinde “Öznitelikleri Yapılandır’a (Configure Attributes)”
tıklayınız.
Bir sonraki adımda öznitelik alanları ve kullanıcıların Öznitelikleri Yapılandır (Configure
Attributes) penceresinde düzenlemesini istediğiniz alanların takma adlarının ayarını
yapacaksınız.
6 “Olay_Mudahale_Durum” alanında “Düzenle (Edit)” kutucuğunun çekini kaldırınız.
Bu alan sadece dahili kullanıma açıktır. Nihai kullanıcılar alanı görebilir, ama olayın durumunu
değiştiremezler.
7 “FID” alanının “Görüntüle (Display)” kutucuğunun çekini kaldırınız.
8 Öznitelik sütunları için aşağıdaki takma adları yazınız:
•

Olay_Tipi: Tip

•

Olay_Aciklamasi: Kısa Açıklama

•

Olay_Yeri_Adresi: Olay Yeri Adresi
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•

Bidirim_Tarihi: Bildirim Tarihi

•

Bildirimi_Yapan: Ad Soyad

•

Kisi_Iletisim: E-posta ya da Telefon

•

Olay_Mudahale_Durum: Durum

9 “Öznitelikleri Yapılandır (Configure Attributes)” penceresini kapatmak için “Tamam”
butonuna tıklayınız.
10 “Açılan Pencereyi Yapılandır” panelinde ayarları kaydetmek için “Tamam” butonuna
tıklayınız.
11 Haritada uygulamanızı oluşturduğunuz şehri veya çalışma alanınızı bulana kadar gezininiz
ve yakınlaşınız.
12 Web haritanızı kaydediniz. Menü çubuğunda “Kaydet > Kaydet’e ( Save > Save)” tıklayınız.
13 “Haritayı Kaydet” penceresinde aşağıdaki bilgileri giriniz.
•

Başlık (Title): Ankara için Sorun Bildirimi Rapor Ekranı

•

Etiketler (Tags): 06, Sorun Bildirimi, Ankara, GCB ve WebCBS

•

Özet (Summary): Ankara için sorun bildirim çalışması

•

Klasöre Kaydet (Save in Folder): Olağan değerinde bırakınız veya dosyalarınızdan
birini seçiniz.

14 “Haritayı Kaydet” butonuna tıklayınız.

Not: Az önce oluşturduğunuz web haritası herkes içindir. Dilerseniz sadece dahili veya
yönetim kullanıcıları tarafından kullanılabilen ayrı bir web haritası oluşturabilirsiniz. Bu dahili
web haritası dahili kullanıcıların Olay_Mudahale_Durum alanını düzenlemesine izin
vermelidir.
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Bir sonraki bölüme hemen geçecekseniz, lütfen web haritanızı açık bırakınız.
Uygulama 5: Veri Toplama için Örnek Bir Web Uygulaması Oluşturma
ArcGIS Online’da yapılandırılabilir uygulama kullanarak bir web uygulaması oluşturacaksınız.
Ancak tüm uygulamalar düzenlemeyi desteklemez ve tüm uygulamalar önceden tanımladığınız
düzenlenebilir alanları tanımaz.
Bu bölümde GeoForm (Coğrafi Biçim) ayarlanabilir uygulamasını kullanacak ve bu uygulama
web haritasındaki düzenlenebilir alan ayarlarını otomatik olarak kullanmadığı için
düzenlenebilir alanları tanımlamayı öğreneceksiniz.
1 Önceki bölümden devam ederek harita görüntüleyicideki “Paylaş (Share)” butonuna
tıklayınız.
2 “Paylaş (Share)” peceresinde web haritanızı “Herkes (Everyone)” ile paylaşınız.
3 “Web Uygulaması Oluştur (A Web App)” butonuna tıklayınız.
4 Soldaki kategori listesinde “Veri Topla/Düzenle’ye (Collect/Edit Data)” tıklayınız ve
düzenlemeyi destekleyen ayarlanabilir bir uygulama arayınız.
Aşağıdaki yapılandırılabilir uygulamalar düzenlemeyi desteklemektedir. Her bir uygulamaya
tıklayabilir, tariflerini okuyabilir ve uygulamalarla deneyim edinmek için Önizleme
(Preview)’ye tıklayabilirsiniz:
•

Temel Görüntüleyici (Basic Viewer): Düzenleme için yaygın araçlar sağlar.

•

Düzenle (Edit): Web haritasındaki düzenlenebilir katmanlar için basit düzenleme
yetenekleri sağlar.

•

Bilgi Arama (Find, Edit, and Filter): Filtrelenmiş alan değerine dayanarak
katmanların görüntülemesi ve düzenlemesini destekler.

•

Coğrafi Biçim (GeoForm): Form tabanlı düzenleme tecrübesi sağlar (sadece nokta
özellik türü için). Bu uygulama önceki bölümde tanımladığınız düzenlenebilir alanları
tanımaz.

5 Önce “Coğrafi Biçim (Geoform)”e, daha sonra “Web Uygulaması Oluştur” butonuna
tıklayınız.
6 Uygun “Başlık, Etiket ve Özet” bilgilerinin girişini yapınız (zaten yapılmış olabilir) ve
“Tamam” butonuna tıklayınız.
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Uygulamanızın yapılandırma moduna yönlendirileceksiniz.

7 “Başlangıç (Start)” adımı için “Başlarken’den (Getting Started)” sonraki bilgiyi okuyunuz ve
“Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
8 “Web haritası (Web map)” adımında mevcut web haritanızı kullanmak için “Sonraki (Next)”
butonuna tıklayınız.
9 “Katman (Layer)” adımı için “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız. Bu eylem, uygulamaya
biçimini web harita katmanınızdan (önceden oluşturduğunuz feature katmanı) kurmasını söyler.
10 “Ayrıntılar (Details)” adımı için “Küçük Başlık Kullan’ı (Use Small Header)” seçiniz ve
“Başlık (Title)” alanına “Ankara için Sorun Bildirimi Rapor Ekranı” yazınız.

İsterseniz kişiye özel bir logo ekleyebilir ve nihai kullanıcılar için uygulamanızın kullanımı ve
ayrıntıları hakkında talimatlar sağlayabilirsiniz.
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Kişiye özel bir logo kullanmak isterseniz logo görüntüsü için bir URL belirtmeniz gerekecektir.
Logo görüntünüz çevirimiçi değilse web sunucusuna bir logo görüntüsü yüklemeniz ve görüntü
URL’sini elde etmeniz gerekecektir.
11 “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
12 “Alanlar (Fields)” adımı için “Etkin (Enabled)” ve “Etiket (Label)” alanlarını aşağıdaki
talimatlara göre ayarlayınız:
•

Etkin (Enabled) alanında Olay_Aciklamasi, Bildirim_Tarihi, Bildirimi_Yapan, ve
Kisi_Iletisim kutularını işaretleyiniz.

•

Etkin (Enabled) alanındaki diğer çek kutularını boşaltınız.

•

Etiket (Label) alanlarının başından başlayarak, etiketlerin adını Tip, Kısa Açıklama,
Olay Yeri Adresi, Bildirim Tarihi, Ad Soyad, E-posta ya da Telefon ve Durum diye
değiştiriniz.

13 “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
Çoğu ayarlanabilir uygulamaların aksine Coğrafi Biçim (GeoForm) uygulaması önceden
ayarladığınız açılır pencere ayarlarını almaz. Bundan dolayı alanları tekrar tanımlamalısınız.
14 “Stil (Style)” adımı için listeden bir stil (örneğin Superhero) seçiniz ve “Sonraki (Next)”
butonuna tıklayınız.
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Stiller renk düzeni, font ailesi ve boyutu ve de benzeri değişkenleri belirler.
15 “Görüntüleyici (Viewer)” adımı için “Olay_Tipi”ni görüntüleme alanı olarak bırakınız ve
“Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
16 “Seçenekler (Options)” adımı için “Konumum (My Location)” yanındaki işaret kutusunun
seçili olduğundan emin olunuz ve “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
Kullanıcılar Konumum (My Location)’a tıklayıp haritada o anki konumularına
yakınlaşabilirler. Bu işlev özellikle küçük el cihazları kullanan mobil kullanıcılar için rahattır.
17 “Önizleme (Preview)” adımı için uygulamanızın önizlemesini yapınız ve “Sonraki (Next)”
butonuna tıklayınız.
18 “Yayınla (Publish)” adımı için “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Nesnenin kaydedildiğini belirten bir açılır pencere belirecektir.
19 Açılır penceredeki “Form Bağlantısı (Form Link)” altında yer alan URL’yi kopyalayınız.
Bu uygulamanızın URL’sidir. Ayrıca uygulama URL’sini uygulamanın öğe ayrıntıları
sayfasındaki Özellikler (Properties) kısmında da bulabilirsiniz.
20 Uygulama URL’sini web tarayıcısına yapıştırınız ve uygulamanızı açmak için “Enter”a
basınız.
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Uygulamanızı ayrıca nesne ayrıntıları safyasındaki küçük resme tıklayarak da açabilirsiniz.
21 Web uygulamanızı bir olayı/sorunu bildirerek deneyiniz.
•

Ekler (Attachment) için bir fotoğraf veya başka bir doküman seçiniz.

•

Konum Seç (Select Location)’te o anki konumunuzu bulmak için Konum Bul (Locate
Me) tuşuna tıklayınız. Bu özellik mobil kullanıcıları için kullanışlıdır.

•

Gönderilen tüm olayları görmek için Gönderimleri Görüntüle (View Submissions)
butonuna tıklayınız.

Artık yaşadığınız şehir veya çalışma alanınız için acil olmayan olaylar hakkında veri toplayan
bir web uygulamanız var. Gerçek bir proje için uygulamanın URL’sini sosyal ağlar veya
kurumunuzun ana sayfasından paylaşabilirsiniz. Bu URL 19’uncu adımdaki uygulama
URL’sidir.
Not: Kullanıcılar genellikle mobil cihazlar kullanarak olay yerinden GCB gönderirler.
GeoForm uygulaması akıllı cihazlar için optimize edilmiştir. Bu uygulamayı akıllı mobil
cihazda birkaç değişik şekilde deneyebilirsiniz:
•

Uygulama URL’sini masaüstü bilgisayarınızda bulabilir, kendinize e-postalayabilir, epostanızı mobil cihazınızda açabilir, URL’ye tıklayarak uygulamayı açabilir ve
uygulamayı orada deneyebilirsiniz.

•

Mobil cihazınızda bir web tarayıcısı açıp, ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS’e
gidebilir, giriş yapıp, uygulamanızı içerik listesinde bulup açabilirsiniz.
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Uygulamalar
1.

Host etme kavramanı artık öğrendiniz. Siz de kendi ürettiğiniz verileri ArcGIS
Online hesabınızda host ediniz.

2.

GeoForm uygulaması ile başka ne tür çalışmalar yapılabilir?
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Uygulama Soruları
Ödev 3A: Sivillerin aranan suçluları ihbar etmesini sağlayan bir web uygulaması
oluşturunuz.
Hukuki kurumlar genellikle vatandaşlardan aranan şüphelileri ihbar etmelerini ister.
Şehrinizdeki polis gücü, iş akışını geliştirmek istiyor. Polis, vatandaşların şüphelileri fotoğraf
ve video ekleriyle ihbar etmelerini sağlayacak bir web CBS uygulaması oluşturmak istiyor.
Veri: Hiçbir veri sağlanmamıştır. Aşağıdaki alanları içeren bir CSV dosyası
oluşturabilirsiniz:
•

Supheli_Adı veya Supheli_Numarasi

•

Aciklama: Şüphelinin ne yaptığı ve nerede görüldünü tarif ediniz.

•

Long

•

Lat

•

Suphelinin_En_Son_Gorundugu_Tarih

•

Ihbar_Tarihi

•

Ihbar_Eden

•

Kısı_Iletisim

Gereksinimler: Uygulamanız akıllı telefonlarda çalışmalı, vatandaşların fotoğraf ve video
yüklemelerine olanak sağlamalı ve feature katmanları içermelidir (her şablonun bir şüpheliyi
temsil etmesi için).
İpucu:
•

Nüfuz alanı değeri olarak dört şüpheli adı veya numarası kullanınız (örneğin Şüpheli
#1).

•

Gerçek bir projede fotoğraf veya şüphelilerin görüntü karakteristiklerini vurgulayan
resimleri sembol olarak kullanınız. Bu ödevde her şüpheli için sadece değişik
simgeler (baş ve omuz simgeleri tercihtir) kullanınız.

Ödev 3B: Acil olmayan olayları toplayan bir web uygulaması oluşturunuz.
Bu ödev, bu bölümün uygulamasına benzemektedir ama ya shapefile ya da file geodatabase
kullanacaksınız.
Veri:

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu03\Odevler_veri

konumundaki

SorunBildirimi_gdb.rar veya SorunBildirimi.rar dosyalarını kullanın. İlk seçenek üç
feature class’a sahip bir file geodatabase (.gdb) içerir: SorunBildirimi_Nokta,
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SorunBildirimi_Cizgi ve SorunBildirimi_Alan. İkinci seçenek ise üç shapefile içerir (veri
extent’i çalışma alanınızın kapsamından farklı olabilir. Feature katmanın extent’ini çalışma
alanına denkleştirmek için bölüm Uygulama 2’nin 6’ncı adımına başvurunuz).
Gereksinimler:
•

Uygulamanız vatandaşların nokta, çizgi ve poligon tipte acil olmayan olayları ihbar
etmesine izin vermeli.

•

Feature katmanınızın her biri, bir olayı temsil eden feayure şablona sahip olmalı.

•

Uygulamanız vatandaşların ekler yüklemesine olanak sağlamalı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Host edilmiş feature katmanlar, feature katmanlara kıyasla birçok avantaja sahiptir.

•

Host edilmiş feature katmanlar hem okuma hem yazma erişimini destekler ve böyle
GCB’nin toplanmasını ve görselleştirilmesini destekler.

•

GCB, kitlesel kaynaklı çalışma, erken uyarılar, büyük veriler, halkın katılımı ve
vatandaş bilimlerinde önemli değerler taşıyor.

•

Host edilmiş feature katmanlar farklı iş akışlarında ve farklı yapılandırmalarda
oluşturulabilir:
- Çeşitli istemci yayımları
- Düzenleme izleme ve yönetici bazlı güncelleme
- Feature şablonlar (Sembol)
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Bölüm Soruları
1)

“Resmi kurumsal veri üreticileri yerine siviller tarafından gönüllü olarak üretilen dijital
mekansal veridir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Coğrafi Bilgi kavramı ile ilgili değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Coğrafi Bilgi
Coğrafi Veri
Mekansal Olay
Gönüllü Coğrafi Bilgi
Sosyal Bilgi

2007 yılında ortaya çıkmıştır.
Mobil kullanıcıların gönüllü olarak katkı yaptığı verilerden oluşur.
Twetter’dan toplanan coğrafi-referanslanmış tweet’leri içerir.
Flicker ve Instagram’a yüklenen coğrafi referanslanmış fotoğrafları içerir.
Özel kurum ya da kuruluşların ücretli ürettikleri verilerden oluştur.

“İstemcilerin vektör koordinatı ve özniteliklerini içeren coğrafi özellikleri talep
etmesine izin veren bir web servis çeşididir.”
Yukarıda özellikleri verilen servis aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Aşağıdakilerden hangisi feature servisler ile ilgili değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

5)

Feature servis
Harita servisi
KML servis
Mobil servis
Feature Access

Host edilmiş feature katmanlardan daha kapsamlıdır.
Web istemcilerinin sunucu tarafındaki veri tabanına erişime imkan vermez.
Veri erişiminde okumayı destekler.
Katmandaki feature’lar üzerinden değişiklik takibi yapabilir.
Veri erişiminde yazmayı destekler.

Aşağıdakilerden hangisi feature katmanlar ile ilgili değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sorguları, görselliği ve düzenlemeyi destekler.
Altlık haritaların üzerindeki veriyi görselleştirmek için en uygun seçenektir.
Host edilemezler.
Web uygulamalarında tarayıcı etkileşimli feature’ları çizer.
Operasyonal katmanlardandır.
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6)

Aşağıdakilerden hangisi mozaik (tile) katmanlar ile ilgili değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Aşağıdakilerden hangisi web CBS’deki servis tiplerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Kullanıcılar bu katmanları kendileri oluşturamazlar.
Hızlı harita görüntülemesini destekler.
Verileri mozaikler halinde tutar.
Mozaikler sunucuda depolanır.
Altlık haritalar için uygundur.

Feature servis
Image Servis
Mozaik (Tile) servis
KML servis
KPS servis

“Web istemcileri feature geometrilerini, öznitelikleri ve sembolojiyi sorgulayıp alabilir;
böylece özellikler istemci tarafında çizilebilir ve değiştirilebilir.”
Yukarıda açıklanan erişim aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

9)

Okuma erişimi
Yazma erişimi
Silme erişimi
Güncelleme erişimi
Hiçbiri

“Web istemcileri feature geometrilerini ve özniteliklerini düzenleyebilir ve bunları
sunucu veri tabanına kaydedebilir.”
Yukarıda açıklanan erişim aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

10)

Okuma erişimi
Yazma erişimi
Silme erişimi
Güncelleme erişimi
Hiçbiri

Feature servisler katman başına kaç adet feature limitini aşmayı sağlar?
A.
B.
C.
D.
E.

1000
100
10
1
10000
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Cevaplar
1)

D

2)

E

3)

A

4)

B

5)

C

6)

A

7)

E

8)

A

9)

B

10)

A
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8. STORY MAP’LER VE YAPILANDIRILABİLİR UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

ArcGIS yapılandırılabilir uygulamaların kapsamını anlamak.
ArcGIS Open Data içerisinde veri keşfetmek.
Akıllı haritalama kullanarak iki sütunu sembolize etmek.
Kendi uygulamalarınızı oluşturmak için Compare Analysis uygulamasını
kullanmak.
Kendi uygulamalarınızı oluşturmak için Story Map Swipe ve Spyglass
uygulamalarını kullanmak.
Kendi uygulamalarınız oluşturmak için Story Map Journal uygulamasını kullanma
konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yapılandırılabilir uygulama nedir?

2.

Portal for ArcGIS ne işe yarar?

3.

Story Map nedir? Ne amaçla kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kullanıma hazır uygulamaları
Story Map

kullanarak özel web uygulamaları
geliştirmeyi öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

ArcGIS Open Data

Binlerce kişinin kullandığı web

düşünerek, uygulayarak ve

CBS verilerine erişimi anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Sektörlere yönelik oluşturulmuş
ArcGIS Solutions

hazır ve çözüm odaklı olan web
uygulamalarını anlamak

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Akıllı Haritalama

Akıllı haritalama tekniklerini

düşünerek, uygulayarak ve

öğrenmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

220

Anahtar Kavramlar
1.

Story Maps

2.

ArcGIS Open Data

3.

Akıllı Haritalama

4.

ArcGIS Solutions
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Giriş
Uygulamalar önemlidir, çünkü onlar web CBS’nin görünen yüzüdür. Önceki bölümlerde birkaç
yapılandırılabilir uygulama kullandınız. Bu bölümde ilk olarak ArcGIS Online, Portal for
ArcGIS, Story Maps ve ArcGIS Solutions ortamlarında var olan ArcGIS’in yapılandırılabilir
uygulamaları ve bu uygulamaları kullanarak nasıl uygulama oluşturabileceğiniz anlatılacaktır.
Bunlara ek olarak, bu bölümde ArcGIS Open Data’da verileri nasıl bulacağınız ve
verilerinizdeki zamansal değişimleri daha iyi sunmak için iki öznitelik alanını sembolize ederek
akıllı haritalamanın nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.
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8.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 8.1. ArcGIS platformu, web CBS uygulaması ve uygulama oluşturmak için birçok yol
sunar. Şekilde yeşil çerçeve içine alınan kutucuklar bu bölümde sunulan teknolojiyi vurgular.

8.2. Uygulamalar Web CBS’nin Görünen Yüzüdür
CBS uygulamaları son kullanıcıların mobil cihazlarda, web tarayıcılarında ve masaüstlerinde
kullandıkları hafif, harita merkezli bilgisayar programlarıdır. Web CBS’nin son kullanıcıları
direkt olarak uygulama arayüzünü kullanırlar. Web CBS'de kullanılan veriler, hizmetler ve
sunucu hesaplama gücü, CBS uygulamaları aracılığıyla canlı ve kullanışlı hale gelir.
Yapılandırılabilir uygulamalar, geniş kullanıcı topluluğunun CBS veya web uygulaması
geliştirme becerilerine sahip olmayanlar için ilgi çekici uygulamalar oluşturmayı sağlar.
ArcGIS platformu aşağıdaki yapılandırılabilir uygulamaları sunar:
•

ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS Yapılandırılabilir Uygulamaları: Önceki
bölümlerde bu türle ilgili birkaç uygulama öğrendiniz ve bu ve de sonraki bölümlerde
daha fazlasını öğreneceksiniz.

•

Story Maps (Hikaye Haritalar): Öykü Haritalarından oluşturulan uygulamalar,
haritalar ve verileri, zengin anlatılar ve multimedya içeriği ile birleştirerek insanların
birbirleriyle bağlantılı ve etkileşimde kalmalarını sağlar.

•

ArcGIS Solutions Uygulamaları (Çözüm Uygulamaları): Bu uygulamalar,
projelerinizi hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olacak veri, harita ve uygulama
şablonları sağlar.
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Web AppBuilder for ArcGIS ve AppStudio for ArcGIS de dahil olmak üzere uygulama
geliştiricileri, kullanıcıların geliştirici-kullanıcı deneyimi ile daha sofistike uygulamalar
oluşturmasına olanak tanır. Diğer bölümlerde bu konu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

8.3. ArcGIS Yapılandırılabilir Uygulamaları Kullanma Adımları
ArcGIS yapılandırılabilir uygulamalarını kullanmak genellikle üç adımdan oluşur: seç,
yapılandır, çalıştır.

Şekil 8.2. ArcGIS yapılandırılabilir uygulamaları kullanmak genellikle üç adımdan oluşur:
Uygulamayı seçin, uygulamayı yapılandırın ve uygulamayı çalıştırın.
•

Seç: Bu adımda uygulamada kullanacağınız verileri, haritaları ve yapılandırılabilir
uygulamaları keşfedersiniz. Aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurunuz:
o Amaç: Hedef kitleniz kim? Hedef kitleniz uygulamanızı nerede ve nasıl
kullanacak? İletmek istediğiniz temel noktalar ne?
o Fonksiyonel gereksinimler: Hangi kritik işlevler amacınızı destekliyor?
o Estetik: Uygulamanın çıktı şablonu ve renk düzeni, markanız veya iletilerinizi
nasıl destekleyecek?

•

Yapılandır: Uygulamaları verilerinizi kullanacak şekilde yapılandırabilir ve
uygulamalarınızı kuruluşunuz için markalaştırabilirsiniz.
o ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS’teki yapılandırılabilir uygulamalar tipik
olarak yapılandırma kullanıcı arayüzüne sahiptir.
o Story Maps, geliştirici-kullanıcı deneyimlerini sağlar.
o ArcGIS Solutions uygulamaları çoğunlukla manuel düzenleme gerektiren bir
yapılandırma dosyası sağlar.

•

Çalıştır: Son kullanıcılarınız için yeni uygulamalarınızı çalıştırın.
o Esri, ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS’teki yapılandırılabilir uygulamaları
ve de Story Maps için oluşturulan uygulamaları bulutta otomatik olarak host
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eder. Gerekirse bu açık kaynaklı uygulamalar için kaynak kodunu indirebilir ve
uygulamaları kendi web sunucularınızda host edebilirsiniz.
o ArcGIS

Solutions

şablonlarıyla oluşturulan

uygulamaları

kendi

web

sunucularınızda çalıştırmanız ve host etmesiniz gerekebilir.

8.4. ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS Yapılandırılabilir Uygulamaları
Önceki bölümlerde birkaç yapılandırılabilir uygulama kullandınız. Birkaç tane daha uygulama
arasından seçim yapabilirsiniz. Doğru olanı seçmenize yardımcı olmak için ArcGIS, bu
uygulamaları amaçlarına göre aşağıdaki kategorilerde düzenler:
•

Öykü Haritası Oluştur (Build a Story Map): Bu uygulamalar Story Map’lerden
alınır.

•

Veri Topla/Düzenle (Collect and edit data): Bu uygulamalar öncelikli olarak veri
toplar. Bu uygulamalar kitlesel kaynaklı ve genel düzenleme alt kategorilerine girer.

•

Haritaları/Katmanları Karşılaştır (Compare maps and layers): Bu uygulamalar
kullanıcılarınızın harita içeriğinin derinlemesine araştırmasını kolaylaştırmak için
öznitelik bilgileri ve bazı durumlarda başka hizmetlerle etkileşimde bulunmalarına izin
verir.

•

Bir Galeri Oluştur (Make a gallery): Bu uygulamalar tüm coğrafi içeriğiniz için
uygun bir erişim noktası olarak kullanabileceğiniz haritalar, uygulamalar veya diğer
içeriklerden oluşan bir galeri oluşturur. Bu uygulamalar bir grup gerektirir.

•

Sosyal Medya Haritası (Map social media): Bu uygulamalar sosyal medya içeriklerini
destekler ve konu ile ilgili içerikleri haritalar üzerinde konum göstererek yardımcı olur.

•

Yerel Bilgi Sağla (Provide local information): Bu uygulamalar bir yerde mevcut olan
kaynakları vurgular. Seçenekler arasında kullanıcı tanımlı bir başlangıç noktasından
belirli bir mesafedeki tüm özellikleri vurgulamak da vardır.

•

Rota/Yol Tarifi Al (Route and get directions): Kullanıcı tanımlı bir başlangıç
noktasından haritanızdaki coğrafi özelliklere kadar yol tarifi sağlamak için bu
uygulamaları kullanabilirsiniz.

•

Harita Örneği (Showcase an map): Bu gruptaki uygulamalar Temel Görüntüleyici
(Basic Viewer), Harita Araçları (Map Tools), Minimalist, Basit Harita Görüntüleyici
(Simple Map Viewer) ve Story Map Basic’tir.
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8.5. Story Maps (Hikaye Haritalar)
Her hikayenin bir konumu vardır. Web CBS her hikayenin nerede geçtiğini görsel olarak
anlatmanızı sağlar. Story Map (https://storymaps.arcgis.com); interaktif haritaları, multimedya
içeriklerini – yazı, fotoğraflar, video ve ses- ve sezgisel kullanıcı deneyimlerini içeren ve tüm
bunları kombinleyip hikayelerini tüm dünyaya aktarmalarını sağlayan basit ama kullanışlı web
uygulamalarıdır. Story Map’ler coğrafyayı, bilgileri organize edip sunmak için bir yol olarak
kullanır.

Şekil 8.3. Story Map’ler hikayeleri anlatmak için etkileşimli haritaları, multimedya içeriğini ve
kullanıcı deneyimlerini birleştirir.

Sıralı, konum tabanlı anlatım
Story Map Tour

İnteraktif bir haritayla bağlantılı olarak,
coğrafi etiketlenmiş fotoğraflardan ve alt
yazılardan oluşan bir dizi form kullanır.

Story Map Journal

Metin, harita, resim ve video içeren gezi
setlerini kullanır.

Bir dizi harita serisi sunmak
Story Map Series

Açıklama metni için isteğe bağlı paneli olan

-Tabbed Layout

sekmeler kullanarak harita ve diğer içeriği

(Sekmeli)

sunar.
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Story Map Series

Örnek bir panelde, her harita için bir dizi

-Side Accordion

harita ve beraberindeki metin ve diğer

Layout

içerikleri sunar.

(Yana doğru
genişleyen)
Story Map Series

Harita başına bir tane olmak üzere,

-Bulleted Layout

numaralı sekmeler yoluyla bir dizi harita

(Madde işaretli)

sunar.

Tek bir web haritasında iki harita ya da katmanın karşılaştırılması
Story Map Swipe

Kullanıcılar bir harita temasını ikinci bir
harita temasıyla karşılaştırmak için hızlıca
kaydırma aracını kullanarak temalar
arasında karşılaştırma yapabilir.

Story Map Spyglass

Swipe'a benzer, ancak kullanıcıların
spyglass işlevini kullanarak bir haritadan
diğerine geçiş yapabilmelerini sağlar.

Önemli noktaların listelenerek sergilenmesi
Story Map Shortlist

Önemli noktaların temalarda sekme tabanlı
organize ederek sunar.

Harita sunumu
Story Map Basic

Basit, asgari düzey kullancı arayüzü
aracılığıyla haritalar sunar.
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Tablo 8.1. Story Map tarafından sağlanan yapılandırılabilir uygulama şablonlarının ana türleri
ArcGIS Online veya Story Maps uygulamaları üzerinden hikaye haritası oluşturabilirsiniz:
•

ArcGIS Online: Örneğin, bir web haritası paylaşabilir, Web Uygulaması Oluştur
(Create a Web App) ve bir Story Map (Hikaye Harita) şablonu seçebilirsiniz.

•

Story Maps web sayfası: Bir story map türü seçebilir ve yapılandır sihirbazını takip
edebilirsiniz.

8.6. ArcGIS Solutions (Çözüm) Uygulamaları
ArcGIS Solutions, projelerinizi hızlandırmak için ücretsiz bir şablon galerisi sunar. Şablonlar
genellikle uygulama kaynak kodunu içerir. Bazı şablonlar ayrıca veri modelleri, katmanlar,
haritalar ve örnek web servisleri içerir. Veri modeli ve harita stilleri, sektördeki en iyi
uygulamalar ve ortaya çıkan eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur. ArcGIS Solutions
uygulamaları neredeyse tüm sektörleri kapsar. Uygulamalar çoğunlukla web ve mobil
platformlara ve bazen de masaüstü platformuna odaklanır.
ArcGIS Solutins’daki şablonları ürünlere, sektörlere ve anahtar kelimelere göre arayabilirsiniz.
Her bir şablon için paketteki giriş, gereksinimler ve içerikleri okuyabilirsiniz. Uygulamayı canlı
deneyebilir, şablonu indirebilir, yapılandırabilir ve çalıştırıp paylaşabilirsiniz.

Şekil 8.4. ArcGIS Solutions hemen hemen tüm sektörler için yapılandırılabilir uygulamalar
içeren zengin bir koleksiyon sunar.
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ArcGIS Solutions web uygulamalarını yapılandırmak, genellikle config.js dosyasını
düzenlemeyi gerektirir. Bu dosyada haritaların ve katmanların varsayılan URL'lerini
haritalarınızın ve katmanlarınızın URL'leri ile değiştirir ve varsayılan öznitelik sütun adlarını
verilerinizin varsayılan öznitelik sütun adlarıyla değiştirirsiniz. Bu web uygulamalarını
çalıştırmak için tipik olarak Apache, Microsoft IIS (Internet Information Services) veya
diğer ürünler gibi bir web sunucusu gerekir. Kendi web sunucunuzu kurabilir veya bir web
hosting hizmeti satın alabilirsiniz. Bir web sunucunuz varsa, JavaScript web uygulamasını
çalıştırmak için, dosyalarınızı C:\inetpub\wwwroot gibi bir klasöre kopyalamanız gerekir.

8.7. ArcGIS Marketplace Uygulamaları
ArcGIS Marketplace uygulamaları verileri düzenlemek için kullanılan bir başka seçenektir. Bu
uygulamalar ve veriler Esri İş Ortakları, Esri Distribütörleri ve Esri tarafından sağlanmaktadır.
ArcGIS Marketplace açıkça CBS pazarına ve kullanıcı topluluğuna hizmet veren bir uygulama
mağazası olmayı hedeflemektedir.
ArcGIS Marketplace’ten uygulama almak için http://marketplace.arcgis.com adresine gidiniz,
ihtiyaç duyduğunuz uygulamayı arayınız, uygulamaya erişim isteğinde giriş yapınız (bu
yönetici düzeyinde bir hesap gerektirir), gerekiyorsa uygulama ücretini ödeyiniz ve erişim elde
ediniz. ArcGIS Marketplace’teki tüm uygulamalar ArcGIS Online ile çalışacak şekilde
üretilmiştir ve bu uygulamaları ArcGIS Online'daki gruplar ve kuruluşunuzdaki kullanıcılar ile
paylaşabilirsiniz.

Şekil 8.5. ArcGIS Marketplace’teki uygulamaları sektör, platform ve diğer ölçütlere göre
arayabilirsiniz.
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8.8. ArcGIS Open Data’da Uygulamalarınız için Veri Bulun
Harika uygulamalar büyük verilere ihtiyaç duyar. Önceki bölümlerde kendi verilerinizi, Living
Atlas (Canlı Atlas) katmanları ve ArcGIS Online'da keşfettiğiniz diğer içerikleri kullandınız.
ArcGIS Open Data portali (http://opendata.arcgis.com), uygulamalarınız için zengin ve
yönetilebilir veriler bulmak için iyi bir yerdir. ArcGIS Open Data, kurumların ArcGIS
platformunu kullanarak vatandaşa yönetilebilir verilere açık erişim sunma olanağı tanır.
ArcGIS Open Data’yı ArcGIS Online Kuruluş (Organization) ayarları üzerinden aktif
edebilirsiniz. Kurumlar, ArcGIS Online web sitesini kendi görünüm ve isteklerine göre
yapılandırabilir ve öğeleri ArcGIS Open Data’da paylaşabilecek grupları belirleyebilir.
Vatandaşlar konu veya lokasyonlarına göre verileri aramak için ArcGIS Open Data sitesini
kullanabilir. ArcGIS Open Data verileri anlamak, veriyi birkaç popüler formatta indirmek ve
doğrudan API'ler aracılığıyla kullanmak için grafikleri, tabloları ve haritaları kullanarak
keşfetmenize olanak tanır.

8.9. Bu Uygulamada
Bu uygulamada ArcGIS Open Data, Story Maps (Hikaye Haritalar) ve daha fazla ArcGIS
Online yapılandırılabilir uygulamalarını öğreneceksiniz.
•

Bölüm 8.1, ArcGIS Open Data’dan Türkiye’nin 2011-2016 yılı nüfus verilerini arar,
araştırır ve indirir.

•

Bölüm 8.2, akıllı haritalama kullanılarak iki sütunu simgeleyen bir web haritası
oluşturur.

•

Bölüm 8.3, ArcGIS Online Karşılaştırmalı Analizi (Compare Analysis) uygulamasını
kullanarak bir web uygulaması oluşturur. Bu uygulama, kullanıcıların Türkiye
Nüfusunun (2011-2016) mekansal ve zamansal şekillerini görsel olarak analiz
etmelerini sağlar.

•

Bölüm 8.4, ABD’ 2015 ortalama hane halkı geliri ve ortalama ev değerini karşılaştıran
bir Story Map oluşturur. Bu bilgi örneğin, insanların aldıkları maaş odaklı ortalama gelir
ve konut maliyetleriyle karşılaştırırken yararlı olabilir.

•

Bölüm 8.5, öğrendiğiniz uygulamaları ve bu kitapta öğreneceğiniz uygulamaları
görüntülemek için Story Map Journal ile bir uygulama oluşturur.
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Sistem Gereksinimleri
•

ArcGIS Online yönetici ya da yayımcı hesabı.

•

Masaüstü tabanlı bir web tarayıcısı: Bölüm 8.5'ün 3D (3 boyutlu) scene adımları,
WebGL'i (Web Grafik Kütüphanesi –Web Graphics Library-) destekleyen bir video
grafik kartı gerektirir. WebGL, çoğu mobil tarayıcıda henüz desteklenmiyor. Daha fazla
bilgi

için

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/scene-viewer-

requirements.htm adresini ziyaret edebilirsiniz. Bilgisayarınızda bu türden bir video
grafik kartı yoksa bile bölüm 8.5’in çoğunu yine de yapabilirsiniz; sadece 3D scene
adımlarını atlayın.
Uygulama 1: ArcGIS Open Data’yı Keşfedin
Ödevleriniz için veya uygulamalarınızı oluşturmak için iyi ve sağlıklı verileri nerede
bulacağınızı

merak

ettiniz

mi?

Bu

bölüm

verileri

nereden

bulabileceğinizi,

değerlendirebileceğinizi ve indirebileceğinizi gösterecektir.
Not: ArcGIS Open Data kullanıcı arayüzü önemli değişiklikler geçiriyor. Bu adımları
uyguladığınızda, ArcGIS Open Data arayüzü bu bölümde gördüğünüz arayüzden farklı
görünebilir ya da değişmiş olabilir. Bu bölümde gördüğünüz ArcGIS Open Data arayüzü ile
gerçek arayüz arasında büyük tutarsızlıklar bulursanız verileri bulma, indirme ve
kullanabilmeniz için 4 ile 8 arasındaki adımları atlayabilirsiniz.
1 Bir web tarayıcısında http://opendata.arcgis.com

adresine gidiniz ve ArcGIS Online

hesabınız ile giriş yapınız, ardından “ArcGIS Open Data” sekmesine tıklayınız.
Harita üzerindeki bul (search) kutusunu kullanarak Open Data sitesinde veri arayabilirsiniz. Bu
uygulamada anahtar kelimeler kullanarak arama yapacaksınız.
2 “Bul (Find)” kutusuna “Türkiye Nüfusu” yazınız ve Enter’a basınız ya da “Ara (Search)”
butonuna tıklayınız.
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Arama sonucu belirir. Arama sonucu veri kümesini kimin paylaştığını, veri kümesindeki
özelliklerin veya satırların sayısını ve veri kümesi açıklamasının ilk birkaç satırını görüntüler.
Turkiye_Nufusu_2011_2016 kümesinde 81 adet kayıt vardır. İmlecinizi arama sonucuna
getirdiğinizde veri kümesinin uzamsal kapsamının haritada göründüğünü farkedeceksiniz.

3 Veri kümesinin detaylarını görmek için üzerine tıklayınız.
4 Verilerin ne hakkında olduğunu anlamak için açıklamayı okuyunuz. Tam açıklamayı görmek
için metni genişletmeniz gerekebilir.
5 “Öznitelikler (Attributes)” alanında gördüğünüz sütunlar üzerine tıklayınız ve veriyi
inceleyiniz.
İncelediğiniz veriler Türkiye’de 2011 yılından itibaren il bazında 2016 yılına kadar nüfusun
arttığı ya da azaldığı bilgisini verir. Örneğin 2011 yılındaki Türkiye nüfusu ile 2016 yılı Türkiye
nüfusu arasında nasıl bir değişiklik olmuş, bunu görebilirsiniz.
6 “API’ler (APIs)” sekmesine tıklayınız ve ardından açılan özellikleri inceleyiniz, ancak
herhangi bir seçeneği seçmeyiniz.
API seçenekleri genellikle geliştiricilerin uygulama oluşturmak için kullandığı seçeneklerdir.
Listede GeoJSON ve GeoService formatlarını görüyorsünüz. GeoJSON, JavaScript Object
Notation’a dayalı, mekansal olmayan özellikleri ile birlikte basit coğrafi özellikleri temsil
etmek için tasarlanmış açık bir standart formattır. GeoService biçimini ise JavaScript
bölümünde nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
7 “Verileri İndir (Download Data)” butonuna tıklayınız ve “Hesap Tablosu (CSV)” özelliğini
seçiniz.
Verileri KML ya da shapefile formatında da indirebilirsiniz.
8 İndirdiğiniz veriyi “MS Excel” ya da herhangi bir metin düzenleyicide (text editör) açınız.
Açtığınız CSV dosyasını inceleyiniz ve herhangi bir değişiklik yapmadan kapatınız.
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İndirdiğiniz CSV dosyasında sıkıntı yaşar ve herhangi bir nedenden dolayı verilere
erişemezseniz aynı veriye C:\IslemYayin\WebCBS\Konu04 dizininden erişebilirsiniz.
Artık Open Data’dan indirilmiş verilere sahipsiniz. Bu verilerden sonraki bölümlerde bir web
haritası ve bir web uygulaması oluşturacaksınız.
Uygulama 2: Akıllı Haritalama ile İki Değişkenli Harita
Akıllı haritalama ilgi çekici haritalar oluşturmanızı ve verilerin arkasındaki anlamı açığa
çıkarmayı kolaylaştırır. Önceki bölümlerde akıllı haritalamanın temellerini öğrendiniz. Bu
bölümde ise akıllı haritalamayı daha derinlemesine öğreneceksiniz.
1 Bir web tarayıcısında ArcGIS Online ya da Portal for ArcGIS hesabınıza giriş yapınız.
2 “Harita (Map)” sekmesine tıklayarak harita görüntüleyicisini açınız.
3 İndirdiğiniz CSV dosyasını harita görüntüleyici üzerine sürükleyip bırakınız.
İllerin haritada nokta olarak görüntülendiğini fark edeceksiniz. Sol tarafta, akıllı haritalama
arayüzü görüntülenir.
4 “Stil Değiştir (Change Syle)” panelinde ayarları aşağıdaki gibi düzenleyiniz.

Harita bu öznitelik alanına göre kendini otomatik olarak günceller. Birazdan 2016 yılı nüfus
verilerine göre öznitelik katmanını değiştirecek ve sembolize edeceksiniz.
5 “Öznitelik Ekle (Add Attribute)” fonksiyonuna tıklayınız.
6 “Stil Değiştir (Change Syle)” panelinde ayarları aşağıdaki gibi düzenleyiniz.
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Haritada her ilin nokta sembolünün 2011 ve 2016 yılları arasındaki nüfus bilgisinin
gösterildiğini farkedeceksiniz. Farklı renklerde gözüken skala 2011 yılı, daireler ise 2016 yılı
nüfusunu sembolize eder.
7 “Renk ve Boyut (Color&Size)” alanında “Seçenekler (Options)” butonuna tıklayınız.

Bu işlem stili daha da yapılandırmanıza olanak tanıyan yeni bir arayüz getirir.
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8 “Sayım ve Miktarlar (Renk)”

alanında “Seçenekler (Options”) butonuna tıklayınız.

“Simgeler (Symbols)” galerisinde “Dolgu'ya (Fill)” tıklayınız ve “kırmızıdan beyaza doğru”
geçişi gösteren renk grubu seçiniz, ardından “Tamam” ve yine “Tamam”a tıklayınız.

9 “Tamam” butonuna tıklayınız ve “Stil Değiştir” panelinden çıkınız.
10 “Altlık Harita (Basemap)” butonuna tıklayınız ve “Dark Gray Canvas” isimli haritayı
seçiniz.
Koyu renkli daireler nüfusun fazla olduğu illeri, açık renkli daireler nüfusun az olduğu illeri
göstermektedir.
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11 “Ayrıntılar” panelinde yer alan “Turkiye Nufusu 2011 2016” isimli katmanın ismini
değiştirmek için “Daha Fazla Seçenek (More Options)”

butonuna tıklayınız ve “Yeniden

Adlandır (Rename)” özelliğini seçiniz.
12 Katmanın adını “Türkiye Nüfusu (2011-2016)” olarak değiştiriniz ve “Tamam” butonuna
tıklayınız.
13 Haritayı kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız ve aşağıdaki görevleri tamamlayınız:
•

Başlık: Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (2011-2016)

•

Etiket: Türkiye, Nüfus, Türkiye Nüfusu 2011-2016, İşlem GIS, İşlem Web CBS

•

Özet: Bu harita Türkiye’nin 2011-2016 yılları arasındaki nüfus değişimini gösterir.

•

Kaydedeceğiniz klasörü seçiniz.

•

Haritayı Kaydet butonuna tıklayınız.

Bu başlık altında iki öznitelik sütununu kullanarak bir katmanı sembolize ettiniz ve yine bu
bölümdeki web uygulamasında kullanmak için bir de web haritası oluşturmuş oldunuz.
Uygulama 3: Karşılaştırmalı Analiz Uygulaması (Compare Analysis)
Bu bölümde iki haritayı yan yana görüntülemek için Karşılaştırmalı Analiz (Compare Analysis)
yapılandırılabilir uygulamasını kullanacaksınız. Bu uygulama Türkiye nüfusunun mekansal ve
zamansal modellerini birden fazla şekilde analiz etmenize olanak tanır.
1 Bir önceki bölümde kaldığınız yerden devam ediniz ve harita görüntüleyicideki “Paylaş
(Share)”

butonuna tıklayınız.

2 “Paylaş” penceresinde haritanızı paylaşmak için “Herkes (Everyone)” seçeneğini
işaretleyiniz.
3 Küçük bir bilgilendirme penceresi açılırsa “Tamam” butonuna tıklayınız.
4 “Web Uygulaması Oluştur (Create A Web App)” butonuna tıklayınız.
5

“Yeni

Web

Uygulaması

Oluştur

(Create

a

New

Web

App)”

penceresinde

“Haritaları/Katmanları Karşılaştır’ (Compare Maps/Layer)” tıklayınız.
6 Açılan kategori listesinden “Karşılaştırmalı Analiz (Compare Analysis”) uygulamasını
seçiniz ve “Web Uygulaması Oluştur” butonuna tıklayınız.
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7 Başlık, Etiket ve diğer detayları değiştirebilir ya da varsayılan olarak kabul edebilirsiniz.
“Tamam” butonuna tıklayınız.
Bu web uygulaması, web haritası gibi herkesle paylaşılacak.
Karşılaştırmalı Analiz uygulamasının iki veya daha fazla web haritasına ihtiyacı vardır. Siz bir
web haritasıyla başladınız. Bir sonraki adımda üç tane daha web haritası seçeceksiniz.
8 “Yapılandır (Configure)” penceresinde “Web Haritaları Seç (Choose Web Maps)” butonuna
tıklayınız.
9 “Web Haritaları Seç” penceresinde arama kutusuna “tags: nüfus yazınız ve “Enter”a basınız.

Birazdan bu haritaları seçip ekleyeceksiniz.
Not: Web harita seçimlerinizin sırası, web haritalarınızın uygulama yerleştirilme sırasıyla
aynı olacaktır.
10 Öncelikle “Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (2011-2016)”, daha sonra “Türkiye Nüfus Artışı
(2011-2016)” isimli haritayı seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.
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Bir web haritasının seçimini kaldırmanız gerekiyorsa, klavyenizdeki Control -CTRL- tuşunu
(Windows için) veya Komut tuşuna (Mac için) basılı tutunız ve seçimini kaldırmak istediğiniz
web haritasına tıklayınız.
11 “General” sekmesinde iken sayfanın alt kısmında yer alan “Show side panel” kutucuğunun
tikini kaldırınız. “Başlık (Title)” kutusuna da “Türkiye Nüfusu Değişimi (2011-2016)” yazınız.

12 “Kaydet” butonuna tıklayınız.
İki haritayı birden aynı sayfada göreceksiniz.
13 İlk haritayı küçültünüz, büyütünüz, kaydırınız; bu işlemleri yaparken yandaki haritanında
aynı oranda değiştiğini farkedeceksiniz.
14 “Kapat” butonuna tıklayınız.
15 Öğe ayrıntıları sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamanız için küçük resmi
değiştirebilirsiniz.
Bu bölümde karşılaştırma analizi için bir web uygulaması oluşturdunuz.
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Uygulama 4: Swipe ve Spyglass Story Map Şablonlari ile Özel Web Uygulamaları
Oluşturma
Bu bölümde özellikle aşağıdaki amaçlar için olan Story Map Swipe ve Spyglass uygulamalarını
kullanacaksınız:
•

Mevcut deniz seviyesi ile deniz seviyesinde meydana gelen yükselme arasındaki fark
gibi zamanla bir temanın değişikliklerini görüntüleme ya da farklı zamanlarda bir alanı
görselleştirme (örneğin, doğal afet öncesi ve sonrası gibi).

•

Şeker hastalığı ve obezite için mekansal kalıpların benzerliği veya işsizlik oranları ile
ev değeri değişimleri arasındaki benzerlik gibi iki tema arasındaki benzerliği veya
karşıtlığı görüntüleme.

Web uygulamanız belirli bir bölgedeki ortalama hanehalkı gelirini medyan ev değerleriyle
karşılaştıracak. Bu uygulama birçok durumda yardımcı olabilir. Örneğin, başka bir şehirde veya
ilde bir iş teklifi aldıysanız o alan için gelir ve ev değeri bilgilerini bulmak için uygulamayı
kullanabilirsiniz. Bu bağlamda, iş teklifinin koşullarını kabul edip etmeyeceğinize veya daha
yüksek bir maaş isteyip istemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu uygulamayı yaparken merkezi
ABD’de olan bir şirketten iş teklifi aldığınızı hayal ederek devam ediniz lütfen.
Swipe web uygulaması bir veya iki web haritasında iki katmana ihtiyaç duyar. Bu uygulama
için iki iki katmanlı bir web haritası oluşturuldu. Web uygulaması oluşturmak için bu web
haritasını bulacak ve kullanacaksınız.
Swipe web uygulamasını oluşturmak için ya da Story Map yapmak için ArcGIS Online/Portal
for ArcGIS’i kullanacaksınız. Bu bölümde Story Maps’i kullanacaksınız.
1 Web tarayıcınızı açınız ve “Story Maps” sayfasına gidiniz (https://storymaps.arcgis.com).
Ardından ArcGIS Online hesabınız ile giriş yapınız ve de “Apps (Uygulamalar)” sekmesine
tıklayınız.
Bu listeden amacınıza uygun şablonu seçebilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz.
2 “Comparing Two Maps” şablonunu bulunuz ve bu şablon altındaki “Story Map Swipe”
seçeneğinde “Build” butonuna tıklayınız.
3 Karşınıza gelen pencerede “Search” butonuna tıklayınız.
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4 Ayarları aşağıdaki yapınız ve “Enter”a basınız.

5 Web haritasına tıklayınız.
6 “Swipe/Küçük Dürbün Derleyiciye Hoşgeldiniz (Welcome to Swipe/Spyglass Builder)”
diyalog penceresinde “Sonraki (Next”) butonuna tıklayınız.
Yapılandırma penceresi uygulamanızı oluşturma süreçlerinde size yardımcı olacak adım tabanlı
bir sihirbaz sunar. İlk adımda Swipe ya da Spyglass temaları arasında seçim yapmanızı sağlayan
alanı gösterir. Mevcut temayı kullanarak devam edeceksiniz. İkinci adımda (Swipe Type-Swipe
Türü sekmesi) kendi haritanızı kullanacaksınız.
7 “Swipe/Küçük Dürbün Derleyiciye Hoşgeldiniz (Welcome to Swipe/Spyglass Builder)”
diyalog penceresinde “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız. “Swipe Türü (Swipe Style)”
adımında da değişklik yapmayınız ve tekrar “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
Not: Web haritanızdaki en üst katmanı seçmelisiniz. İstediğiniz katman üst katmanlar
tarafından gizlenmişse ya da altta kalmışsa, hızlıca kaydırma işleminde herhangi bir görsel
olmayacaktır.
8 “Uygulama Düzeni (App Layout)” adımında aşağıdaki seçenekleri seçiniz ve ardından
“Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
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Hızlıca kaydırma serisi (swipe series) başlık ve metinlerle birlikte bir dizi yer oluşturmanızı ve
web uygulamasını düzenlemenizi sağlar. Bu web haritasında önceden tanımlanmış üç yer imi
(bookmark) var. Bu yer imleri kaydırma serisinde görünecektir.
9 “Açılan Pencere (Pop-up)” adımını aşağıdaki gibi düzenleyiniz ve “Uygulamayı Aç (Open)”
butonuna tıklayınız.

Uygulama Yapılandırma modunda açılır. Uygulamada değişiklik yapabilmek için kalem
butonlarını

göreceksiniz. Bu butonları kullanarak uygulamanızın başlık ve alt başlığını

değiştirebilirsiniz.
10 Başlığın altındaki numaralı sekmelere dikkat ediniz. Bunlar web haritanızdaki yer imleridir
ve buraya otomatik olarak aktarılmıştır.
Sekmelerin yanındaki artı (+) simgesini kullanarak yeni sekmeler oluşturabilirsiniz.
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11 Uygulamanın üst tarafında yer alan “Ayarlar (Settings)” butonuna tıklayınız. Uygulamanız
ile ilgili başlık, tema, logo, URL bağlantıları vb. gibi birçok özelliği buradan konfigüre
edebilirsiniz.

12 Uygulamanın üst tarafında yer alan “Ayarlar (Settings)” penceresinde eğer bir değişiklik
yaptıysanız bu penceredeki “Uygula” butonuna tıklayarak değişiklikleri görebilirsiniz.
Dilerseniz “İptal” butonuna tıklayarak değişiklikleri uygulamanıza yansıtmayayabilirsiniz.
Değişikliklerin kalıcı olmasını istiyorsanız uygulamanın üst tarafında yer alan “Kaydet (Save)”
butonuna tıklayınız.
13 Uygulamanın üst tarafında yer alan “Paylaş (Share)” butonuna tıklayınız.
14 Karşınıza gelen seçenekler arasından “Herkesle Paylaş’ı (Publicly)” seçiniz.
Bu adımdan sonra uygulama URL’sini bir yer not ediniz. Bu URL uygulamanızın kısa
URL’sidir. URL’yi takipçilerinizle paylaşabilir ve uygulamanıza erişimlerini sağlayabilirsiniz.
15 “Aç (Open)” butonuna tıklayınız.
Uygulamanız yeni bir sekmede açılmıştır. Artık uygulamanızı inceleyebilirsiniz.
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16 İlginizi çeken bir yeri harita üzerinde tıklayınız ve açılan penceredeki bilgileri inceleyiniz.
17 İki katmanı karşılaştırmak için uygulamanın ortasında yer alan dikey çubuğu sağa-sola
kaydırınız. Dikey çubuğu kaydırdıkça katmanlar arasındaki değişime dikkat ediniz.
18 Her alandaki gelir ve ev değerlerini karşılaştırmak için numaralı sekmelere tıklayınız.
İsteğe bağlı olarak uygulamanızın hızlıca kaydırma stilini küçük dürbün (spyglass) moduna
değiştirebilir ve aşağıdaki adımları uygulayarak bu modu deneyebilirsiniz:
19 Yapılandırma modundaki uygulamanıza geri dönünüz.
20 “Ayarlar” butonuna tıklayınız.
21 “Swipe Tarzı” sekmesinde stili “Küçük Dürbün (Spayglass)” olarak seçiniz ve “Uygula’ya
(Apply)” tıklayınız. Karşınıza uyarı penceresi gelirse “Tamam” diyerek devam ediniz.
22 “Kaydet” butonuna tıklayınız.
23 Uygulamanın olduğu sayfayı yenileyiniz.
Uygulamanız artık aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiş olarak yüklenir.
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24 Hane halkı gelir katmanı altındaki ev değer katmanını görüntülemek için harita üzerindeki
işaretçiye basılı tutunuz ve sürükleyiniz.
Uygulamanızı eski haline tekrar getirmek için Ayarlar sekmesindeki Swipe Tarzı adımında yer
alan Dikey Çubuk (Vertical Bar) temasını seçiniz ve ardından Uygula butonuna tıklayınız ve de
uygulamanızın olduğu web sayfasını yenileyiniz.
Bu bölümde hanehalkı gelirini ev değeriyle karşılaştıran bir uygulama oluşturdunuz. Yeni bir
iş teklifi için yeni bir şehre geçmeyi düşündüğünüzü hayal ederek yaptığınız bu uygulama
maaşınızın yeni alandaki medyan gelirlerle karşılaştırıldığında ve evinizin muhtemelen ne
kadar mal olacağı konusunda bir fikir edinmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda bu
uygulama, teklifi kabul etmeniz gerekip gerekmediğini veya daha iyi bir maaş için pazarlık
yapmanızı sağlayacak sağlam bir gerekçe belirlemenize karar vermenize yardımcı olabilir.
Uygulama 5: Story Map Journal ile Web Uygulaması Oluşturma
Bu bölümde öğrendiğiniz ve öğreneceğiniz web uygulamaları ile web haritalarını sergilemek
için Story Map Journal kullanarak bir web uygulaması oluşturacaksınız. Bu uygulama beş ana
kaynak türünü desteklemektedir: Metin, video, resim, harita ve URL. Bu kaynak türlerinden
her birini öğreneceksiniz.
1 Web tarayıcınızı açınız ve “Story Maps” sayfasına gidiniz (https://storymaps.arcgis.com).
Ardından ArcGIS Online hesabınız ile giriş yapınız ve de “Apps (Uygulamalar)” sekmesine
tıklayınız.
Bu listeden amacınıza uygun şablonu seçebilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz.
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2 “A Rich Multimedia Narrative” başlığını bulunuz ve bu şablon altındaki “Story Map Journal”
seçeneğinde “Build” butonuna tıklayınız.
3 Karşınıza gelen pencerede “Kenar Panosu’nu (Side Panel)” seçiniz ve ardından “Başlangıç
(Start)” butonuna tıklayınız.
Map Journal Yapılandırma moduna yönlendirileceksiniz.
4 Uygulamanıza “Web CBS ile ArcGIS Uygulamalarını Öğreniyorum” adını veriniz ve
ardından “Devam” butonuna

tıklayınız.

Ana Bölüm Ekle penceresi belirir. Story Map Journal uygulaması birkaç bölümden oluşur.
Ana Bölüm, hikayenizin kapak sayfası olarak hareket edecektir. Ana bölüm de dahil olmak
üzere her bölümde bir ana sahne ve bir yan panel bulunur.
5 “Adım 1” için: “Ana Aşama İçeriği”;
•

“Video” seçeneğini işaretleyiniz.

•

“YouTube” alanını seçiniz.

•

YouTube’da yüklü bir video linkini yapıştırınız. Örneğin http://youtu.be/-N7jtYOvstM
URL’sini kullanabilirsiniz.

•

“Kontrol (Check)” butonuna tıklayınız.

•

“Bu videoyu seç (Select this video)” butonuna tıklayınız.

•

“Video” için “Dolgu” konumunu değiştirmeyiniz.

•

“Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
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6 “Adım 2” için: “Kenar Panosu İçerik (Side Panel Content)” alanına dilediğiniz bir açıklamayı
yazınız.
7 İstediğiniz kısımları “Kalın/İtalik” yapabilirsiniz.
Ayrıca görüntü, video ve web sayfasını kenar panele ekleyebilirsiniz. Kaynak butonuna
tıklayabilir ve direkt olarak HTML kodunu yazabilirsiniz.
8 “Bir resim, video ya da web sayfası ekleme butonuna

(Insert an image, insert a video or

insert a web page)” tıklayınız ve;
•

“Bağlantı (URL)” şeçeneğini işaretleyiniz.

•

URL

alanına

http://www.islem.com.tr/images/WebGis/WebCBS.jpg

linkini

yapıştırınız.
•

“Uygula (Apply)” butonuna tıklayınız.

9 “Ekle (Add)” butonuna tıklayınız.

10 “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız (Uygulamanın sağ üst köşesinde).
Uygulamada yaptığınız bölümlerin herhangi bir nedenden ötürü kaybolmasını istemiyorsanız
her adımdan sonra uygulamanızı kaydedin.
Birazdan daha önce oluşturduğunuz uygulamaları göstermek için birkaç yeni bölüm
ekleyeceksiniz.
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11 “Bölüm Ekle” butonuna tıklayınız.
12 “Adım 1” için: “Ana Aşama İçeriği”;
•

“Bölüm başlığını” “Uygulama 1” olarak giriniz.

•

“İçerik (Content)” alanından “Web Sayfası” seçeneğini işaretleyiniz.

•

Web sayfası URL’si için, bölüm 1’de yaptığınız uygulamanın URL’sini yazınız (http
veya https olduğuna dikkat edin ). Eğer bir URL’niz yoksa http://arcg.is/2m3HHO3
adresini kullanabilirsiniz.

•

“Yapılandır (Configure)” butonuna tıklayınız ve pozisyon tercihi olarak “Dolgu’yu
(Fill)” bırakınız.

•

“Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.

Not: Bu adımda geçerli web sayfanızın Web URL'si http veya https protokolünü
belirtmelidir.
Ana Aşama yapılandırılmıştır. Yapılandırma özelliği sizi Kenar Pano İçeriği’ne (Side Panel
Content) yönlendirecektir.
13 Bu adımda istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz.
14 “Ekle” butonuna tıklayınız.
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15 “Bölüm Ekle” butonuna tıklayınız.
16 “Adım 1” için: “Ana Aşama İçeriği”;
•

“Bölüm başlığını” “Uygulama 2” olarak giriniz.

•

“İçerik” kısmında “Harita” şeçeneğini işaretleyiniz.

•

“Harita” kutucuğunda “Harita seç’e (Select a map)” tıklayınız.

17 “Harita seç” penceresinde “Bölüm 2”de yaptığınız haritayı seçiniz.
Eğer yapmadıysanız ArcGIS Online’ı seçiniz ve arama kutucuğuna nüfus, demografi, Web
CBS owner: focak_islem yazın ve ardından Enter’a basınız. Daha sonra karşınıza gelen
haritayı seçiniz.
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Birazdan haritanızı nasıl göstermek istiyorsanız ona göre konumu, içeriği, açılır pencereleri ve
ekstraları kapsayacak şekilde ayarlayacaksınız.
18 “Konum (Location)” için “Özel Yapılandırma’ya (Custom Configuration)” tıklayınız.
19 Haritanızın konumunu ayarladıktan sonra “Harita Konumunu Kaydet” butonuna tıklayınız.

20 “İçerik (Content)” için “Özel Yapılandırma’ya (Custom Configuration)” tıklayınız.
21 “Harita İçeriği (Map Content)” penceresini aşağıdaki gibi düzenleyiniz.
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22 “Harita İçeriğini Kaydedin” butonuna tıklayınız.
23 “Açılır Pencere (Pop-up)” için “Özel Yapılandırma’ya (Custom Configuration)” tıklayınız.
Açılır pencerenin haritada istediğiniz şekilde görünmesi için bir feature’a tıklayınız; örneğin
baş aşağı duran bir simgeyle bir şehir gibi. Sonra “Açılır Pencere Yapılandırmasını Kaydet”e
tıklayarak açılır pencere ayarlarını bitiriniz.

24 “Ekstralar” için “Gösterim (Legend)” seçeneğini işaretleyiniz.
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25 “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız.
26 Bu adımda istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz.
27 “Ekle” butonuna tıklayınız.
Bölüm 2 eklendi. Şimdi Uygulama 3 için yeni bir bölüm ekleyeceğiz.
28 “Bölüm Ekle” butonuna tıklayınız ve aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

“Başlık” için “Uygulama 3” yazınız.

•

“İçerik” için “Web page (web sayfası) seçin.

•

Web sayfasının URL’si için Bölüm 3’te oluşturduğunuz uygulamanın URL’sini giriniz.
Eğer URL’niz yoksa http://arcg.is/uHyy0 giriniz.

•

“Yapılandır”a tıklayınız.

•

“Konum” için “Dolgu”yu seçilmiş olarak bırakınız.

•

“Sonraki” butonuna tıklayınız.

•

“Kenar Panosu İçerik (Side Panel Content)” için dilediğinizi yazınız.

•

“Ekle” butonuna tıklayınız.
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Şimdi görüntü kullanan yeni bir bölüm daha ekleyeceksiniz.
29 “Bölüm Ekle” butonuna tıklayınız ve aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

“Bölüm başlığı” için dilediğinizi yazınız.

•

“İçerik” için “Görüntü’yü (Image)” seçiniz.

•

“Bağlantı”ya tıklayınız.

•

URL için http://www.islem.com.tr/images/WebGis/EgitimI.jpg yazınız.

•

“Sonraki” butonuna tıklayınız.

•

“Kenar Panosu İçerik (Side Panel Content)” için dilediğinizi yazınız.

•

“Ekle” butonuna tıklayınız.

30 3 Boyutlu harita eklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

“Bölüm Ekle” butonuna tıklayınız.

•

“Bölüm başlığı” için dilediğinizi yazınız.

•

“İçerik” için “Web sayfası”nı seçiniz.

•

Web sayfası URL’si için
http://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=04c85fc6f8664a9eb45
a2ac49db5b02e linkini giriniz.

•

“Sonraki” butonuna tıklayınız.

•

“Kenar Panosu İçerik (Side Panel Content)” için dilediğinizi yazınız.

•

“Ekle” butonuna tıklayınız.
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3D uygulaması story map’inize eklenmiştir.

Not: Eğer scene görüntüleyiciniz web tarayıcınızda açılamıyor diye bir mesaj alırsanız veya
scene görünmezse, bilin ki tarayıcınız ArcGIS scene görüntüleyicisini desteklememektedir. Bu
durumda 3D bölümü silmeniz gerekecektir.
31 Eğer tarayıcınız ArcGIS scene görüntüleyicisini desteklemiyorsa (mesela, yukardaki notta
olduğu gibi bir hata varsa), “Düzenle (Organize”) butonuna tıklayınız, 3D uygulama bölümünü
siliniz, “Uygula”ya tıklayınız ve sonraki adıma geçiniz.
32 Eğer 3D scene’i görebiliyorsanız aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

Mouse tekerleğini haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz.

•

“Pan” butonuna

•

“Yönlendir (Rotate)” butonuna

•

Farklı görüntüler için slaytlar veya yer imlerine tıklayabilirsiniz.

tıklayınız ve sonra haritada gezininiz.
tıkladıktan sonra haritayı yönlendirebilirsiniz.

33 Uygulamayı kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız.
Eğer bu uygulamayı ilk kez kaydediyorsanız Share Your Story (Hikayenizi Paylaşın)
penceresi açılacaktır.
34 Eğer pencere görünmezse yukarıda yer alan menü kutusundan “Paylaş” butonuna
tıklayabilirsiniz.
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35 “Hikayenizi Paylaşın” penceresinde “Genel”i seçiniz. Eğer “Hikaye içeriğinizde
okuyucularınız tarafından görülebilecek sorunlar var. Bunları aşağıda tanımlayabilir ve
düzeltebilirsiniz.” gibi bir uyarı ile karşılaşırsanız uygulamanızı ve içeriklerini yayımlamak için
“Genel Yap’a (Make Public)” tıklayınız (butonu görebilmek için mouse tekerleği ile aşağı
inmek zorunda kalabilirsiniz).

Bu hikaye haritasında abone içeriğine sahip katmanlar olacağı için uyarı mesajı görebilirsiniz.
Son adımda Genel Yap (Make Public) butonuna tıklarsanız kullanıcıların sizin ArcGIS Online
kredilerinizi tüketmelerine izin vermiş oluyorsunuz. Farklı web haritaları kullandıysanız bu
uyarı mesajını görmeyebilirsiniz.
36 “Hikayeyi Görüntüle”ye tıklayınız.
Uygulamanız yeni bir pencere veya sekme içinde açılacaktır ve böylelikle story map’iniz
üzerinde gezinebilirsiniz.
37 Story Map Journal uygulamanızın her sekmesini inceleyiniz. Her bölümde, ana bölümdeki
içeriklerle etkileşimde olacaksınız.
38 Uygulamanızın URL’sini istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.
Uygulamanızın URL’si kullanılan web sayfasının URL’sidir. Kopyalayıp e-posta olarak
gönderebilirsiniz. Hatta Facebook ve Twitter üzerinden de paylaşabilirsiniz.
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Uygulamalar
1.

3 boyutlu web uygulamaları için gerekli olan altyapıda neler vardır?

2.

Story Map Journal hazır şablonu ile neler yapılabilir?
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Uygulama Soruları
Ödev 4: Aşağıdaki konuları anlatan bir Story Map tasarlayınız:
•

Kişisel hayatınızı veya hayallerinizi

•

Bölgesel veya ülkesel ekonomik gelişim stratejisini

•

Bir virüsün yayılımını

•

Tarihsel bir savaş veya başka bir olayı

•

Değişik nüfus faktörlerinin mekansal ilişkisini

•

Seçtiğiniz diğer konular üzerine

Veri: Hiçbir veri sağlanmamıştır. Aşağıdaki alanları içeren bir CSV dosyası
oluşturabilirsiniz:
•

ArcGIS Living Atlas of the World’deki, ArcGIS Open Data’daki veya başka
kaynaklardan

gelebilecek

verileri

kullanabilirsiniz.

Kendi

verinizi

de

oluşturabilirsiniz.
Gereksinimler: Sizin story map’iniz aşağıdaki karakteristiklere ve bilgiye sahip olmalıdır:
•

Map journal, map series (harita serileri), map shortlist, map playlist veya map
countdown formatlarından birini barındırmalı.

•

5 farklı kaynağı: metin, video, resim, harita ve web sayfasını içermeli.

•

Compare Analysis uygulaması veya Story Map Swipe uygulamalarını içeren bir
uygulama olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Uygulamalar web CBS'nin görünen yüzleridir. ArcGIS yapılandırılabilir uygulamalar
arasında, ArcGIS konfigüre edilebilir uygulama şablonları, Hikaye Haritaları (Story
Maps), Solutions uygulamaları ve bazı Marketplace uygulamaları için ArcGIS Online
ve Portal bulunur.

•

ArcGIS yapılandırılabilir uygulamalarını kullanmak genellikle üç adımdan oluşur:
seçmek, yapılandırmak ve çalıştırmak

•

ArcGIS Open Data portalı, uygulamalarınız için kullanabileceğiniz zengin ve yetkili
veriler sağlar.

•

Story Maps’ler, konumların arkasındaki hikayeyi paylaşmak için haritaları, multimedya
ve metni birleştirir. Bu kitapta Map Tour, Swipe & Spyglass, Karşılaştırma Analizi
(Compare Analysis), Map Journal ve diğer Story Maps şablonlarını öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1)

I. ArcGIS Online
II. Portal for ArcGIS
III. Story Maps
IV. ArcGIS Solutions
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ArcGIS Platformu için yaplandırılabilir
uygulamalar (configure apps) sunar?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
I, II, III, IV

“Haritalar ve verileri, zengin anlatılar ve multimedya içeriği ile birleştirerek insanların
birbirleriyle bağlantılı ve etkileşimde kalmalarını sağlar.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisi için en doğru açıklamadır?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ArcGIS yapılandırılabilir uygulamaları
kullanmanın adımları doğru sırayla verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

ArcGIS for Server
Portal for ArcGIS
Story Maps
ArcGIS Online
ArcGIS Solutions

Seç-Yapılandır-Çalıştır
Yapılandır-Seç-Çalıştır
Seç-Çalıştır-Yapılandır
Çalıştır-Seç-Yapılandır
Seç-Çalıştır-Yapılandır

“Bu adımda uygulamada kullanacağınız verileri, haritaları ve yapılandırılabilir
uygulamaları keşfedersiniz.”
Yukarıdaki açıklama ArcGIS yapılandırılabilir uygulamaları kullanmanın
adımlarından hangisi ya da hangileri için doğrudur?
A. Çalıştır
B. Seç
C. Yapılandır
D. Seç-Yapılandır
E. Seç-Yapılandır-Çalıştır
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5)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS yapılandırılabilir uygulamaları arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

6)

Öykü Haritası Oluştur (Build a Story Map)
Bir Galeri Oluştur (Make a gallery)
Sosyal Medya Haritası (Map social media)
Topografik Harita (Topographic map)
Rota/Yol Tarifi Al (Route and get direction)

“Kullanıcı tanımlı bir başlangıç noktasından haritanızdaki coğrafi özelliklere kadar yol
tarifi sağlamak için bu uygulamaları kullanabilirsiniz.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki yapılandırılabilir uygulamalardan hangisi ile
ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Story Map tam olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Rota/Yol Tarifi (Route and get directions)
Yerel Bilgi Sağla (Provide local information)
Harita Örneği (Showcase a map)
Haritaları/Katmanları Karşılaştır (Compare maps and layers)
Veri Topla/Düzenle (Collect and edit data)

Haritalar-Hikayeler-Multimedya
Haritalar-Hikayeler
Haritalar-Multimedya
Hikayeler-Multimedya
Multimedya

Aşağıdakilerden hangisi tek bir web haritasında iki harita ya da katmanın
karşılaştırılması için kullanılan story map uygulamasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Story Map Swipe
Story Map Journal
Story Map Crowdsource
Story Map Cascade
Story Map Series
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9)

“Projelerinizi hızlandırmak için ücretsiz bir şablon galerisi sunar. Şablonlar genellikle
uygulama kaynak kodunu içerir. Bazı şablonlar ayrıca veri modelleri, katmanlar,
haritalar ve örnek web servisleri içerir. Veri modeli ve harita stilleri, sektördeki en iyi
uygulamalar ve ortaya çıkan eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur.”
Yukarıda açıklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

10)

ArcGIS Open Data
ArcGIS Solutions
ArcGIS MarketPlace
ArcGIS Online
Portal for ArcGIS

“Uygulamalar ve veriler Esri İş Ortakları, Esri Distribütörleri ve Esri tarafından
sağlanmaktadır. Bu platform açıkça CBS pazarına ve kullanıcı topluluğuna hizmet
veren bir uygulama mağazası olmayı hedeflemektedir.”
Yukarıda açıklanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

ArcGIS Open Data
ArcGIS Solutions
ArcGIS MarketPlace
ArcGIS Online
Portal for ArcGIS

Cevaplar
1)

E

2)

C

3)

A

4)

B

5)

D

6)

A

7)

A

8)

A

9)

B

10)

C
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9. WEB APPBUILDER FOR ARCGIS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Neden ve ne zaman? Web AppBuilder’a ihtiyaç duyacağınızı bilmek.
9.2. Web AppBuilder’ın widget ve tema çeşitlerini bilmek.
9.3. Web AppBuilder kullanarak web uygulamaları oluşturmak için gereken iş akışını
anlamak.
9.4. Çeşitli widget’ları ayarlama ve kullanma konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Web AppBuilder’da tasarım ve önizleme paneli kavramlarını açıklayınız.
Web AppBuilder sürümleri nelerdir?
Widget nedir? Web AppBuilder’daki önemini açıklayınız.
Web AppBuilder’daki widget türlerini araştırınız.
Web AppBuilder’da Tema ne için kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yazılım kodları ile uğraşmadan
Web AppBuilder

işlevsel web uygulamaları
oluşturmak

Web uygulamalarını
Widget

fonksiyonelliklerini artırmak için
araçlar eklemeyi öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Web AppBuilder Sürümleri

Uygulama geliştirmek için ihtayaç düşünerek, uygulayarak ve
duyulan yazılıma karar vermek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Tasarım ve Önizleme Paneli

Web AppBuilder’da uygulama

Araştırma yaparak, okuyarak,

tasarlarken meydana gelen

düşünerek, uygulayarak ve

değişiklikleri ve eklenen araçları

günümüz teknolojisini yakından

anlamak

takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Web AppBuilder

2.

Widget

3.

Tema

4.

Tasarım ve Önizleme Paneli
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Giriş
Hiç yapılandırılabilir bir uygulamanın sunduğundan daha fazla işleve ihtiyaç duyduğunuz
durumlar oldu mu? Birden fazla uygulamanın işlevlerini birleştirmek istediniz mi? Web
AppBuilder for ArcGIS’in kullanımını anlamak bütün bu sorularınıza cevap verecektir. Web
AppBuilder herhangi yapılandırılabilir ArcGIS web uygulaması veya şablonundan daha fazla
işlevsellik sağlar ve daha esnek ve yapılandırılabilirdir. Web AppBuilder; haritalama, tablo
görüntüleme, grafik oluşturma, sorgulama, rota heabı, geoprocessing ve daha fazlasını içeren
işlevlere sahip önceden yapılmış 30’dan fazla widget sağlar. Ayrıca kullanıcı topluluğu ilave
widget’lar oluşturabilir. Web AppBuilder widget’ları tasarımcı platformunda programlama, tek
bir satır kod yazma ihtiyacı olmadan (sıfır kod) seçerek, birleştirerek ve ayarlayarak web
uygulamaları oluşturmanızı sağlar. Web AppBuilder ayrıca masaüstü, tablet ve mobil
cihazlarda kullanıcı dostu ve duyarlı arayüzleri oluşturmanız için çeşitli temalar da sağlar.
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9.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 9.1. ArcGIS web uygulamaları oluşturmak için birçok yol sunar. Şekilde yeşil çerçeve
içine alınmış alanlar bu bölümde öğretilen teknolojiyi vurgular.
Web AppBuilder; ArcGIS Online, Portal for ArcGIS ve ArcGIS for Server için bir web
istemcisidir. Web AppBuilder’ı programlama olmadan Web CBS uygulamaları oluşturmak için
kullanabilirsiniz. Bu teknoloji HTML5 ve ArcGIS API for JavaScript üstüne kurulmuştur ve
aşağıdaki özellikleri içerir:
•

Herhangi bir eklentiye (plug-in) ihtiyaç duymadan saf HTML ve JavaScript ile web
uygulamaları oluşturur.

•

Web uygulamalarının masaüstü, tablet ve akıllı telefonlara uyum sağlaması ve her ekran
büyüklüğünde çalışması için duyarlı web tasarım teknolojileri kullanır.

•

Çok sayıda orijinal widget ile gelir; böylece zengin işlevselliğe sahip güçlü web
uygulamaları oluşturabilirsiniz.

•

Uygulamalarınızın görünümünü ve şeklini yapılandırmanız için çeşitli temalar ile
birlikte gelir.

•

ArcGIS Online için ArcGIS yapılandırılabilir uygulama taslaklarının oluşturulmasını
destekler.

•

Geliştiricilere özel widget’lar, temalar ve uygulamalar oluşturmak için genişletilebilir
bir çerçeve sağlar.
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Şekil 9.2. Web AppBuilder kullanıcıların mevcut kullanıcı arayüzü temaları, web haritaları ve
widget’ları arasından seçim yapmalarını sağlar. Ayarları değiştirdiğinizde uygulamanızın nasıl
bir şekil alacağını hemenzzzzzzzz görebilirsiniz.

9.2. Web AppBuilder for ArcGIS Sürümleri
Web AppBuilder for ArcGIS ürün ailesi 3 adet sürüme sahiptir:
•

ArcGIS Online üzerinde (embed)

•

Portal for ArcGIS üzerinde (embed)

•

Geliştirici sürümü

İlk ikisi gömülmüş (embed) sürümlerdir. İlk iki seçenek ile üçüncü seçenek arasındaki temel
fark Geliştirici Sürümü’nün kişiye özel widget’lar ve temalar oluşturmasına izin vermesidir.
Bunun dışında sürümlerin işlevsellikleri benzerdir. Ancak bu üç sürümün ayrıntılı işlevsellikleri
denk değildir. Genellikle Web AppBuilder’ın yeni geliştirmeleri ilk olarak ArcGIS Online
sürümüne, ardından Geliştirici Sürümüne ve son olarak Portal for ArcGIS sürümüne eklenir.
Bundan dolayı belli aralıklarda sürümlerin temaları, widget’ları ve diğer özellikleri değişebilir.
Bu bölümde yapılacak uygulamalar ArcGIS Online üzerindeki sürümü temel alıcaktır, ancak
göreceğiniz ve öğreneceğiniz tüm işlevsel detaylar diğer sürümlerde de aynıdır.
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9.3. Web AppBuilder’a Erişim
Gömülmüş sürümler (ArcGIS Online/Portal for ArcGIS) için harita görüntüleyiciye (map
viewer), Galeri (Gallery) veya İçerik (Content) alanlarından Web AppBuilder’a
erişebilirsiniz.
•

Harita Görüntüleyici (map viewer) kullanmayı seçerseniz; Paylaş (Share) ve Web
Uygulaması Oluştur (Create a Web App) tuşlarına ve ardından Web AppBuilder’a
tıklayınız.

•

Galeri (Gallery)’den başlarsanız Esri Tanıtılan İçeriği > Uygulamalar (Esri Featured
Content > Apps) bölümüne gidiniz ve Web AppBuilders’ı seçiniz.

Şekil 9.3. Web AppBuilder’a erişim.
•

Üçüncü seçenek için İçerik > Oluştur > Uygulama (Content > Create > App)’yı seçin
ve Web AppBuilder Uygulamasını Kullanma (Using the Web AppBuilder) tuşuna
tıklayınız.
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9.4. Web AppBuilder Kullanarak Web Uygulaması Oluşturma Adımları
Web AppBuilder’a başladıktan sonra aşağıdaki yollarla bir web uygulaması oluşturabilirsiniz:
•

Stil Seç: Bir tema seçerek uygulamanın görünümünü ve şeklini yapılandırabilirsiniz.
Bir tema panellerin, stillerin, düzenlerin (layout) ve önceden yapılandırılmış
widget'ların koleksiyonunu içerir.

•

Harita Seç: Sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizinle paylaşılan bir web haritasını
seçebilirsiniz.

•

Widget Ekle: Widget’lar uygulamanıza harita yazdırma ve katman sorgulama gibi
işlevsellikler verir. Her temanın kendisine ait önceden yapılandırılmış widget seti
vardır. Mevcut widget’ları gizleyebilir veya gösterebilir ve yeni widget’lar
ekleyebilirsiniz.

•

Öznitelikleri Düzenle: Öznitelikler uygulamanıza bir logo, başlık, URL bağlantısı ve
benzeri özellikler ile kişiselleştirmenizi sağlar.

Şekil 9.4. Web AppBuilder ile uygulama oluşturma adımları.
Web uygulamaları etkileşimli olarak yapılandırıldıkça Web AppBuilder bu yapılandırmalar için
JavaScript Object Notation (JSON) dosyaları oluşturur. Bu ndenle JSON ve widget’ların
kendileri için yapılandırma söz dizimini (syntax) bilmeniz gerekmez.
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9.5. Web AppBuilder Widget’ları
Web AppBuilder, widget'lar aracılığıyla işlevler sunar. Tipik olarak widget’lar bir dizi
odaklanmış fonksiyonları kapsayan bir JavaScript / HTML bileşenidir. Çoğu widget görsel bir
kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Web AppBuilder yeni sürümleri ile daha fazla widget sunmaktadır. Bu kitap yazılırken, Web
AppBuilder 30'dan fazla temel widget sunmaktaydı. İlave Web AppBuilder widget’larını
endüstriler arası belirli iş akışlarını ele alan ArcGIS Solutions widget’larından
(http://solutions.arcgis.com/shared/help/solutions-webappbuilder-widgets)

ve

kullanıcı

topluluğu widget’larından (https://geonet.esri.com/groups/web-app-builder-custom-widgets)
bulabilir ve bu widget’ları Web AppBuilder veya web uygulamanıza indirip kurabilirsiniz.

9.6. Web AppBuilder Widget Türleri
Genel olarak widget’lar iki tip şeklinde kategorize edilir; In-panel (Panel içi) ve off-panel
(Panel dışı) widget'lar.
In-Panel Widget’lar: Örneğin Altlık Harita Galerisi (Basemap Gallery), Yer İmi
(Bookmark) ve Grafik (Chart) widget’ları widget kontrolcüleri için mevcuttur ve
uygulamanıza eklenebilirler. Her in-panel widget panel üzerinde kullanıcı etkileşimi gerektirir.
Off-Panel Widget’lar: Örneğin Öznitelik Tablosu (Attribute Table), Koordinat
(Coordinate) ve Zaman Kaydırıcı (Time Slider) açılıp kapatılabilir, ama uygulamadan
kaldırılamazlar. Kontrolöre eklenebilirler. Widget sekmesi etkinleştirildiğinde off-panel
widget’lar tema görüntüsüne gömülürler.
Harita katmanlarıyla olan ilişkilerine dayanarak widget’lar iki gruba ayrılabilir:
Veriden bağımsız widget’lar: Örneğin Altlık Harita Galerisi (Basemap Gallery), Ölç
(Measurement), Çizim (Draw) ve Yer İmi (Bookmark) widget’ları operasyonal veri
katmanlarınızla ilişkili değildir. Bu widget’ların neredeyse hiçbir ayara ihtiyacı yoktur. Bir web
haritasından diğerine geçişinizden etkilenmezler.
Veriye bağımlı widget’lar: Örneğin Sorgu (Query) ve Grafik (Chart) widget’ları web
haritanızdaki belirli katmanların belirli öznitelik alanlarıyla ilişkilidirler. Sıklıkla ayrıntılı
ayarlama gerektirirler. Bir web haritasından diğerine geçtiğinizde widget’ları ayarlamanız
gerekir.
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9.7. Temalar
Web AppBuilder hedeflenen uygulama çeşitleri için çeşitli temalar sağlar:
Katlanabilir (Foldable): Bu tema tüm widget tiplerini destekler ve karmaşık görevleri olan bir
uygulama ile kullanılabilir.
İlan Panosu (Billboard): Bu tema basit görevleri olan uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kutu (Box): Haritaya temiz bir başlangıç gerektiren uygulamalar için tasarlanmış olan bu tema,
varsayılan olarak ekran üzerindeki tüm widget’ları kapalı başlatır.
Dart (Dart): Widget kontrolör içindeki widget’lar yer tutucu widget’lar gibi görüntülenir.
Birden fazla widget’ı açık tutup hareket ettirebilirsiniz. Varsayılan olarak ekran üzerindeki tüm
widget’ları kapalıdır.
Mücevher Kutusu (Jewelry Box): İş akışıyla görev yapan uygulamalar için tasarlanan
Mücevher Kutusu, Katlanabilir temadan geliştirilmiş ve uygulamanın sol tarafında bir paneli
vardır.
Fırlatma Rampası (Launchpad): Apple Mac stilini kullanmayı sevenler için tasarlanan
Launchpad, birden fazla widgeti açmaya, hareket ettirmeye, boyutunu değiştirmeye ve
küçültmeye izin verir.
Plato (Plateau): Bu tema birden fazla widget’ı destekler ve sağ tarafta sabir bir panel ile gelir.
Sekme (Tab): Birden fazla haritayı kullanabileceğiniz ve widget’lar ekleyebileceğiniz bir
temadır.

9.8. Web AppBuilder Geliştirici Sürümü
Web AppBuilder geliştirici sürümü yeni widget’lar oluşturmak, mevcut widget’ları
kişiselleştirmek, yeni temalar oluşturmak ve gelişmiş işlevselliğe sahip uygulamalar kurmak
için iyi bir çerçeve sağlar. Kişiye özel widget’lar ve uygulamalar ücretsiz paylaşılabilir veya
ArcGIS Marketplace’te satılabilir.
ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS üzerindeki sürümlerin aksine Geliştirici Sürümünü indirip
sürümü ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS’te kayıt etmeniz ve kendi bilgisayarınızda
çalıştırmanız gerekmektedir.
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9.9. Bu Uygulamada
Bir kurum tarihi deprem ve kasırga verilerini gösterecek bir web uygulamasını kamuya sunmak
istiyor.
Veri: Size bir web haritası verilmiştir. Bu web haritası bir harita servisi kullanmaktadır.
Gereksinimler: Web uygulaması aşağıdaki yeteneklere sahip olmalıdır:
•

Başlangıç görüntüsü çalışma alanı olan ülkenin tamamını gösterecek şekilde
ayarlanmalıdır.

•

Kullanıcıların hızlı bir şekilde önceden belirlenmiş konumlara yakınlaşması için yer
imleri sağlamalıdır.

•

Kullanıcıların görüntüleri PDF olarak yazdırmalarına olanak sağlamalıdır.

•

Kullanıcıların ilgili depremlerin seçili özniteliklerini kıyaslama ve grafiklerini
çıkarmalarına izin vermelidir.

•

Kullanıcıların özniteliklere göre sorgu yapmalarına izin vermelidir.

•

Uygulama üzerinde uygun logo, başlık, alt yazı ve bağlantılar görüntülenmelidir.

Sistem Gereksinimleri:
•

Orgnizasyon ArcGIS Online hesabında yayımcı veya yönetici hesabı

Uygulama 1: Web Haritasını İnceleme
Uygulamanızı oluşturmadan önce kullanacağınız web haritası ve harita katmanlarını
öğrenmeniz gerekmektedir. Web haritasını anlamak, özellikle veriye bağlı widget’ları
kullanırken ve ayarlarken önemlidir.
1 ArcGIS Online organizasyon hesabına giriş yapınız.
2 Arama kutusuna “Tarihi Deprem ve Kasırgalar owner:focak_islem” yazınız ve açılan listeden
“Harita Ara”ya tıklayınız. Sayfanın sol tarafında kurum seçim kutusundaki “Yalnızca … içinde
ara (Only Search)” seçimini kaldırınız.
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Arama sonucunu yukarıdaki resimdeki gibi görmüş olmalısınız.
3 Web haritasının ismine tıklayınız.
4 “Genel Bakış (Item details)” sayfasında, “Katmanlar (Layers)” kısmının altında bu web
haritasının “World_Topo_Map” isimli topografik bir altlık harita ile “Natural Disaster”s adlı
bir operasyonel katmana sahip olduğunu göreceksiniz.
Not: Natural Disasters katmanının bir URL’si vardır. URL’nin içindeki “MapServer”
terimi bu katmanın grafik ve sorgu widget’larını destekleyen bir harita servis katmanı olduğu
anlamına gelir (bölüm 5.4’e gözatın). Feature katmanlar gibi diğer web servis çeşitleri de grafik
ve sorguları destekler. Eğer operasyonel katmanın URL’si yoksa ve bir web servis katmanı
değilse katmanın grafik ve sorgulamasını yapamazsınız.
5 “Genel Bakış (Item details)” sayfasında web haritasını harita görüntüleyicede (map viewer)
açmak için küçük resme tıklayınız.
Harita tuvalinin altında bir zaman kaydıracı belirdiğini görmelisiniz. Bu kaydıraç Natural
Disasters katmanında zaman-etkin olduğunu belirtir. Web AppBuilder’ın Zaman Kaydırıcı
(Time Slider) widget’ını kullanarak deprem ve kasırgaların zamana göre değişiminin
animasyonunu web uygulamanızı ayarlarken yapabilirsiniz. Varsayılan olarak yalnızca
kaydıraçtaki zaman aralığında gerçekleşmiş deprem ve kasırgaları görmeniz gerekir.
6 Zaman kaydıracının sağ tarafındaki kaydıraç simgesine mouse ile basılı tutunuz ve tuşu
kaydıracın en sağına çekiniz.
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Sol tuş kaydıracın en solunda ve sağ tuş en sağında olduğunda katmandaki tüm deprem ve
kasırgaları göreceksiniz.
7 “Ayrıntılar” panelinde “İçerik (Content)” butonuna ve ardından “Natural Disasters”
katmanının yanındaki açılır ok simgesine tıklayınız ki alt katmanlarını görebiliniz.
Bir deprem katmanı ve bir kasırga katmanı olduğunu göreceksiniz.
8 Harita görüntüleyicideki (map viewer) arama kutusuna bir kasırga ismi yazınız, örneğin
“Katrina” ve “Ara (Search)” butonuna tıklayınız veya “Enter” tuşuna basınız.

Hurricanes: KATRINA’yı haritada vurgulanmış olarak göreceksiniz.
Not: Arama kutusunda kasırgaları adları ile arayabilmenizin sebebi web haritanızın arama
özelliğini desteklemesidir.
9 “İçerik (Contents)” panelinde, “Earthquakes” katmanına yöneliniz, “Tablo Göster (Show
Table”)

butonuna tıklayınız ve katman öznitelik alanlarını inceleyiniz.

Bu alanları bölüm 5.4’teki grafik ve sorgu widget’larını ayarlamak için kullanacaksınız.
Katman stilini değiştirme, açılır pencereleri etkinleştirme ve ayarlama gibi değişiklikler
yapmaya ihtiyacınız varsa şimdi yapabilir ve tamamladıktan sonra kaydedebilirsiniz.
Unutmayınız, bu web haritasının sahibi olmadığınız için değişiklik yaptığınızda yeni bir web
haritası olarak kaydetmeniz gerekir.
Uygulama 2: Web Uygulaması Oluşturma
1 Önceki bölümden devam ederek “Paylaş (Share)”

butonuna tıklayınız.

2 “Paylaş” penceresinde “Web Uygulaması Oluştur (Create a Web App”) butonuna tıklayınız.
3 “Yeni Web Uygulaması Oluştur (Create a New Web App)” penceresinde “Web AppBuilder”
butonuna tıklayınız.
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4 Uygulamanızın başlığını, etiketlerini ve özetini belirtiniz, ardından Web AppBuilder for
ArcGIS’i açmak için “Başlayın (Get Started)” butonuna tıklayınız.

Web AppBuilder’ın iki paneli vardır: Solda tasarım paneli ve sağda önizleme paneli. Tasarım
panelinin de dört sekmesi vardır: Web uygulamanızı ayarlamak için mevcut dört sekmeyi;
Tema (Theme), Harita (Map), Gereç (Widget) ve Öznitelik (Attribute) bölümlerini
kullanmanız gerekmektedir.
5 “Tema (Theme)” sekmesine ve ardından “Katlanabilir Tema (Foldable Theme)” isimli
temaya tıklayınız ve beğendiğiniz bir renk stili (style) ve de düzen (layout) seçiniz.
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Başka temaları kullanarak deneme yapabilirsiniz. Değişiklikler yaptıkça yeni ayarların
görüntüsünü sağdaki önizleme paneline bakarak görebilirsiniz.
6 “Harita (Map)” sekmesine tıklayınız.
Harita sekmesi uygulamada kullanılacak web haritasını seçmenize olanak sağlar. Zaten Web
Appbuilder’ı kullanmak için uygun bir web haritası ile başladınız. Dilerseniz Web Haritası
Seç (Choose Web Map)’e tıklayıp başka bir web haritası seçebilirsiniz.
7 Deprem ve kasırgaları tam ekranda göstermek için haritanız üzerinde gezinin ve ekran ayarı
yapmaya çalışınız. Daha sonra “Başlangıç Yayılımını Ayarla (Set Initial Extent)” alanının
altındaki “Geçerli Harita Görünümünü Kullan (Use Current Map View)” butonuna tıklayınız.

8 “Öznitelik (Attribute)” sekmesine tıklayınız, başlığı “Tarihi Deprem ve Kasırgalar (20002008)” olarak ayarlayınız ve alt yazıda uygulamayı tasarladığınızı belirtmek için kendi adınız
ve soyadınızı yazınız.
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9 “Logo” sembolüne tıklayınız ve kullanmak istediğiniz görüntüyü (örneğin şirketinizin
logosu) seçiniz. İsteğe bağlı olarak kurumunuzun web sayfasının URL’sini “Yeni Bağlantı Ekle
(Add New Link)” butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.
10 Tasarım panelinin altındaki “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.

Bu bölümde, geriye kalan adımları tamamladıkça yaptığınız çalışmaları kazara kaybetmemek
için ayarlarınızı sıklıkla kaydetmelisiniz.
11 Önizleme panelinde varolan widget’ları keşfediniz.
Her tema bazı yaygın kullanılan olağan widgetler ile yüklenir.
•

O anki konumunuza yakınlaşmak için Konumum (My Location)

widget’ına

tıklayınız. Konum bulma yeteneği özellikle mobil cihazlar için kullanışlıdır.
•

Haritanızda gezindikçe ve yakınlaştıkça Ölçek Çubuğu (Scalebar)
anki harita ölçeğini ve Koordinat (Coordinate)

isimli widget o

widget ise o anki mouse imlecinin

koordinatlarını gösterir.
•

Ara (Search)

widget’ında İstanbul gibi bir yer adı, adres ya da yaptığınız çalışmayla

ilgili özel bir isim (Katrina Kasırgasını hatırlayınız) arayabilirsiniz.
•

Ayarladığınız başlangıç harita kapsamına geri dönmek için Giriş Sayfası (Default
Extent)

•

widget’ına tıklayınız.

Genel Bakış penceresini açmak için haritanızın sağ alt köşesindeki (düzen ayarına göre
yeri değişebilir) Haritaya Genel Bakışı Göster (Show Map Overview) butonuna
tıklayınız. Genel bakış penceresini saklamak için ise ters yöne dönmüş

ok butonuna

tıklayınız.
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•

Açıklayıcı bilgileri görmek için önizleme panelindeki Gösterim (Legend)

butonuna

tıklayınız. Gösterim (Legend) butonu sağ üst köşede veya seçtiğiniz tema ve düzene
göre başka bir yerde olabilir.
•

Katman Listesi (Layer List)

butonuna tıklayınız. Katman Listesi (Layer List)

butonu sağ üst köşede veya seçtiğiniz tema ve düzene göre başka bir yerde olabilir.
Natural Disasters altındaki katmanları görmek için bu alanı genişletebilirsiniz. Her
katman için açılır pencereleri açıp kapayabilir, öznitelik tablosunu açabilir ve
açıklamasını görebilirsiniz.

•

Öznitelik Tablosu (Attribute Table) widget’ını öne çıkarmak için haritanız alt
tarafında yer alan ok butonuna

tıklayınız. Her katmanın tablosunu görmek

için Earthquakes ve Hurricanes sekmelerine tıklayınız. Tablo, mevcut haritanın
kapsamındaki katmanların özniteliklerini listeler. Seçenekler (Options)

butonu ile

de öznitelikleri filtreleyebilir, sütunları göster/gizle yapabilirsiniz.

12 Öznitelik tablosunu kapatınız.
Uygulama 3: Verilerden Bağımsız Olan Araçları (Widget) Yapılandırma
Veriden bağımsız widget’lar genellikle hiç ayar gerektirmez. Örneğin Altlık Harita Galerisi
(Basemap Gallery), Yer İmi (Bookmark) ve Çiz (Draw) bu tür widget’lardır.
1 “Gereç (Widget)” sekmesine tıklayınız.
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Widget sekmesi Öznitelik Tablosu (Attribute Table), Koordinat (Coordinate) ve Giriş
Sayfası (Home Button) gibi uygulamanıza önceden eklenmiş bazı widget’ları gösterir. Soluk
widget’lar kapalıdır, ama yeniden açılabilirler.
Listenin altında beş ilave widget için yer vardır. Buraya birkaç widget ekleyerek çalışmaya
başlayacaksınız.
2 İlk olarak “1 numaralı Gereç (widget)” butonuna tıklayınız. “Gereç Seç (Choose widget)”
penceresinde “Altlık Harita Galerisi (Basemap Gallery)” widget’ına ve ardından “Tamam”
butonuna tıklayınız.

3 “Altlık Harita Galerisini Yapılandır (Configure Basemap Gallery)” penceresinde “Tamam”
butonuna tıklayınız.
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İsterseniz bazı altlık harita çeşitlerini silebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz. Kendi harita
servislerinizi altlık harita olarak da kullanabilirsiniz.
Altlık Harita Galerisi (Basemap Gallery) widget’ının uygulamanızın ilk boş widget yerine
eklendiğini göreceksiniz.
4 Önizleme panelinde “Altlık Harita Galerisi” butonuna tıklayınız.
Farklı bir altlık harita seçip ona geçiş yapabilirsiniz.

Bir sonraki adımda Yer İmi (Bookmark) widget’ını ekleyeceksiniz.
5 “1 numaralı Gereç (widget) butonuna tıklayınız.” “Gereç Seç (Choose widget)” penceresinde
“Yer İmi (Bookmark)” widget’ına ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.
Not: Siz widget ekledikçe geri kalan boş widget kutucukları her seferinde 1 numara ile
başlayacaktır.
6 “Yer İmi Yapılandır (Configure Bookmark)” penceresinde aşağıdaki görevleri yapınız:
•

“Yeni bir yer imi eklemek için tıkla (Click to Add a New Bookmark”) butonuna
tıklayınız.

•

Başlığı “Batı Eyaletleri” olarak belirtiniz.

•

Haritada ABD’nin batı eyaletlerine yakınlaşınız.

•

İsterseniz yer iminizi temsil edecek bir sembol seçmek için “Küçük Resim
(Thumbnail)” butonuna tıklayınız.
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•

Tamam butonuna tıklayarak bu yer imini ekleyinix.

7 “Güneydoğu Eyaletleri” isminde bir yer imi daha eklemek için önceki adımları tekrar ediniz.
8 “Yer İmi Yapılandır” penceresini kapatmak için “Tamam “butonuna tıklayınız.
Yer İmi (Bookmark) widget’ı uygulamanıza eklenmiş ve kullanıma hazırdır.
9 Uygulamanızın önizleme panelindeki “Yer İmi (Bookmark)” widgetin’a tıklayınız ve
tanımladığınız harita extent’i değişikliklerini görmek için yer imleri arasında geçiş yapınız.
Not: Çalışma halinde olan yer imi widget ile yeni yer imleri ekleyebilirsiniz. Bu tür yer
imleri yerel olarak tarayıcı ön belleğinde barınırlar ve sadece size açıktırlar. Ayar modunda
tanımladığınız yer imleri ise uygulama ayarı içinde sınırlandırılmıştır ve uygulamanızın
kullanıcılarına açıktır.
Bir sonraki adımda üstbilgi denetçisine ilave widget’lar ekleyeceksiniz.
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10 “Bu denetleyicideki araçları ayarla (Set the widgets in this controller)” bağlantısına
tıklayınız.

Üstbilgi denetçisine eklenen widget’lar panel içi widget’lardır.
11 “Artı (+)” simgesinin olduğu butona tıklayınız.

12 “Gereç Seç (Choose Widget)” penceresinde “Çiz (Draw)” butonuna, ardından “Yazdır
(Print)” ve son olarak “Tamam” butonuna tıklayınız.

13 Widget’ların sırasını değiştirmek isterseniz değiştirmek istediğiniz widget’a basılı tutunuz
ve istedğiniz konuma çekip oraya bırakınız.
Yeni eklediğiniz bu iki iki widget veriden bağımsız ve varsayılan ayarlara sahiptir. Onları
hemen kullanabilirsiniz.
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14 Uygulama araç çubuğunun sağ köşesinde “Çiz (Draw)” butonuna (veya Daha Fazla –Morebutonuna ve ardından Çiz –Draw- butonuna) tıklayınız. Beliren “Çiz (Draw)” penceresinde bir
çizim modu seçiniz.

15 Bir sembol seçiniz ve haritanızın üzerinde çizim denemeleri yapınız.
Veriden bağımsız widget’ların ayara ihtiyacı olabilir. Bir sonraki adımda Yazdır (Print)
widget’ını ayarlayacaksınız.
16 Mouse’u “Yazdır (Print)” widget’ı üzerine getiriniz ve beliren kalem simgesine tıklayınız.
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17 “Yazdır Yapılandır (Configure Print)” penceresinde servis URL’sinin ArcGIS Online içinde
barındırılan geoprocessing servisine işaret ettiğine dikkat ediniz.
18 Varsayılan başlığı “Tarihi Deprem ve Kasırgalar” olarak belirtiniz ve “Tamam” butonuna
tıklayınız.
19 Uygulamanızın araç çubuğundaki “Yazdır (Print)” widget’ına tıklayınız. “Yazdır”
penceresinde mevcut harita görüntüsünü “PDF” olarak yazdırmak için “Yazdır” butonuna
tıklayınız.

20 Yazdırma tamamlandığında PDF bağlantısına tıklayınız ve yazdırma penceresini kapatınız.
21 Web uygulaması ayarlarını kaydetmek için “Kaydet” butonuna tıklayınız.
Uygulama 4: Verilere Bağımlı Olan Araçları (Widget) Yapılandırma
Bu bölümde web uygulamanızı grafik ve sorgu widget’ları ekleyerek güçlendirecek de
widget’ların ilişki kuracağı katman ve alanları ayarlayacaksınız.
1 Önceki bölümden devam ederek başlık denetçisine ilave widget’lar eklemek için “Artı (+)”
butonuna tıklayınız.
2 “Widget Seç” penceresinde “Grafik (Chart)” ve “Query (Sorgu”) widget’larına, ardından
“Tamam” butonuna tıklayınız.

285

İki widget eklediniz ama onları kullanmadan önce düzenlemelisiniz.
3 Mouse’u “Grafik (Chart)” widget’ının üstüne getiriniz ve kalem tuşuna tıklayınız.
Grafik (Chart) widget’ı birden fazla grafiğe izin verir ve her grafik çoklu özelliklerin bir veya
birden fazla öznitelik değerlerini görüntüler.
4 “Grafik Yapılandır (Configure Chart)” penceresinde “Yeni Ekle (Add New)” bağlantısına
tıklayınız.

5 “Veri Kaynağını Belirt (Set Data Source)” penceresinde “Haritadan Seç’i (Select from Map)”
işaretleyiniz, “Natural Disasters”ın alt katmanlarını açınız, “Earthquakes” katmanını seçiniz ve
“Tamam” butonuna tıklayınız.
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6 “Grafik Yapılandır (Configure Chart)” penceresinde deprem büyüklüklerinin grafiklerini
yapmak için aşağıdaki görevleri yerine getiriniz:
•

Grafik Başlığı (Chart Title) için Depremlerin Büyüklükleri başlığını giriniz.

•

Değer Alanları (Value Fields) için OTHER_MAG1’i seçiniz.

•

Kategori Etiketi (Category Label) LOCATION olarak bırakınız.

•

Grafik Türü (Chart Type) için Sütun Grafiği (Column Chart) ve Çizgi Grafiği (Line
Chart) seçiniz.

287

Bu ayarlar depremlerin büyüklükleri için bir Sütun ve Çizgi tipte olan iki grafik tanımlar.
Ayrıca çoklu alanları bu grafik alanında görüntüleyebilirsiniz. Bu alan bir kullanıcı ne zaman
grafikte bir depremi incelemek istediğinde, kullanıcının o deprem ile ilgili bilgilere görsel
olarak erişmesine yardım eder.
7 “Grafik Yapılandır (Configure Chart)” penceresini kapatmak için “Tamam” butonuna
tıklayınız.
Bir sonraki adımda buraya kadar ne ayarladığınızı anlamanızı sağlayacak olan Grafik (Chart)
widget’ının nasıl çalıştığını göreceksiniz.
8 Grafik penceresini açmak için pencerenizin önizleme panelindeki araç çubuğunda “Grafik”
butonuna (veya Daha Fazla ve ardından Grafik tuşuna) tıklayınız.

9

“Grafik” penceresinde “Depremlerin

Büyüklükleri”ne tıklayınız ve “Özellikleri

sınıflandırmak için mekansal filtre kullan (Use spatialfilter to limit features)” kutucuğunu
işaretleyiniz.
10 “Yalnızca kullanıcı tanımlı bir alanla kesişen detaylar (Only features intersecting a userdefined area)” kutucuğunu seçiniz, ardından bir şekil seçiniz, şekli harita üzerinde bazı
depremleri seçmek için kullanınız ve “Uygula (Apply)” butonuna tıklayınız.
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Grafik widget’ının sonuçlarının bir sütun grafik gösterecek biçimde değiştiğini göreceksiniz.

11 Aşağıdaki görevleri yapınız:
•

Mouse’u grafik alanının olduğu herhangi bir sütunun üzerine getiriniz. Bu eylem hem
konumu (etiket alanı) hem de seçili depremin büyüklüğünü açılır bir pencerede
görüntüler.
Bu işlemle aynı zamanda mouse’un üzerinde durduğu depremin haritadaki konumunu
da anlık olarak görebilirsiniz.

•

İlgili depremi haritanın merkezinde görmek için herhangi bir sütuna tıklayınız.

•

İkinci grafiğe (çizgi grafiğe) geçmek için sütun alanındaki sağa bakan

•

“Grafik” penceresini kapatınız.

oka tıklayınız.

Bir sonraki adımda depremleri yıllara göre gruplamak için bir pasta grafik ekleyeceksiniz.
12 Tasarım panelinde mouse’u “Grafik” butonu üzerine getiriniz ve kalem tuşuna tıklayınız.
13 “Grafik Yapılandır (Configure Chart)” penceresinde “Yeni Ekle (Add New)” bağlantısına
tıklayınız.
14 “Veri Kaynağını Ayarla (Set Data Source)” penceresinde “Haritadan Seç’i (Select from
Map)” işaretleyiniz, “Natural Disasters”ın alt katmanlarını açınız, “Earthquakes” katmanını
seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.
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15 “Grafik Yapılandır (Configure Chart)” penceresinde aşağıdaki görevleri yerine getiriniz:
•

Grafik Başlığı (Chart Title) için Yıllara Göre Depremler başlığını giriniz.

•

Grafik Gösterimi (Chart Display) için Özellik sayımlarını kategoriye göre görüntüle
(Display feature counts by category)’yi seçiniz.

•

Kategori Alanı (Category Field) için YEAR sütununu seçiniz.

•

Grafik Türü (Chart Type) için Pasta Grafiği (Pie Chart) seçiniz.

•

Grafik Yapılandır (Configure Chart) penceresini kapatmak için Tamam butonuna
tıklayınız.

Bir sonraki adımda yeni pasta grafiğin nasıl çalıştığını keşfedeceksiniz.
16 Uygulamanızın araç çubuğundaki “Grafik” butonuna tıklayınız.
17 “Grafik” penceresinde “Yıllara Göre Depremler”e tıklayınız. Pasta grafiği görmek için
“Uygula” tuşuna tıklayınız. Mouse’unuzu bir pasta diliminin üstüne getirdiğinizde yıl, deprem
sayısı ve toplam deprem sayısının yüzdesini göreceksiniz.
Mouse’u belirli bir pasta diliminin üstüne getirdiğinizde harita üzerinde o yılın depremlerinin
vurgulandığını da farkedeceksiniz.
18 “Grafik” penceresini kapatınız.
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Bir sonraki adımda Sorgu (Query) widget’ını ayarlayacaksınız.
19 Tasarım panelinde, mouse’u “Sorgu” butonu üzerine getiriniz ve kalem tuşuna tıklayınız.
20 “Sorgu Yapılandır (Configure Chart)” penceresinde “Yeni Sorgu (New Query)” butonuna
tıklayınız.
21 “Veri Kaynağını Ayarla (Set Data Source)” penceresinde “Haritadan Seç’i (Select from
Map)” işaretleyiniz, “Natural Disasters”ın alt katmanlarını açınız, “Earthquakes” katmanını
seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.
22 “Sorgu Yapılandır” penceresinde aşağıdaki görevleri yapınız:
•

Filtreler (Filters) sekmesine ve ardından Ayarlar (Seetings)

•

İfade ekle (Add a filter expression) tuşuna tıklayınız.

•

İlk kutucukta OTHER_MASG1 (Sayı) alanını seçiniz.

•

İkinci kutucukta alanı en az şu olanlar’ı (is at leasts) seçiniz.

•

Üçüncü kutucuğa varsayılan değer olarak 4 yazınız, Değer iste (Ask for values) seçim

butonuna tıklayınız.

kutusunu işaretleyiniz ve İstem kutucuğuna Büyüklüğü en az şu olan yazıp, İpucu
(Hint) kısmına 4 yazınız.

291

Bir sonraki adımda iki yeni filtre ifadesi ekleyeceksiniz.
23 “İfade ekle (Add a filter expression)” tuşuna tekrar tıklayınız. İlk kutucukta “LOCATION
(Dize)” ve ikinci kutucukta “alanı şunu içerenler”’e tıklayıp, üçüncü kutucukta varsayılan değer
olarak “Alaska” yazınız.
24 “Değer iste (Ask for value)” kutucuğunu işaretleyiniz ve bu alana “Lokasyonu şunu
içerenler”, ardından “İpucu (Hint)” kutucuğuna “Alaska” yazınız.

25 “İfade ekle (Add a filter expression)” tuşuna tekrar tıklayınız. İlk kutucukta YEAR (Sayı)
ve ikinci kutucukta “alanı şu olanlar’a (is)” tıklayıp ve “Tek (Unique)” kutucuğunu
işaretleyiniz. Bu işlem” YEAR” sütunundaki eşsiz (unique) değerleri alıp listeleyecektir.
26 Üçüncü kutucuğun yanındaki açılır oka tıklayınız ve “2.000” değerini seçiniz.

292

27 “Değer iste” kutucuğuna tıklayınız, ardından “İstem”i “Yıl” ve “İpucu”nu “2000” olarak
değiştiriniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.

Bir sonraki adımda sorgu sonuçlarını görüntüleme ayarını yapacaksınız.
28 “Sonuçlar (Result)” sekmesine tıklayınız ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
•

“Özel içeriği yapılandır (Configure custom content)” kutucuğunu işaretleyiniz.

•

“Her sonuç öğesinin başlığı’nı (Title of each result item)” LOKASYON olarak
değiştiriniz.

•

“Bu alan öznitelikleri gösterilecek (These field attributes will display)” alanında kalem
butonuna

•

tıklayınız.

“DEPTH_KM” sütununu seçiniz ve “Takma Ad (Alias)” alanında çift tıklayarak ismini
Derinlik_Km olarak ayarlayınız.

•

“OTHER_MAG1”i seçiniz ve “Takma Ad (Alias)” alanında çift tıklayarak ismini
Büyüklük olarak ayarlayınız.

•

“YEAR”ı seçiniz ve “Takma Ad (Alias)” alanında çift tıklayarak ismini Yıl olarak
ayarlayınız.

•

Tamam butonuna tıklayınız.

•

“Sorgu Yapılandır (Configure Query)” penceresinde de Tamam butonuna tıklayınız.
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Bir sonraki adımda ayarlama kontrollerini anlamanıza yardımcı olması için bu widget’ı
deneyeceksiniz.
29 Uygulama araç çubuğunda “Sorgu” butonuna tıklayınız ve tanımladığınız sorguyu içeren
“Earthquakes”i seçiniz.
Ayarladığınız sorgu ifadesini görmeniz gerekir.

30 Değerleri varsayılan değerler olarak bırakınız ve “Uygula (Apply)” butonuna tıklayınız.

Seçili depremler haritada vurgulu bir şekilde görünürler ve Sorgu penceresinde
listelenmişlerdir.
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31 “Sonuçlar (Results) listesinden bir deprem seçiniz. Harita depreme odaklanacaktır ve bir
açılır pencerede widget’ı ayarlarken seçtiğiniz öznitelikler gösterilecektir.
32 Ayarlarınızı kaydetmek için tasarım panelindeki “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Uygulama 5: Önizleme ve Uygulamayı Paylaşma
Önceki adımlarda ayarlarınızın etkilerini önizleme panelinde gördünüz. Uygulamanızın
önizlemesini mobil cihazlar ve tarayıcı penceresinde de yapabilirsiniz.
1 Tasarım panelinin altındaki “Önizlemer (Previews)” butonuna tıklayınız.

2 Önizlemesini yapmak istedğiniz cihaz çeşidini seçiniz veya kişiye özel bir ekran çözünürlüğü
belirtiniz.
3 Önizleme penceresinde her widget’ı deneyiniz ve uygulamanızın mobil cihazlarda nasıl
çalıştığını görünüz.

4 Tarayıcınızın sağ üst kşesindeki “Telefon Oryantasyonu” sembolüne (

veya

)cihazınızın yönelimini değiştirmek için tıklayınız. Mobil cihazınızın dikey ve yatayda nasıl
çalıştığını görmek için uygulamanızı test edebilirsiniz..
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QR tarayıcı uygulamaya sahip bir akıllı mobi cihazınız varsa QR kodunu tarayıp uygulamanızı
doğrudan mobil cihazınızdan görebilirsiniz. Aynı zamanda bu QR kodu kullanıcılarınız ile
paylaşarak uygulamanıza direkt erişmelerini de sağlayabilirsiniz.
5 “Yapılandırma” moduna dönmek için tasarım panelindeki “< Yapılandır (Configure)”
butonuna tıklayınız.

6 Uygulamanızı web tarayıcısında görmek için “Başlat (Launch)” butonuna tıklayınız.

Uygulamanız yeni bir web tarayıcısında veya yeni bir sekmede görüntülenecektir. Bu sizin
kullanıcılarınızla ve eğitmeninizle paylaşacağınız uygulamanızın URL’sidir.
7 ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS içerik listenize gidiniz ve uygulamanızı bulup seçiniz.

Uygulamanıza daha fazla ayar yapmanız gerekirse uygulama başlığının yanındaki ok işaretine
tıklayıp Uygulamayı Düzenle (Edit Application) seçeneğini seçerek istediğiniz ayarları
yapabilirsiniz. seçin.
8 Uygulamayı herkes ile paylaşmak için sırasıyla “Paylaş, Herkes” ve ardından “Tamam”
butonlarına tıklayınız.
Bu bölümde programlama yapmadan bir grup işlev sağlayan bir web uygulaması geliştirdiniz.
Ayarladığınız widget’lar en yaygın olanlardır. Bunların yanında başka widget’ları deneyip nasıl
çalıştıklarını keşfedebilirsiniz.
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Uygulamalar
1.

Web AppBuilder widget’larını araştınız.

2.

Web AppBuilder süürmleri arasındaki farkları inceleyiniz.

3.

Kendiniz widget üretmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
Ödev 5: Web AppBuilder for ArcGIS kullanarak bir web uygulaması oluşturunuz.
Veri: Hiçbir veri sağlanmamıştır. Daha önceden yayımladığınız bir feature katmanı
kullanarak bir web haritası oluşturunuz veya ArcGIS Online’da bir web haritası bulunuz.
Gereksinimler:
•

Başlangıçtaki harita extent’i çalışma alanını göstrmelidir.

•

Uygulama aşağıdaki yeteneklere sahip olmalıdır:
Ø Kullanıcıların hızla önceden belirlenmiş konumlara yakınlaşması için yer imleri
sağlamalıdır.
Ø Kullanıcıların haritalarını PDF olarak yazdırmalarına izin vermelidir.
Ø Kullanıcıların katmanların grafiklerini incelemesini sağlamalıdır.
Ø Kullanıcıların birden fazla özniteliğe dayanarak katmanlar için sorgu yapmasına
izin vermelidir.
Ø Uygulama uygun logo, başlık, altyazı ve bağlantıları görüntülemelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS’in bir parçasıdır.
- Web haritaları ile çalışır
- Web haritasının paylaşılan ayarlarına ve kullanılan katmanlara saygı duyar J
Yani sadece paylaşılanları kullanır.

•

Web AppBuilder web uygulamaları oluşturmak için esnek bir şekilde bir araya
getirilip yapılandırılabilen pek çok tema ve 40'tan fazla widget sunar.
- Bir stil seç-> bir web haritası seçin -> Widget ekle ve konfigüre etme ->
Öznitelikleri yapılandırma

•

Geliştirici sürümü, özel widget'ların / temaların kullanımını ve oluşturulmasını sağlar.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS for Server için bir web istemci değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Aşağıdakilerden hangisi programlama olmadan da kullanılabilen bir web
istemcisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Web AppBuilder
ArcGIS for Desktop
3D Analyst
Spatial Analyst
Network Analyst

Web AppBuilder
ArcGIS Online
Portal for ArcGIS
Snap2Map
Survey123

Aşağıdakilerden hangisi Web AppBuilder’ın özelliklerinden biri değildir?
A. Herhangi bir eklentiye (plug-in) ihtiyaç duymadan saf HTML ve JavaScript ile web
uygulamaları oluşturur.
B. Web uygulamalarının masaüstü, tablet ve akıllı telefonlara uyum sağlaması ve her
ekran büyüklüğünde çalışması için duyarlı web tasarım teknolojileri kullanır.
C. Çok sayıda orijinal widget ile gelir; böylece zengin işlevselliğe sahip güçlü web
uygulamaları oluşturabilirsiniz.
D. ArcGIS Online için ArcGIS yapılandırılabilir uygulama taslaklarının
oluşturulmasını desteklemez.
E. Uygulamalarınızın görünümünü ve şeklini yapılandırmanız için çeşitli temalar ile
birlikte gelir.

4)

Aşağıdakilerden hangisi Web AppBuilder sürümlerinden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

ArcGIS Solutions üzerinde (embed)
ArcGIS Pro üzerinde (embed)
ArcGIS for Server üzeründe (embed)
ArcGIS for Desktop üzerinde (embed)
Geliştirici sürümü
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5)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde web uygulaması oluşturma adımları doğrı
sırayla verişmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

6)

Aşağıdakilerden hangisi Web AppBuilder’da kullanılan temalardan değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Stil Seç-Hartia Seç-Widget Ekle-Öznitelikleri Düzenle
Harita Seç-Widget Ekle-Öznitelikleri Düzenle-Stil Seç
Widget Ekle-Öznitelikleri Düzenle-Stil Seç-Hartia Seç
Öznitelikleri Düzenle-Stil Seç-Hartia Seç-Widget Ekle
Stil Seç-Widget Ekle- Hartia Seç-Öznitelikleri Düzenle

Katlanabilir (Foldable)
İlan Panosu (Billboard)
Kutu (Box)
Fırlatma Rampası (Launchpad)
Gökkuşağı (Rainbow)

“Widget’ları web haritanızdaki belirli katmanların belirli öznitelik alanlarıyla
ilişkilidirler. Sıklıkla ayrıntılı ayarlama gerektirirler. Bir web haritasından diğerine
geçtiğinizde widget’ları ayarlamanız gerekir.”
Yukarıda açıklanan widget türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

In-Panel widget
Off-Panel widget
Veriden bağımsız widget
Veriye bağımlı widget
Öznitelik widget

“Kişiye özel widget’lar ve temalar oluşturmasına izin verir.”
Yukarıda bazı özellikleri verilen web appbuilder sürümü hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Geliştirici Web AppBuilder sürümü
Gömülmüş Web AppBuilder sürümü
Hazır Web AppBuilder sürümü
Hibrit Web AppBuilder sürümü
Masaüstü Web AppBuilder sürümü
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9)

“Açılıp kapatılabilir, ama uygulamadan kaldırılamazlar. Kontrolöre eklenebilirler.
Widget sekmesi etkinleştirildiğinde bu widget’lar tema görüntüsüne gömülürler.”
Yukarıda açıklanan widget türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. In-Panel widget
B. Off-Panle widget
C. Veriden bağımsız widget
D. Veriye bağımlı widget
E. Öznitelik widget

10)

“Apple Mac stilini kullanmayı sevenler için tasarlanmış olup, birden fazla widgeti
açmaya, hareket ettirmeye, boyutunu değiştirmeye ve küçültmeye izin verir.”
Yukarıda açıklanan tema türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fırlatma Rampası (Launchpad)
B. Mücevher Kutusu (Jewelery Box)
C. Plato (Plateau)
D. Sekme (Tab)
E. İlan Panosu (Billboard)

Cevaplar
1)

A

2)

A

3)

D

4)

E

5)

A

6)

E

7)

D

8)

A

9)

B

10)

A
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10. ARCGIS FOR SERVER İLE HARİTA SERVİSLERİNİN
YAYIMLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kurum içi ve hibrit web CBS’nin uygulamaya konmasını anlamak.
10.2. CBS web servislerinin çeşitlerini öğrenmek.
10.3. ArcGIS for Server kullanarak harita servisi yayımlamanın iş akışını anlamak.
10.4. ArcGIS Services Directory kullanarak CBS servislerini keşfetmek ve onaylamak.
10.5. Zaman animasyonlu web uygulamaları oluşturmak.
10.6. Portal for ArcGIS ve ArcGIS for Server birlikteliği ile CBS servislerini yönetmek
ve kullanma konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Web CBS’de servis çeşitleri nelerdir?
ArcGIS for Server nedir?
Portal for ArcGIS ile ArcGIS Online arasındaki farklar nelerdir?
Web uygulamalarında zaman nasıl etkinleştirilir?
Kurum içi ve hibrit web CBS kavramlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Web CBS’de kullanılan servis
CBS’de servis çeşitleri

çeşitlerini detaylı bir şekilde
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

ArcGIS for Server

ArcGIs for Server yazılımının

düşünerek, uygulayarak ve

işleyişini anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Services Directory

Yayımlanan servisleri kontol

düşünerek, uygulayarak ve

etmeyi öğrenmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

ArcGIS for Server

2.

Servis Türleri

3.

Services Directory
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Giriş
Önceki bölümlerde herkese açık bulut teknolojisi üzerinde çalışan ArcGIS Online kullanarak
host edilmiş katmanları ve web uygulamalarını nasıl oluşturacağınızı öğrendiniz. Ancak bu tür
verileri yerel sunucularda ve kendi kurumunuz içinde (yerel olarak host edilmiş) veya kurum
içi/hibrit (hem lokal hem bulut) web CBS uygulamalarını oluşturmanız gerektiğinde ArcGIS
for Server’a ihtiyacınız olacaktır. ArcGIS for Server kurum içi (yerel/lokal) ve hibrit web
CBS’leri uygulamaya koymak için önemli bir bileşendir. ArcGIS for Server, ayrıca ArcGIS
Online’ın henüz yayımlayamadığı birçok önemli CBS servisini destekler. Bu servisler arasında
genellikle işlevsel katmanları sunan dinamik harita servisleri bulunmaktadır. Bu bölüm ArcGIS
for Server’ı tanıtmaktadır. Bu bölümde, bu teknolojiyi kullanarak harita servislerini yayımlama,
harita servisleri üzerinde zamanı açma ve zaman animasyonlu web uygulamaları oluşturmayı
öğreneceksiniz.
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10.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 10.1. ArcGIS web uygulamaları oluşturmak için birçok yol sunar. Şekilde yeşil çizgi ile
belirtilen alanlar bu bölümün öğrettiği teknolojiyi vurgular.

10.2. Neden ArcGIS for Server Öğrenmeli?
ArcGIS for Server günümüz web CBS platformunun önemli bir girişim bileşenidir. ArcGIS for
Server’ı CBS servislerini yönetmek ve dağıtmak için ölçeklendirebilir ve bağımsız bir CBS
sunucusu olarak ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki sebeplerden dolayı bu ürününün nasıl
kullanıldığını öğrenmelisiniz:
•

Kurum içi web CBS dağıtımına olan ihtiyaç

•

Bulut ve kurum içi/hibrit web CBS dağıtımına olan ihtiyaç

•

Feature (özellik) servisleri, bölünmüş harita servisleri ve scene (sahne) servislerinin
yayımlamasına duyulan ihtiyaç

•

Ayrıca aşağıdaki CBS servislerinin yayımlanmasına duyulan ihtiyaç için:
Ø Dinamik harita servisleri
Ø Geoprocessing servisleri
Ø Geocoding servisleri
Ø Stream servisleri (GeoEvent uzantısı ile birlikte)
Ø Görüntü servisleri (Image uzantısı ile birlikte)

Önceki bölümlerde ArcGIS Online öğrendiniz. Bu servisler ArcGIS Online’ı web CBS’ye giriş
için uygun kılmaktadır. Ama bazı kuruluşlar buluta dayalı uygulamaları kullanamamaktadır.
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Bu kuruluşların internet bağlantıları olmayabilir veya bağlantıları yasaklı ya da güvensiz
olabilir. Devlet veya endüstri yönetmelikleri, kuruluşların bulut servisleri veya bulut
depolamalarına izin vermeyebilir. Bu tür durumlar kurum içi (yerel) dağıtım gerektirir.
ArcGIS for Server kuruluşunuzun güvenlik ilkelerine aykırı olmayan bir şekilde güvenlik
duvarının ardına kurulabilecek bir CBS çözümü sunmaktadır. Sunucu, girişimci kullanıcıların
kolaylığı için Integrated Windows Authentication (IWA) ile yapılan tek bir girişi destekler.
Ayrıca bu kurulum servis yayımlama ve daha birçok işlem için ArcGIS Online kredisi
harcamanızı gerektirmez.
Hibrit dağıtım, bulut ve kurum içi dağıtım yöntemlerini birleştirir. ArcGIS for Server bu
birleşimi kullanarak güvenlik duvarı ardında veri depolaması, paylaşımı, işlenmesi ve güvenlik
yaptırım özellikleri sağlar. Bunların yanında ArcGIS Online bulut destekli paylaşım, yayma,
işbirliği fonksiyonları ve Living Atlas of the World için içerik sağlar.
Esri, platformu kurup bakımını yaptığı için kullanıcılar ArcGIS Online bulutuna kolayca
erişebilirler. Ancak kurum içi bir sistem için sizin kuruluşunuz kurulum ve bakımdan
sorumludur. Bu nedenden dolayı network, bant genişliği ve SSL (Secure Socket Layer)
sertifikası ile ilgili zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Şekil 10.2. Web CBS dağıtım modelleri: Bulut dağıtımı satırları tüm portal CBS sunucularını
ve halka açık bulutun kullanıma hazır içeriklerini temsil etmektedir. Kurum içi dağıtım satırı
kuruluşun alt yapısı içindeki tüm bileşenleri temsil etmektedir. Sarı çizgilerle taralı olan alan
ise bir hibrit dağıtım şeklini temsil etmektedir.

10.3. ArcGIS for Server ve Portal for ArcGIS Birlikteliği
ArcGIS for Server çoğunlukla CBS web servislerine hizmet ederken, Portal for ArcGIS bu
hizmetleri yönetmek ve bunlara erişmek için bir merkezi teşkil etmektedir. Bu iki teknolojiyi
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ayrı veya birlikte (federated) kurabilirsiniz. Birlikte kurulum aşağıdaki avantajları yanında
getirir:
•

ArcGIS for Server, Portal for ArcGIS’in kendi başına yönetemediği ilave CBS servis
çeşitlerini destekleyerek Portal for ArcGIS’i genişletir.

•

ArcGIS for Server otomatik olarak Portal for ArcGIS’e kayıtlı olur ve kuruluşunuzun
CBS servislerinin daha kolay keşfedilmesi ve kullanılmasını sağlar.

•

Portal for ArcGIS; harita arama, oluşturma ve paylaşmak için ArcGIS for Server’a
kullanıcı dostu bir arayüz ile erişmenizi sağlar.

•

Portal for ArcGIS önemli içerikleri korumak, kullanıcı rollerini ve kabiliyetlerini
kontrol etmek ve kullanım istatistiklerini gözlemek ve raporlamak için yönetim araçları
sağlar.

10.4. CBS’de Web Servis Tipleri
Bir CBS web servisi; harita, araç ya da coğrafi veri tabanı gibi bir CBS kaynağını alır ve bu
kaynağı daha geniş yelpazedeki CBS istemci-kullanıcı uygulamaları için mevcut ve yeniden
kullanılabilir hale getirir. ArcGIS, web servislerini paylaşmak için aşağıdaki esnek yaklaşımları
sunar:
•

ArcGIS Online

•

ArcGIS for Server

•

Portal for ArcGIS

•

Portal for ArcGIS ile bütünleşik ArcGIS for Server

Birçok CBS web servis çeşitleri web CBS kabiliyetlerinin tamamını destekler. Aşağıdaki tablo
ana türleri ve her tür paylaşmak için hangi ürünlerin kullanılması gerektiğini listeler.
Tablo 10.1. Yayımlanabilen temel coğrafi konum (geospatial) web hizmetleri ve sunucu türleri.
AGOL: ArcGIS Online, AGS: ArcGIS for Server, PA: Portal for ArcGIS.
Servis Türü

Yetenekler

Dinamik

İş yaparken harita oluşturur ve

(Dynamic)

görüntüyü JPG, PNG veya GIF

harita servisi

olarak teslim eder.

AGOL AGS PA PA+AGS
X

X
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Mozaik (Tiled)

Harita mozaik bölgeleri

harita servisi

önceden oluşturulur. Haritaları

X

X

X

X

X

X

X

X

JPG, PNG veya GIF görüntü
formatlarında teslim eder.
Feature servis

Web istemcilerinin vektör
özelliklerini almasına ve
sunucudaki feature verinin
güncellenmesine izin verir.

Görüntü

İstemcinin işlenmemiş raster

(Image) servisi

veriye erişmesine izin verir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ArcGIS görüntü servisi ayrıca
hızlı matematiksel hesapları
destekler.
Konum
belirleyici

Adres ve konum adlarını x,y

(Locator)

konumlarına dönüştürebilir.

veya geocode
servisi
Geoproccessing Sunucunun iş akışı ve
servisi

çözümleme işlevlerini istemci
ile paylaşır.

Ağ analiz

Sokak ve boru hattı gibi coğrafi

(Network

mekansal ağlara dayalı

Analysis)

rotalama, takip etme işlevlerini

servisi

yerine getirir.

Geometri

Tamponlama, sadeleştirme, alan

servisi

ve uzunluk hesabı ve
projeksiyon gibi geometrik
hesapları destekler.

Stream servisi

İstemci-sunucu veri akışı için
düşük, gecikmeli ve gerçek
zamanlı veri dağılımını

312

vurgulayan yeni bir ArcGIS for
Server hizmetidir.
Scene (sahne)

Web istemcilerinin 3 boyutlu

servisi

harita talep etmelerine izin

X
X

verir.

10.5. Dinamik ve Mozaik Harita Servisleri
Harita servisleri en çok kullanılan CBS servisidir. Harita servisleri istemcilerin belirli coğrafi
alanı kapsayan haritalar için talepte bulunmalarını sağlar. Görüntü, istemciye JPG, PNG ya da
GIF formatında verilir. Harita servisleri dinamik veya önbelleğe alınmış (cache) olabilir.
•

Dinamik harita servisleri için sunucu, talep geldiğinde bir harita oluşturur. Dinamik
harita servisleri genel olarak verisi sürekli değişen veya veri boyutu servis
performansını yavaşlatmayacak kadar küçük olan haritaları sunmak için kullanılır.

•

Önbelleğe alınmış harita servisleri veya mozaik harita servisleri önceden oluşturulmuş
haritaları istemcilere sunar. Bu servis genellikle altlık haritaları veya içeriği durağan
olan haritalar için kullanılır. Önbelleğe alınmış harita servisleri büyük miktarda disk
hacmine ihtiyaç duyar. Ancak bir kere oluşturulduktan sonra web uygulamalarının
performans, yararlanırlık, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı tecrübesini büyük ölçüde
geliştirir.

Şekil 10.3. Harita önbellekleme (sol) önceden belirlenmiş ölçek seviyelerinde mozaik harita
görüntüleri oluşturur. Haritanın önbellek şeması (sağ) ölçek seviyelerinin sayısı, her seviyedeki
ölçek, mozaik boyutu, mozaik kökeni, mozaik alanı ve görüntü fomatını içerir.
313

10.6. Harita Görüntü Katmanları ve Feature (Özellik) Katmanlar
Harita görüntü katmanı yaklaşımı ya da feature (özellik) katmanı yaklaşımını kullanarak
haritaları görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekil iki yöntemi kıyaslamaktadır.

Şekil 10.4. Harita görüntü katmanı ve feature (özellik) katmanın kıyaslanması. Harita görüntü
katmanı istemciye bir görüntü verirken, feature (özellik) katmanı geometri ve nitelikleri verir.
Bütün bir harita servisini web haritasına eklediğinizde harita servis katmanı (veya harita
görüntü katmanı) yöntemini kullanıyorsunuz demektir. Bu yöntem ile sunucu haritayı çizer ve
istemciye görüntü olarak verir. İstemcinin sadece görüntüyü görüntülemesi gerekir. Bu yöntem
tarayıcıya daha az yük bindirirken sunucuya daha fazla yük bindirir. Bu yöntem feature (özellik)
katmanı yönteminden daha az duyarlıdır. İstemci tarafında CBS verisi olmadığından istemciler
tüm mouse tıklamalarını ve sorguları sunucuya yönlendirmelidirler. Bunun sonucunda istemci,
sunucunun cevap vermesini beklemelidir. Buna rağmen bu yöntem büyük verileri istemci
tarafına aktarmadan haritalamanızı sağlar.
Bir feature (özellik) servisinin ya da bir web haritasının harita servisinin katmanını
eklediğinizde feature katmanı yöntemini kullanıyorsunuz demektir. Bu yöntem ile sunucu,
feature’ların vektör verilerini geri getirir ve istemci haritayı çizer. Bu yöntem tarayıcıya daha
fazla yük bindirirken sunucuya daha az yük bindirir. Eğer bu yöntem iyi kullanılmazsa
kullanıcıların web istemcileri aşırı veri ile yüklenir ve istemciler verimli çizim yapamazlar.
Fakat, bu yöntem web istemcisi tarafındaki CBS verisinden dolayı daha duyarlı olabilir. Bunun
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sonucunda istemci mouse tıklamalarına ve sorgulara sunucuyu beklemeden doğrudan tepki
verebilir.

10.7. Harita Servislerinin Yayımlanması için İş Akışı
Bu bölüm harita servislerinin yayımlanması için gereken tipik iş akışını açıklamaktadır.

Şekil 10.5. Harita servislerini yayımlamak için gereken iş akışı.
•

ArcGIS for Desktop kullanarak veriyi hazırlayın. Aşağıdaki teknikler harita servis
performansını arttırmak için tavsiye edilmektedir:
o Birçok durumda haritanızı beğenilen altlık haritalarına uydurmak için dinamik
projeksiyona ihtiyaç duymadan verinizi Web Mercator ile projekt ediniz.
o Kullanıcıların uygulamanızdaki sorguları için öznitelik alanları üzerinde
dizinler oluşturunuz.
o Uygulamada hedeflerinizle ilgisi olmayan öznitelik alanlarını kapatınız veya
siliniz.

•

ArcGIS for Desktop içindeki harita dokümanını düzenleyiniz. Haritanıza veri
katmanları ekleyiniz. Katman simgelerini ve diğer özellikleri ayarlayınız.
o Dokümanınızı servis olarak paylaşmadan önce kullanılmayan katmanları
kaldırınız.
o Harita servisleri tarafından desteklenmeyen veya harita servis performansını
yavaşlatacak 3D simgeleri gibi karmaşık simgeler kullanmayınız.

•

Haritanızı servis olarak paylaşınız.
o ArcGIS’in içindeki Service Editor’ü kullanarak haritanızı çözümleyiniz ve
bundan çıkabilecek hatalar, uyarılar ve mesajlar için gözden geçiriniz. Hatalar
onarıldıktan sonra harita servisinizi yayımlayabilirsiniz. Yayımlama işlemi
harita dokümanından bir servis tanımı (service definition: SD) dosyası
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oluşturacak ve dosyayı harita servisi oluşturmak için ArcGIS for Server’a
karşıdan yükleyecektir.
•

Harita servisinizi onaylayınız.
o Servisi yayımladıktan sonra ArcGIS Services Directory, ArcGIS for Server
Manager veya Portal for ArcGIS kullanarak servisin düzgün çalıştığnı
onaylayınız. Bu ürünler sizin servisleri arayıp bulmanızı, metaverilerini
okumanızı ve denemenizi sağlar.

10.8. Verilerinizi ArcGIS for Server’ın Erişebileceği Hale Getirin
Bu bölüm ArcGIS for Server’ı harita servislerini yayımlamak ve yönetmek için
kullanılmaktadır. Harita oluşturma, özellik ayıklama ve sorgulara cevap verme gibi işlemler
için ArcGIS for Server’ın sizin verinize erişme ihtiyacı vardır. Verinizi ArcGIS for Server’a
açmak için aşağıdaki iş adımlarını yapabilirsiniz:
•

Verinizi ArcGIS for Server’ın erişebileceği bir konuma depolayınız. Veri konumu
dosyaya dayalı veya veri tabanına dayalı olabilir.

•

ArcGIS for Server hesabına veri dosyaları ve veri tabanlarınıza erişim yetkisi veriniz.

•

Eğer veri boyutu çok büyük ise veri dosyanızı veya veri tabanınızı sunucuya kaydediniz.
Bu kayıt ArcGIS for Server’a erişim yetkisi sunan bir konum verir. Bu kayıt ayrıca
ArcGIS for Server’ın servis yayımlandığında haritanızdaki veri yolu veya veri
bağlantısını ayarlamasına yardım eder.

Not:
•

Bu bölümde gerçek bir veri deposu oluşturmayacaksınız. Bu eğitimin hedefleri
doğrultusunda sunucunun servisle ilgili veriye erişmesi için ArcGIS for Server otomatik
olarak ilgili verinin kopyasını oluşturacaktır. Bu seçenek veri boyutu çok büyük değilse
çalışacaktır.

•

Bu durumda veri deposu terimi genel bir isimdir ve ürün ismi olan ArcGIS Data
Store’dan farklıdır. ArcGIS Data Store, Portal for ArcGIS’e yayım akışını optimize
etmek için tasarlanmış ArcGIS’in isteğe bağlı bir parçasıdır. ArcGIS Data Store host
edilmiş feature katmanları ve host edilmiş scene katmanlarını Portal for ArcGIS’e
yayımlamanızı sağlar.
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10.9. Zaman-Etkinleştirilmiş Harita Servisleri ve Zaman Serisi Animasyonu
Zaman, coğrafi mekansal (geospatial) verinin önemli bir boyutudur. Zaman-etkinleştirilmiş
web uygulamaları zaman dönemleri boyunca ilerlemenizi, verinizde gizli zamansal ilişkileri ve
bağlantıları bulmanızı sağlar. Örnek olarak bu web uygulamaları aşağıdaki özellikleri sunarlar:
•

Zamanla değişen suç, kaza ve salgın gibi ayrık olayları görüntüleme.

•

Hava kalitesi algılayıcısı ve iklim istasyonları gibi hareketsiz cisimlerin değer
değişimlerini görüntüleme.

•

Yangın veya selin yayılma haritaları.

Zaman-etkinleştirilmiş harita servisleri web uygulamalarınızdaki coğrafi özelliklerin kolayca
animasyonunu yapmanızı sağlar. Zaman-etkinleştirilmiş servislerin veri gereksiminlerini
karşılamak için her detayın tek bir tarih alanına veya başlangıç ve bitiş tarih alanlarına sahip
olmaları gerekir. Değerleri sıralanabilir biçimde gösterilebildiği sürece tarih alanları farklı
formatta olabilir (YYYY–Yıl- ya da YYYYMMDD –YılAyGün- gibi).

Şekil 10.6. Zaman serisi animasyonu.

10.10. Bu Uygulamada
Bu uygulamada harita animasyonunu kullanarak ABD’nin belirli yerlerindeki tarihi kasırga ve
depremlerin mekansal ve zamansal modellerini görüntülemek için bir web uygulaması
oluşturacaksınız.
Veri: ABD’deki 2000-2008 yılları arasında gerçekleşen doğal afetleri içeren bir coğrafi veri
tabanı.
•

6.6'dan büyük depremler
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•

Büyük kasırgalar (bu katman 4.419 satır içeriyor - bölüm 2’de öğrendiğiniz
CSV/shapefile karşıya yükleme yaklaşımı için çok fazla)

•

Diğer işlem katmanları sağlanmamaktadır. Onları Living Atlas'da bulacaksınız.

Gereksinimler: Web uygulamanız aşağıdaki özellikleri göstermelidir:
•

Tüm kasırgalar ve depremler bir haritada olmalı.

•

Kasırga ve depremler zamana göre ayarlanmalı (örneğin aylara göre).

•

Bir kullanıcı deprem ya da kasırgalara tıkladığında karşısına anlamlı açılır pencereler
çıkmalıdır (pop-up).

Sistem Gereksinimleri:
•

ArcMap

•

ArcGIS for Server (standart veya gelişmiş versiyon) ve yayımcı ya da yönetici yetkisine
sahip bir hesap. ArcGIS for Server’a bağlanma bilgisini eğitmeninizden veya CBS
yöneticinizden öğrenin.

•

ArcGIS Online ve yayımcı ya da yönetici yetkisine sahip bir hesap.

•

İsteğe bağlı olarak Portal for ArcGIS (ArcGIS for Server ile birleşik) ve yayımcı ya da
yönetici yetkisine (ArcGIS for Server ile aynı olmalı) sahip bir hesap.

Uygulama 1: CBS Sunucusu ile Bağlantı Kurma
1 “ArcMap”i açınız ve “Catalog” penceresini açmak için arayüzde yer alan “Catalog” butonuna
tıklayınız.
Kullanım rahatlığı için Pin tuşuna

tıklayarak Auto Hide durumunu kapatınız. Bu sayede

Catalog penceresi açık kalacaktır.

318

2 “Catalog Tree”nin içinde “GIS Servers” alanını genişletiniz ve “Add ArcGIS Server”a çift
tıklayınız.

3 “Add ArcGIS for Server” penceresinin içinde size verilen hesap türüne göre “Administer GIS
Server” veya “Publish GIS Services”i seçiniz ve “Next” butonuna tıklayınız.

Not: ArcGIS for Server hesap bilgilerini eğitmeninizden istemeyi unutmayınız. Eğer kendi
kurumunuz için bu uygulamayı yapıyorsanız, kendi ArcGIS for Server hesap bilgilerine
ihtiyacınız olacaktır.
Yayımcı hesabına sahip olan kullanıcılar servisleri yayımlayabilir, silebilir, başlatabilir ve
durdurabilir. Yönetici hesabına sahip olan kullanıcılar ise bunlara ek olarak veri konumlarını
kaydetme gibi sunucu özelliklerini ayarlayabilir.
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4 “General” penceresinde aşağıdaki sunucu bağlantı bilgisini belirtiniz (yardım gerekiyorsa
eğitmeninize veya sistem yöneticinize başvurunuz):
5 Sunucu URL’si için ArcGIS for Server URL’sini yazınız. Genellikle bu URL,
http://bilgisayar_adı:6080/arcgis veya http://bilgisayar_adı/arcgis şeklindedir. Http, sunucu
ayarlarına göre https ile değiştirilebilir.
i.

“Server Type” için açılır listeden “ArcGIS for Server”ı seçiniz.

ii.

“Staging Folder”ı olduğu gibi bırakınız. Bu, SD (Service Defination) dosyaları gibi
geçici dosyaları saklamaya yarar.

iii.

Önceden URL’sini belirttiğiniz ArcGIS for Server’a ait yayımcı veya yönetici
hesabının kullanıcı adı ve şifresini giriniz.

6 “Finish” butonuna tıklayınız.
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Bağlantınız Catalog Tree’nin GIS Servers düğümünde görünecektir. Böylece servis
yayımlamak için ArcGIS for Server’a bir bağlantı oluşturdunuz.
Uygulama 2: Harita Dokümanı (.mxd) Hazırlama
Bu bölümde bir harita dokümanı oluşturup harita servisi olarak yayımlayacaksınız.
Not:
•

Eğer indirilmiş örnek veriniz yoksa fatih.ocak@omu.edu.tr adresine mail atınız ve
örnek verileri talep ediniz.

•

Eğer örnek eğitim verilerine erişemediyseniz; bu kitap adres, harita tasarımı ya da
kartografi konularını içermediği için eğitime uygun basit bir harita (.mxd)
tasarlayabilirsiniz. Eğer harita oluşturmayı biliyorsanız bu tasarım basamaklarını
atlayınız (1-3) ve Konu06 dosyası içindeki Dogal_Afetler.mxd dosyasını açınız ve 6.3
bölümünden devam ediniz.

1 “ArcMap” üzerinde “File” sekmesine ve daha sonra “New”a tıklayınız.
2 “New Document” penceresinde önce “Blank Map”e, sonra “Ok” butonuna tıklayınız.
Bu basamaklar yeni bir boş harita oluşturur. Varsayılan olarak harita dokümanınızın ve harita
servisinizin koordinat sistemleri haritaya ilk eklediğiniz katmanınki ile aynı olur. Boş harita ile
başlamak önceki işlerinizden etkilenmemenizi sağlar.
3 “Catalog” penceresinde “Connect to Folder” butonuna

tıklayınız ve “C:\IslemYayin”

dizinine erişim sağlayınız.
4 “WebCBS” dosyasını seçiniz ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.
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5 “Konu06” klasöründeki “Data.gdb”nin yanında yer alan “artı (+)” simgesine tıkayarak
genişletiniz. İki adet feature class olduğunu göreceksiniz.

6 “Depremler ve Kasirgalar” isimli feature class’ları “ArcMap” arayüzüne sürükleyip bırakınız.
ArcGIS’in bu katmanlara varsayılan olarak bazı sembolleri atadığını görürsünüz.
7 “Save” butonuna tıklayınız. “Farklı Kaydet (Save As”) diyalog penceresinde harita
dokümanınızı C:\IslemYayin\WebCBS\Konu06\

dizinine “DogalAfetler_AdSoyad.mxd”

ismini vererek kaydediniz. “Farklı Kaydet (Save As)” penceresini kapatmak için “Kaydet
(Save)” butonuna tıklayınız.
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8 “Layer Properties” penceresini açmak için “Table of Contents’te (TOC)” yer alan
“Depremler” katmanı üzerinde çift klik yapınız.
Layer Properties diyalog penceresine erişmek için alternatif olarak katman üzerinde sağ klik
yaptıktan sonra Properties özelliğini de seçebilirsiniz.

9 “Layer Properties” penceresinde aşağıdaki görevleri yerine getiriniz:
I.

“Symbology” sekmesine geçiş yapınız ve “Quantities > Graduated symbols” özelliğini
seçiniz.

II.

“Fields” grubunda “Value” için OTHER_MAG1’e tıklayınız.

323

10 “Classification” kutucuğunda “Classes”ı “3” yapınız ve “Classify” butonuna tıklayıp
“Natural Breaks (Jenks)” yöntemini seçiniz, daha sonra “Classification” penceresinde “OK”
butonuna tıklayınız.
I.
II.

“Symbol Size”ı 4’ten 12’ye ayarlayınız.
Uygun bir simge seçmek için “Template” butonuna tıklayınız ve bir çember simgesi
seçerek rengini kırmızı yapınız.

11 Sınıf ayrımında “Range” sekmesindeki ilk değer aralığına tıklayınız ve “6” değerini giriniz.
Daha sonra “Label” alanına tıklayınız ve “3,6-6” değerini giriniz.

Bu değerler sınıf ayrımlarını ve etiketleri daha okunur kılacaktır.
12 “Range”teki ikinci değer aralığına tıklayınız ve “7” değerini giriniz. Daha sonra “Label”
alanına tıklayınız ve ikinci değer aralığına “6-7” ve de son değer aralığına “7-7,9” değerini
giriniz.

13 “Layer Properties” diyalog penceresini kapatmak için “Tamam” butonuna tıklayınız.
Bu işleri yapmak Depremler katmanının simgelerini değiştirir. Yeni simgeler harita üzerinde
belirecektir. Bir sonraki adımda Kasirgalar katmanının simgelerini değiştireceksiniz.
14 “TOC” içinde “Kasirgalar” katmanına çift tıklayınız.
15 “Layer Properties” diyalog penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
•

“Symbology” sekmesine geçiş yapınız ve “Quatities > Graduated colors” özelliğini
seçiniz.

•

“Fields” grubunda “Value” için wmo_wind alanını seçiniz.

•

“Classify” için “3” sınıf ayarlayınız.

•

“Natural Breaks (Jenks)” metodunu kullanınız.
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•

“Yeşilden kırmızıya” giden renk dağılımını seçiniz.

•

İlk sınıfın etiketini “10-45” olarak değiştiriniz.

•

İkinci sınıfın etiketini “45-80” olarak değiştiriniz.

•

Üçüncü sınıfın etiketini “80-160” olarak değiştirini<.

•

“Layer Properties” diyalog kutusunu kapatmak için “Tamam” butonuna tıklayınız.

Haritada Kasirgalar katmanının simgeleri güncellenecektir.
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16 Harita dokümanınızı kaydetmek için “ArcMap” arayüzündeki standard araç çubuğunda
“Save“ butonuna

tıklayınız.

Böylece basit ama anlamlı simgeleri olan bir harita dokümanı oluşturdunuz.
Uygulama 3: Harita Katmanlarında Zamanı Etkinleştirme
Bu bölümde bir harita dokümanı oluşturup harita servisi olarak yayımlayacaksınız.
1 “TOC” içindeki “Depremler” katmanına çift tıklayınız.
Layer Properties diyalog kutusu açılacaktır.
2 “Layer Properties” diyalog penceresinde aşağıdaki işlemleri yapınız:
•

“Time” sekmesine tıklayınız.

•

“Enable time on this layer” işaret kutusunu tikleyiniz.

•

“Layer Time”ı “Each feature has a single time field” olarak bırakınız.

•

“Time Field” için “EQ_DATE”i seçiniz.

•

“Field Format”ı “<Date/Time>” olarak bırakınız.

•

Katman zaman kapsamını bulmak için “Calculate” butonuna tıklayınız.

•

“Layer Properties” diyalog penceresini kapatmak için “Tamam” butonuna tıklayınız.

“Time Step Interval” daha sonradan web haritasında ayarlanabildiği için onun hakkında
endişelenmeyiniz. Her veri katmanının bir tarih alanına sahip olmasına gerek yoktur. Bir
katmandaki zamanı etkinleştirmek için zamanla ilgili herhangi bir alanı kullanabilirsiniz.
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Depremler katmanında zamanı etkinleştirdiniz. Bir sonraki adımda Kasirgalar katmanında
zamanı etkinleştireceksiniz.
3 “TOC” içinde “Layer Properties” diyalog penceresini açmak için “Kasirgalar” katmanına çift
tıklayınız.
4 “Layer Properties” diyalog penceresinde aşağıdaki işlemleri yapınız:
•

“Time” sekmesine tıklayınız.

•

“Enable time on this layer” işaret kutusunu tikleyiniz.

•

“Layer Time”ı “Each feature has a single time field” olarak bırakınız.

•

“Time Field” için “H_DATE”i seçiniz.

•

“Field Format”ı “<Date/Time>” olarak bırakınız.

•

Katman zaman kapsamını bulmak için “Calculate” butonuna tıklayınız.

•

“Layer Properties” diyalog penceresini kapatmak için Tamam butonuna tıklayınız.

5 ArcMap arayüzündeki “Time Slider” butonuna

tıklayınız.

ArcMap’teki animasyon efektlerini başlatmış olacaksınız. Animasyon devam ederken veya
başlangıcında haritadaki veri katmanları kaybolabilir. Bu zaman aralıklarında feature olmadığı
için tüm veriyi göremeyeceksiniz. Feature’larınız beyaz arka plan üzerinde gözükmeyebileceği
için daha sonra altlık harita ekleyeceksiniz.
•

“Time Slider” penceresinde “Options”

•

“Time Slider Options” diyalog kutusunda “time window”u 2 ay olarak belirtiniz ve

butonuna tıklayınız.

“Display data for entire time window” seçeneğini olduğu gibi bırakınız. “Time Slider
Options” diyalog kutusunu kapatmak için Tamam butonuna tıklayınız.
•

Animasyonu oynatmak için “Play”

butonuna tıklayınız.
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Eğer animasyon oynatma hızı çok hızlı görünüyorsa Playback sekmesinden hızını
değiştirebilirsiniz. Time Slider ayarları hakkında endişelenmeyiniz. Bunları daha sonra web
haritasında değiştirebilirsiniz.
6 Haritanızı “Save” butonuna tıklayarak kaydediniz.
Bir sonraki bölümde de aynı harita dokümanını kulanacağınız için haritanızı açık tutun.
Uygulama 4: Harita Dokümanını Servis Olarak Yayımlama
1 “ArcMap” içinde harita dokümanınız açıkken ana menü çubuğundan “File > Share As >
Service”i seçiniz.

Alternatif olarak Catalog penceresinden MXD’nizi arayayıp, üstüne sağ tıklayıp Share As
Service’i de kullanabilirsiniz.
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2 “Share as Service” diyalog kutusunda “Publish a service”i seçiniz ve “İleri (Next)” butonuna
tıklayınız. Eğer daha önceden yayımladığınız servisin üzerine yazmak istiyorsanız uyarı
alırsanız “Overwrite an existing service”i seçiniz.
3 “Choose a connection” açılır listesinden daha önceki adımlarda oluşturduğunuz ArcGIS for
Server bağlantısını seçiniz. Servis isimini belirtiniz ve “İleri (Next)” butonuna tıklayınız.

Not: Servis adlarının ve dosyalarının birleşimi her sunucuya özel olmalıdır. Birçok
öğrencinin tek bir sunucuyu paylaştığı bir sınıfta ya servis adının sonuna kendi adınızı ekleyiniz
ya da servisi kendi dosyanıza yerleştiriniz.
4 “Create new folder”ı seçiniz, dosya ismi (örnek olarak kendi isminiz veya proje ismi)
belirtiniz ve “Continue” butonuna tıklayınız.
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Varsayılan olarak ArcGIS for Server servisleri [root] dosyasına yayımlar. Servisler alt dosyalar
içinde organize edilebilir. Alt dosyanıza proje ismini verebilir veya kendi isminizi
kullanabilirsiniz.

5 “Service Editor”ün en üstünde yer alan “Analyze” butonuna tıklayınız.
Harita dokümanınızdaki hatalar ve uyarılar analiz edilecektir.

İpucu: Harita servisinizi ayarlarken daha büyük bir görüntü alanı için Service Editor’ün üst
tarafındaki Publish tuşunun yanında yer alan Collapse butonuna

tıklayabilirsiniz.

6 Analiz sonuçları “Prepare” penceresinin içinde görünecektir.
Üç türlü sonuç çıkabilir. Bunlara sağ tıklayarak sorunu nasıl çözebiliceğiniz hakkında bilgi
edinebilirsiniz.
•

Errors ( ): Bu sorunlar yayımdan önce çözülmelidir.

•

Warnings ( ): Bu sorunlar görüntü, performans ve veri erişimini etkileyebilir.

•

Messages ( ): Bu mesajlar CBS kaynağınızı sunucu üzerinde en verimli şekilde
dağıtmak için yöntemler ve işlemler önerir.
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Prepare penceresi herhangi bir hata belirtmemelidir. Buna rağmen birkaç genel uyarı ve mesaj
görebilirsiniz.
7 “Data source is not registered with the server and data will be copied to the server” uyarısına
aldırmayınız (daha önceki bölümlerde verinizi ArcGIS for Server’a erişilebilir yapma üzerinde
açıklamaların yapıldığını hatırlayınız).
8 “Map is being published with data copied to the server using data frame full extent” uyarısına
aldırmayınız. Verinin sunucuya kopyalanmasını istiyoruz. Veri çerçevesi kapsamındaki tüm
veri sunucuya kopyalanacaktır.
9 “Prepare” penceresindeki “Missing Tag in Item Description”uyarısına çift tıklayınız ve
“Tags”e; “doğal afet, deprem, kasırga, WebCBS, Islem GIS” etiketlerini giriniz.
10 “Prepare” penceresindeki “Missing Summary in Item Description”uyarısına çift tıklayınız
ve “Summary” alanına “Bu harita 2000-2008 yılları arasındaki tarihsel deprem ve kasırgaları
göstermektedir” bilgisini giriniz.
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11 Diğer hiçbir uyarıya aldırmayınız.
Service Editor’de başka özellikleri de ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki özellikleri
açabilirsiniz:
•

KML istemcilerinin servisinizi kullanması için KML (Keyhole Markup Language)

•

WMS istemcilerinin servisinizi kullanması için OGC WMS (Open Geospatial
Consortium Web Map Service)

12 “Service Editor” içindeki “Caching” bağlantısına tıklayınız ve önbelleğe alınmış (cached)
harita servisini oluşturmak için gereken seçenekleri inceleyiniz.
Draw this map service için gereken seçili seçenek Dynamically from the data’dır. Bu
seçenek dinamik bir harita servisi oluşturacaktır. Seçenekler arasındaki Using tiles from a
cache’i seçerek ön belleğe alınmış (cached) harita servisi oluşturabilirsiniz. Estimated Cache
Size’ın büyük olduğu dikkatinizi çekecektir. Ayrıntı seviyelerini değiştirdikçe boyut da
değişecektir.
Not: Dynamically from the data’yı seçili bırakınız ki ileriki adımlarda harita servisinizin
animasyonunu oynatabiliniz.

13 “Service Editor”ün sağ üst köşesindeki “Publish” butonuna

tıklayınız.
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14 “Copying Data to Server” diyalog kutusunda “OK” butonuna tıklayınız.
ArcMap, ArcGIS for Server’a giden verinizle bir SD (Service Defination) dosyası oluşturur ve
saklar. Bunun dışında verinizin büyüklüğü ve network bant genişliği servisi yayımlama
sürenizi etkileyecektir.
15 Servisinizin başarıyla yayımlandığını bildiren “The has been published succesfully.”
mesajını görmelisiniz. Mesajı kapatmak için “OK/Tamam” butonuna tıklayınız.
Uygulama 5: Services Directory Kullanarak Servisinizi Keşfedin
Servisim nerede? Servisim neye benziyor? Servisim düzgün çalışıyor mu? Harita servisinizi
yaımladığınızda bu tür sorularınız olabilir. ArcGIS for Server Services Directory, ArcGIS for
Server Manager veya ArcCatalog kullanarak bu sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bu bölümde
Services Directory üzerinde duracağız.
1 ArcGIS for Server’ınız Portal for ArcGIS ile bütünleşik ise (federated) yayımladığınız servis
varsayılan olarak özeldir (private), yani herkese açık değildir; 2. Adıma geçmeden önce
servisinizi herkese açmak için bölüm 6.8’deki 1’den 4’e kadar olan basamakları takip
edebilirsiniz. Eğer ArcGIS for Server bütünleşik değilse bir sonraki adımdan devam ediniz.
ArcGIS for Server’ınızın bütünleşik olup olmadığını bilmiyorsanız eğitmeninize veya sistem
yöneticinize danışabilirsiniz.
2 “Services Directory” web adresinizi belirleyiniz.
URL

<http

veya

https://<sunucuadı>:<port_numarası>/<instance_adı>/rest/services

şeklinde olmalı. Bu URL’yi herhangi bir CBS sunucusuna ait Services Directory’yi açmak için
kullanacaksınız. Tipik ArcGIS for Server kurulumunda <instance_adı> arcgis’tir. ArcGIS for
Server’ın önceden kurulduğu bir bilgisayar kullanıyorsanız Start > All Aplication/Programs
> ArcGIS > Services Directory seçiniz; web tarayıcısında görünecektir. Services Directory’e
erişmede sıkıntı yaşıyorsanız eğitmeniniz veya sistem yöneticinize başvurunuz.
Not: Bağlantınızın özel olmadığı veya güvenilir olmadığı yönünde bir mesaj alabilirsiniz.
Bu mesaj ArcGIS for Server’ınızın https kullanmaya ayarlanmadığı ve SSL sertifikasına sahip
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olmadığı anlamına gelir. Yine de siteye girebilirsiniz. Sorularınız varsa bir sonraki adıma
geçmeden önce lütfen eğitmeninize sorunuz.
3 “Service Directory”nize girmek için “Web tarayıcısını” açınız ve “URL”nizi yazınız.
Alternatif olarak, eğer sunucu makinenizde Windows 7 kullanıyorsanız Start > All Programs
> ArcGIS > ArcGIS for Server > Services Directory’yi seçiniz. Eğer Windows 8.x
kullanıyorsanız Apps’ten Service Directory’i bulunuz.
ArcGIS REST Services Directory’nizin ana sayfasında tüm dosyalar ve servisler root
konumunda listelenmiştir. ArcGIS REST Sercives Directory, ArcGIS for Server’ın bir parçası
olup, sunucuda mevcut olan servislerin bilgilerini görüntüler.

4 Servisinizi yayımlarken belirttiğiniz dosya adına tıklayınız.
Yayımladığınız servis adının yanında (MapServer) görünmelidir. Bu sonuçlar servisinizin
yayımlandığını doğrular.

5 Harita servisinize tıklayınız. Harita servisinizin aşağıdaki bağlantı ve bilgileri veren metaveri
sayfası görünecektir:
•

View In: Bu bağlantıları harita servisinizin önizlemesi ve denemesi için
kullanacaksınız. İleriki adımlarda bunları deneyeceksiniz.

•

Layers: Bu bağlantı harita servisinizdeki katman isimlerini görüntüler.
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•

Spatial Reference: 102100 referansı harita servisinizin Web Mercator’a ait olduğunu
doğrular. Bir diğer sıkça kullanılan mekansal referans 4326 numaralı WGS 1984’tür.

•

Time Info: Bu bilgi haritanızın zaman-etkinleştirilmiş olduğunu doğrular.

•

Supported Operations: Web istemcileriniz (kullanıcılar) haritanızdan Export Map,
Identify ve Find işlemlerini yapmasını isteyebilir.

Not: Bu harita dokümanının URL’si;
http://islem-3123:6080/arcgis/rest/services/WebCBS/DogalAfetler_FatihOCAK/MapServer
dır. REST (Representational State Transfer) beğenilen bir web servis arayüzü ve sizin harita
servisinizin bitim noktasıdır. Bu servisi bu URL vasıtası ile kullanacaksınız. Örneğin bu servisi
ArcGIS Online harita görüntüleyiciye eklediğinizde veya JavaScript kullanarak kişiye özel
uygulamalar geliştirildiğinde bu URL’yi belirtmeniz gerekecek.
6 “View In:” içindeki ArcGIS JavaScript’e tıklayınız. Harita servisiniz yeni bir pencere veya
sekmede görüntülenecektir. Haritayı yakınlaştırınız ve uzaklaştırınız.

Bu adım harita servisinizin yayımlandığının yanı sıra çalıştığını da doğrular.
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7 Harita servis sayfanıza geri dönünüz, “View In:” satırında “ArcGIS Online map viewer”a
tıklayınız.
Harita servisiniz ArcGIS Online map viewer’da görüntülenir. Eğer servisiniz altlık haritanızı
düzgün kaplıyorsa veri ve harita servisinizin koordinat sistemleri doğru demektir. Aksi takdirde
koordinat sistemi yanlış olabilir. Ayrıca harita servisiniz zaman-etkinleştirildiğinde haritanızın
altında bir zaman kaydıracı belirmelidir.
8 “Depremler ve Kasırgaların” zamansal ilişkilerini görmek için “Play” tuşuna tıklayınız.
Zaman kaydıracını nasıl ayarlayacağınızı ileriki bölümde öğreneceksiniz.
9 “ArcGIS REST Services Directory” içindeki harita servis sayfasına geri dönünüz ve
“Layers”ın altında yer alan “Depremler”e tıklayınız.

Bu katmanın metaveri sayfası belirecektir. Bu sayfada aşağıdaki bilgiler listelenmiştir:
•

Geometry Type: Size nokta katmanı olduğunu belirtir.

•

Drawing Info: Katmanın simgelerini listeler.

•

Time Info: Katmanın zaman-etkinleştirildiği gösterir.

•

Fields: Bu katmanda görünen öznitelikleri gösterir.

•

Supported Operations (Query linkini içeren): Size web istemcilerinin bu katmanda
yapmasını isteyebileceği işlemleri gösterir.

Not: Bu katmanın URL’si ve REST servisi;
http://localhost:6080/arcgis/rest/services/WebCBS/DogalAfetler_FatihOCAK/MapServer/0
dır. Bu bitim noktası veya URL’nin sonuna numaraların eklendiğini görürsünüz. Bu numara ilk
katman için “0” ile başlar, ikinci katman için “1”, vs. diye gider.
10 Web tarayıcınızın geri tuşuna tıklayıp ArcGIS REST Services Directory içindeki harita
servis sayfanıza geri dönünüz.
11 Harita servis sayfanızda “Layers”ın altında “Kasirgalar”a tıklayınız. Katmanın metaverisini
gözden geçiriniz.
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Bu bölümde ArcGIS REST Services Directory kullanarak harita servisinizi keşfettiniz ve harita
servisinizin yayımlandığını, çalıştığını, doğru koordinat siteminde olduğunu ve zaman-etkin
olduğunu doğruladınız.
Directory ile daha çok şeyler yapılabilir. Daha sonra Directory’nin JavaScript ve mobil
istemcileri anlama ve keşfetmek için nasıl yardımcı olduğunu öğreneceksiniz.
Uygulama 6: Zaman Etkin Web Haritası ve Web Uygulaması Oluşturma
1 Bir web tarayısında ArcGIS Online (www.arcgis.com) ya da Portal for ArcGIS hesabınıza
giriş yapınız ve ardından harita görüntüleyisine (map viewer) gidiniz.
2 Harita görüntüleyicisinin menü çubuğundaki “Ekle (Add)”

butonuna tıklayınız ve

“Web’den Katman Ekle (Add Layer from Web)” özelliğini seçiniz.

3 “Web’den Katman Ekle” penceresinin içinde harita servisinizin URL’sini belirtiniz ve
“Katman Ekle (Add Layer)” butonuna tıklayınız.
İpucu: URL’yi doğrudan yazmak yerine Services Directory içindeki harita servis sayfanıza
gidiniz, adres çubuğundaki URL’yi kopyalayınız ve URL kutusuna yapıştırınız.

Not: Eğer bir URL’ye sahip değilseniz aşağıdaki URL’yi kullanabilir ve uygulamalara
devam edebilirsiniz.
http://esrimapbook.esri.com/arcgis/rest/services/GTKWebGIS/natural_disasters/MapServer
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Harita servisiniz ArcGIS Online map viewer’da görünür. Bu görüntü bir önceki bölümde View
In ArcGIS Online map viewer bağlantısında gördüğünüze benzer.
4 “İçindekiler (Contents)” çerçevesinde alt katmanları açmak için “DoğalAfetler Ad Soyad”
katmanına tıklayınız. Depremler katmanının üstüne geliniz ve “Daha Fazla seçenek (More
Options)” butonuna tıklayıp “Açılan Pencereyi Yapılandır (Enable Pop-up)” özelliğini seçiniz.

Bu seçenek Depremler katmanının açılır penceresini etkinleştirir. Eğer harita üzerinde bir
Deprem noktasına tıklarsanız açılır pencere belirecektir.
5 Bölüm 6’da öğrendiklerinizi hatırlayarak “Depremler” katmanının açılır pencerelerini
geliştirme ayarlarını yapınız.
6 Önceki iki adımı “Kasirgalar” katmanı için de tekrarlayınız.
7 Web haritanızı kaydetmek için menü çubuğunda “Kaydet > Kaydet’e (Save > Save to)”
tıklayınız. Web haritanıza uygun başlık, etiket ve açıklamaları giriniz ve ardından “Haritayı
Kaydet” butonuna tıklayınız.
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ArcGIS Online hartia servisinizin zaman etkin oluşunu tanımıştır ve harita görüntüleyicinin alt
tarafında bir zaman kaydıracı oluşturmuştur. Bu kaydıraç zaman animasyonun oynatma hızı,
zaman kapsamı, zaman aralığı ve kaydıraç etiketlerini ayarlamanızı sağlar.
8 Kaydıracın sağına doğru olan “Yapılandır (Configure)” butonuna

tıklayınız.

9 “Zaman Ayarları (Time Settings)” penceresinde “Gelişmiş seçenekleri göster’e (Show
advanced options)” tıklayınız.
10 “Zaman Göstergesi’nin (Time Display)” altında veri görüntüsünü “6 Ay” aralığına
ayarlayınız. “Zaman geçtikçe (As Time Passes”) alanını “yalnızca geçerli zaman aralığındaki
verileri göster (only display the data in the current time interval)” olarak seçili bırakınız ve
ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.

11 “Zaman Kaydıracı’nda (Time Slider)” ayarların doğru çalıştığını denemek için
“Oynat/Duraklat (Play)” butonuna tıklayınız.
12 Web haritanızı kaydetmek için menü çubuğunda “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Harita servsinizi bir web haritası oluşturmak ve zaman ayarlarını yapmak için kullandınız.
Şimdi bu haritayı bir web uygulaması oluşturmak için kullanmaya hazırsınız. Önceki
bölümlerde ArcGIS Online kalıpları kullanarak web uygulaması oluşturmayı öğrendiniz.
Bundan dolayı bu bölüm fazla ayrıntı içermemektedir. Sorunuz olursa önceki bölümlere
başvurunuz.
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13 Web haritası harita görüntüleyicide açıkken menü çubuğundaki “Paylaş (Share)” butonuna
tıklayınız.
14 “Paylaş” penceresinde web haritanızı herkes veya belli gruplar veya kurumunuz ile
paylaşınız.
15 “Web Uygulaması Oluştur (Create a Webb App)” butonuna tıklayınız.
Bu işlem ArcGIS Online’ın ayarlanabilir uygulama galerisini getirecektir. Zamana Duyarlı
(Time Aware) isimli uygulama gibi zaman animasyonu destekleyen bir uygulama seçmeniz
gerekmektedir. Ayrıca Zaman (Time) widget’lı Web App Builder for ArcGIS kullanarak kendi
uygulamanızı oluşturabilirsiniz. Web App Builder for ArcGIS’i önceki bölümlerde öğrendiniz.
Bu adımlarda Zamana Duyarlı (Time Aware) isimli uygulamayı kullanacaksınız.
16 “Yapılandırılabilir Uygulamalar (Configurable Apps)” galerisinde “Zamana Duyarlı (Time
Aware)” isimli uygulamayı bulunuz. “Zamana Duyarlı (Time Aware)” isimli uygulamaya ve
ardından “Web Uygulaması Oluştur (Create App)” butonuna tıklayınız.
Portal for ArcGIS’in eski bir sürümünü kullanıyorsanız kullanıcı arayüzü değişik olabilir.
Örnek olarak Web Uygulaması Oluştur (Create App) butonu yerine Yayımla (Publish)
butonuna tıklamanız gerekebilir.
17 Uygun başlık ve etiketleri girdikten sonra “Tamam” ve daha sonra da “Kapat (Close)”
butonlarına tıklayınız.
Bu adım size yeni web uygulamanızın ayrıntılar sayfasına yönlendirecektir. İsteğe bağlı olarak
birim ayrıntılarını güncellemek için Düzenle (Edit) butonuna
ayarlarını

değiştirmek

için

Uygulamayı

Yapılandır

tıklayabilir veya uygulama
(Configure

App)

butonuna

tıklayabilirsiniz.
18 Web uygulamasını küçük resme tıklayarak veya “Uygulamayı Görüntüle’yi (View
Application)” seçerek açınız.
Açılan sayfadaki URL, kullanabilmeleri için eğitmeniniz ve başkalarıyla paylaşabileceğiniz
uygulamanın URL’sidir.
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Not:
•

Sunucunuz https ve SSL sertifikası kullanıyorsa kullanıcılarınız bağlantının özel veya
güvenilir olmadığına dair bir uyarı mesajı ile karşılaşabilir. Bir üretim sunucusu için
sunucuya resmi bir SSL sertifikası ayarlamalısınız.

•

ArcGIS for Server kurumunuzun özel bir sunucusunda kurulu ise ve sadece iç ağdan
erişilebiliyorsa oluşturduğunuz uygulama sadece kurumunuzun içerisinde kullanılabilir.
Kurumunuzun dışındaki kullanıcılar uygulamanıza erişemez.

Varsayılan olarak web uygulamanız bir zaman kaydıracı ile açılır. Zaman kaydıracı üstündeki
Oynat/Duraklat (Play) butonuna tıkaldığınızda Doğal Afetlerin zamansal ilişkileri ortaya çıkar.
Uygulama 7: Web Servislerininizi Yönetin
Bu bölüm web uygulamaları oluşturmanız için gerekli değildir, ama servislerinizdeki hataları
ayıklama, giderme ve servislerin bakımı için faydalıdır.
1 Servislerinizi başlatmak, durdurmak, yeniden başlatmak veya silmek için ArcMap
arayüzündeki “Catalog” penceresinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
•

GIS Servers’a tıklayınız.

•

ArcGIS for Server bağlantınıza tıklayınız.

•

Dosyanıza (varsa) tıklayınız.

•

Harita servisinizi bulunuz.

•

Servisinize sağ tıklayınız. Delete, Start, Stop, Pause ve Restart seçeneklerini
görmelisiniz.

2 Aşağıdaki işlemleri “Server Manager”daki servislerinizi başlatmak, durdurmak veya silmek
için kullanabilirsiniz:
•

Bir web tarayıcısı açınız ve sunucu yönetimini bulunuz.
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•

URL biçimleri;
o http://SunucuAdı:6080/arcgis/manager
o https://SunucuAdı:6080/arcgis/manager

•

ArcGIS for Server yönetici veya yayımcı hesabı ile giriş yapınız.

•

En üstte yer alan “Servisler’e (Services)” tıklayınız.

•

Ana menü çubuğunda “Hizmetleri Yönet’e (Manage Services)” tıklayınız.

•

Sayfanın sol tarafında dosyanızı bulunuz (varsa) ve üzerine tıklayınız.

•

Sayfanın sağ tarafında servisinizi bulun ve “Stop, Start veya Delete” tuşlarına servisi
durdurmak, başlatmak veya silmek için tıklayınız.

3 ArcGIS for Server log dosyalarını incelemek için:
•

ArcGIS for Server Manager’a bağlı iken sayfanın sağ üst köşesindeki “Log’lar (Logs”)
butonuna tıklayınız.

•

Logları log seviyesi ve yaşı açısından filtreleyiniz.

•

“Sorgu (Query)” butonuna tıklayarak log sonuçlarını görüntüleyiniz.

Varsayılan olarak log seviyesi Uyarı (Warning) seviyesine ayarlıdır. Sunucu sorunlarınızı
ayıklamak için daha ayrıntılı bir log isterseniz Ayarlar (Settings) butonuna tıklayınız ve log
seviyesini İnce (Fine), Ayrıntılı (Verbose) veya Hata Ayıkla (Debug) olarak ayarlayınız.
Ayrıntılı log seviyesinin sunucu performansını azaltacağına dikkat ediniz. Ayrıntılı log seviyesi
kullandıktan sonra seviyeyi tekrar Uyarı (Warning) seviyesine ayarlamayı unutmayınız.
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Uygulama 8: Portal for ArcGIS’teki Servislerin Kullanımı ve Yönetimi
Bu isteğe bağlı bölüm Portal for ArcGIS ile bütünleşik (federated) ArcGIS for Server
gerektiriyor. Servisiniz bütünleşik değilse bu bölümü atlayabilirsiniz.
1 Bir web tarayıcısı açınız, Portal for ArcGIS ana sayfasına gidiniz ve daha önceki adımlarda
ArcGIS for Server’a bağlanmak için kullandığınız hesap ile giriş yapınız.
2 Portal için gerekli URL’yi bilmiyorsanız URL’yi öğrenmek için eğitmeniniz veya sistem
yöneticinize danışınız.
3 “İçerik (Content)”e tıklayınız ve içerik listesinden yayımladığınız harita servisini bulunuz.
4 Ayrıntıları görmek için harita servisinize tıklayınız.
5 “Öğe Ayrıntıları (Item Details)” sayfasında servisi herkesle paylaşmak için “Paylaş (Share)”
butonuna tıklayınız.
ArcGIS for Server ve Portal for ArcGIS bütünleşik ise Portal for ArcGIS servislerinize
erişebilir. Ayrıca isteğe bağlı olarak servisinizin metaverisini zenginleştirmek için Düzenle
(Edit) butonuna tıklayabilirsiniz.
6 “Öğe Ayrıntıları” sayfasının altında harita servisinizin URL’sini bulunuz ve “Görüntüle
(View)” butonuna tıklayınız.

Bu adım bölüm 6.5’te gördüğünüz ArcGIS Services Directory sayfasını görüntülemenizi sağlar.
7 Bu sayfadan “Öğe Ayrıntıları” sayfasına geri dönünüz, “Aç (Open)” butonuna tıklayınız ve
“Haritaya Yeni Katman Ekle’yi (Add layer to new map)” seçiniz.
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Bu adım sizi web haritaları ve web uygulamaları oluşturabileceğiniz harita görüntüleyiciye
(map viewer) götürecektir. Bölüm 6.6’da web uygulamalarınızı oluşturduğunuz için burada
durabilirsiniz.
Bu isteğe bağlı bölüm size servislerinize olan erişimi idare edebileceğiniz ve Portal for ArcGIS
içinde web haritalarını ve uygulamalarını kolayca paylaşıp oluşturabiliceğinizi gösterdi.
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Uygulamalar
1.

Örnek bir harita dokümanı hazırlayınız ve ArcGIS for Server’da yayımlayınız.

2.

Servislerinizi Services Directory üzerinden inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Ödev 6A: Türkiye illerindeki nüfus değişiminin animasyonunu gösteren bir web
uygulaması geliştiriniz.
Veri: Hiçbir veri sağlanmamıştır. TÜİK’in sayfasından yıllara göre illerin nüfus verilerini
indirip, Temel CBS bilginiz ile indirdiğiniz verileri 81 il için birleştiriniz ve bir shapefile ya
da feature class oluşturunuz.
Gereksinimler:
•

Oluşturacağınız katmanın geometri tipi nokta (point) olmalıdır.

•

Oluşturacağınız katmanda Ad, Nüfus ve Yıl sütunları olmalıdır.

•

Verinizi zaman etkin bir harita servisi olarak yayımlamalısınız.

•

Bu illerdeki nüfus değişimini animasyon ile gösteren bir web uygulaması
oluşturunuz.

İpucu:
•

Öznitelikler tarih alanları içermezler, ancak oluşturacağınız Yıl sütununu katmanda
zamanı etkinleştirmek için kullanabilirsiniz.

•

Zaman içersindeki nüfus değişiminin büyüklüğünü göstermek için oluşturacağınız
Nüfus öznitelik sütununu orantılı simgeler (Graduated colors) şeklinde gösteriniz.
Kullanıcı bu simgeleri kullanarak illerdeki nüfus artış/azalışlarının zaman içindeki
değişimini görebilir.

•

Web haritanızın veri gösterimini 10 yıllık aralıklara ayarlayınız.

Ödev 6B: Bir harita servisini yayımlayınız ve bir web uygulamasında kullanınız.
Veri: Kendi verinizi kullanınız (Örnek olarak gerçek bir projeden, başka bir CBS dersinden
veya internetten indirilmiş veri ve haritalar).
Gereksinimler:
•

Harita servisini yayımlayınız (uygun öznitelik alanları yoksa servisin zaman-etkin
olmasına gerek yoktur).

•

Harita servisini temel alan bir web uygulaması oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

ArcGIS for Server
- Kurum içi ve hibrit Web GIS dağıtımını etkinleştirir
- Dinamik harita, geoprocessing ve diğer servisleri yayımlayabilir
- Daha kolay varlık yönetimi ve uygulama oluşturma için Portal for ArcGIS’i
entegre edebilir

•

ArcGIS for Server ile Web CBS uygulaması oluşturmak için 3 adım

•

1) Veri kaynakları 2) Servis yayımlama 3) Servisleri kullanma

•

Harita dokümanlarını analiz edin ve harita servislerini yayımlamadan önce tüm
hataları düzeltin

•

Zaman etkin harita servisleri, web uygulamalarınızda zaman animasyonunu destekler
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ArcGIS for Server’ı neden öğrenmeliyiz?”
sorusuna verilecek cevaplar arasında yer almaz?
A. Kurum içi web CBS dağıtımına olan ihtiyaç
B. Bulut ve kurum içi/hibrit web CBS dağıtımına olan ihtiyaç
C. Feature (özellik) servisleri, bölünmüş harita servisleri ve scene (sahne) servislerinin
yayımlamasına duyulan ihtiyaç
D. CBS servislerinin yayımlanmasına duyulan ihtiyaç
E. Kavram kargaşasını ortadan kaldırmak için duyulan ihtiyaç

2)

Aşağıdakilerden hangisi CBS servis çeşitlerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde Web CBS dağıtım modelleri doğru
olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Bulut Dağıtım Modeli-Kurum içi Dağıtım Modeli-Hibrit Dağıtım Modeli
Bulut Dağıtım Modeli-Kurum içi Dağıtım Modeli-Online Dağıtım Modeli
Portal Dağıtım Modeli-Kurum içi Dağıtım Modeli-Hibrit Dağıtım Modeli
Bulut Dağıtım Modeli-Server Dağıtım Modeli-Hibrit Dağıtım Modeli
Bulut Dağıtım Modeli-Kurum içi Dağıtım Modeli-Offline Dağıtım Modeli

Aşağıdakilerden hangisi web servislerini paylaşmak için kullanılan ürünlerden
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

5)

Dinamik harita servisi
Geoprocessing servis
Geocoding servis
Stream servis
Shape servis

ArcGIS Online
ArcGIS for Server
ArcGIS Solutiıons
Portal for ArcGIS
Portal for ArcGIS ile bütünleşik ArcGIS for Server

“Harita mozaik bölgeleri önceden oluşturulur. Haritaları JPG, PNG veya GIF görüntü
formatlarında teslim eder.”
Yukarıda bahsedilen servis türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dinamik Harita Servisi B. Mozaik Harita Servisi
D. Geoprocessing Servis
E. Görüntü Servisi

C. Feature Servis
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6)

“Web istemcilerinin 3 boyutlu harita talep etmelerine izin verir.”
Yukarıda bir özelliği verilen servis türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Scene (sahne) Servisi
B. Stream Servis
C. Metwork Servis
D. Geocode Servis
E. Mozaik servis

7)

Aşağıdakilerden hangisi dinamik harita servisleri için yanlıştır?
A. Sunucu, talep geldiğinde bir harita oluşturmaz
B. Verisi sürekli değişen haritalar için kullanılır
C. Veri boyutu küçük olan haritalar için kullanılır
D. Servis performansı veri boyutu ile doğru orantılıdır
E. Servis performansı veri boyutu ile ters orantılıdır

8)

“Bütün bir harita servisini web haritasına eklediğinizde bu yöntemi kullanıyorsunuz
demektir. Bu yöntem ile sunucu haritayı çizer ve istemciye görüntü olarak verir.
İstemcinin sadece görüntüyü görüntülemesi gerekir. Bu yöntem tarayıcıya daha az yük
bindirirken sunucuya daha fazla yük bindirir. Bu yöntem feature (özellik) katmanı
yönteminden daha az duyarlıdır. İstemci tarafında CBS verisi olmadığından istemciler
tüm mouse tıklamalarını ve sorguları sunucuya yönlendirmelidirler. Bunun sonucunda
istemci, sunucunun cevap vermesini beklemelidir. Buna rağmen bu yöntem büyük
verileri istemci tarafına aktarmadan haritalamanızı sağlar.”
Yukarıda açıklanan yöntem türü aşağıdakilerden hangisidir?

9)

A. Feature katman yöntemi
B. Harita görüntü katman yöntemi
C. Shapefile vektör katman yöntemi
D. Feature class vektör katman yöntemi
E. Raster katman yöntemi
“Bir feature (özellik) servisinin ya da bir web haritasının harita servisinin katmanını
eklediğinizde bu yöntemi kullanıyorsunuz demektir. Bu yöntem ile sunucu, feature’ların
vektör verilerini geri getirir ve istemci haritayı çizer. Bu yöntem tarayıcıya daha fazla
yük bindirirken sunucuya daha az yük bindirir. Eğer bu yöntem iyi kullanılmazsa
kullanıcıların web istemcileri aşırı veri ile yüklenir ve istemciler verimli çizim
yapamazlar. Fakat, bu yöntem web istemcisi tarafındaki CBS verisinden dolayı daha
duyarlı olabilir. Bunun sonucunda istemci mouse tıklamalarına ve sorgulara sunucuyu
beklemeden doğrudan tepki verebilir.”
Yukarıda açıklanan yöntem türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Feature katman yöntemi
Harita görüntü katman yöntemi
Shapefile vektör katman yöntemi
Feature class vektör katman yöntemi
Raster katman yöntemi
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10)

Aşağıdakilerden hangisi harita servisleri yayımlamanın ilk aşamasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Özellikleri ayarla
Hataları ayıkla
Onar
Veri Hazırla
Çözümle

Cevaplar
1)

E

2)

E

3)

A

4)

C

5)

B

6)

A

7)

A

8)

B

9)

A

10)

D
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11. MEKANSAL ANALİZLER VE GEOPROCESSING SERVİSLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. ArcGIS Online analizlerinin yeteneklerini anlamak.
11.2. ArcGIS Online’da uygun veri koleksiyonlarını bilmek.
11.3. ArcGIS Online analizlerini kullanan web uygulaması oluşturmak.
11.4. ArcGIS for Server ile coğrafi mekansal servisleri yazmak ve yayımlamak.
11.5. Coğrafi mekansal servisleri web uygulamalarında kullanmak konuları işlenecektir.

352

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Mekansal analiz nedir?
ModelBuilder nedir? Elemanları nelerdir?
Geoprocessing servis nedir? Ne amaçla kullanılır?
ModelBuilder ile geoprocessing servisler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

Mekansal Analiz

Web CBS’de mekansal analiz

düşünerek, uygulayarak ve

yeteneklerini anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

ModelBuilder

ArcGIS üzerinde model yazmayı

düşünerek, uygulayarak ve

ve model elemanlarını anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

Geoprocessing servis oluşturmayı
Geoprocessing Servis

ve ne amaçla kullanıldığını
öğrnemek

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Mekansal Analiz

2.

ModelBuilder

3.

Model

4.

Geoprocessing Servis

5.

Widget
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Giriş
CBS’nin bir kilit noktası olarak mekansal analizler kullanıcıların ilişkileri, modeller ve coğrafi
mekansal verilerin yeniliklerini keşfetmelerini sağlar. Geleneksel olarak mekansal analizin
gücü CBS profesyonellerinin masaüstü CBS yazılımlarına erişimiyle kısıtlıydı. Ancak, artık
ArcGIS Online güçlü mekansal analiz kapasitelerini ve web kullanıcılarının geniş çalışma
alanlarına yönelik veri sağlıyor ki bu da kullanıcı dostu bir arayüzle sağlanmaktadır. ArcGIS
for Server size modellerinize ve web uygulamalarınız içinde uygun hale getirilmiş analizlere
destek verecek şekilde hazırlanmış coğrafi mekansal servis olarak script’lerinizi paylaşmanıza
imkan verir. ArcGIS Online ve ArcGIS for Server mekansal analiz yetenekleri, CBS
profesyonellerine ve başlangıç seviyesinde olanlara coğrafi bir içgüdü sağlar ve onların
bilgilendirici kararlar almalarına imkan verir.
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11.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 11.1. ArcGIS web uygulamaları oluşturmak için birçok yol sunar. Şekildeki yeşil çizgiler
bu bölümün öğrettiği teknolojiyi vurgular. Bu bölüm online geospatial (coğrafi-mekansal)
analizler yapmak için ArcGIS Online ve ArcGIS for Server olmak üzere iki yol sunar.

11.2. Mekansal Analizleri Kullanan ArcGIS Online ve ArcGIS for Server
Mekansal analizler bizim kişisel hayatımız ve şirket operasyonlarımız için büyük pratik değere
sahiptir. Mekansal analizi hemen hemen her gün kullanmanız mümkündür. Örneğin akıllı
telefonunuzdaki uygulamayı kullanarak evden işe olan en iyi rotayı bulabilirsiniz. Bankalar,
süper marketler ve emlakçılar mekansal analizleri pazar bölgelerini, satış potansiyellerini ve
tesis konumlarını seçmek için kullanabilir. Kanuni yaptırımı sağlayan kolluk kuvvetleri suç
noktalarını ve nerede daha fazla polis memurunu aktif bir şekilde kullanılabileceğini anlamak
için mekansal analizleri kullanabilir. Mekansal analizlerin tehlikeli bir kimyasal atık olayının
sonrasında muhtemel tahliye alanlarının hesaplanmasından tutun da güçlü rüzgarların
izlenmesinden kullanıcı tanımlı iki nehir havzası arasındaki arazi kullanımını hesaplamaya,
alanların gelecekteki gelişimini hesaplamaya kadar sonsuz bir uygulama alanı vardır.
ArcGIS Online ve ArcGIS for Server’ın ikisi de online mekansal analizlerin yeteneklerinden
faydalanma alanında birbirlerinden farklı ve tamamlayıcıdırlar. ArcGIS Online ready-to-use
(kullanıma hazır) mekansal analiz fonksiyonlarını ve son kullanıcılar için zengin veri
olanaklarını sağlar. ArcGIS for Server ise servis sağlayıcılarına kendi masaüstü analiz araçlarını
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ve verilerini istemcileri ve müşterilerinin kullanabilmeleri için web servisi olarak
paylaşmalarına olanak tanır.

Zorluk derecesi

ArcGIS Online

ArcGIS for Server

Düşük ve kullanımı kolay.

Göreceli olarak zor.

Başlangıç seviyesinde

Servis sağlayıcıları servis

olanlar kullanabilir.

oluşturmak için
ModelBuilder, Python veya
başka diller bilmelidirler.

Hedef kitle
Analiz servisleri

Hem profesyonel hem de

CBS servisleri ve

başlangıç seviyesinde

uygulamalar sağlayan

olanlar kullanabilir.

profesyonel kullanıcılar.

Oluşturulmuş ve host

Oluşturma ve host etmeyi

edilmiş.

siz yapmalısınız.

Kullanıma hazır.
Sağlanan veri?

Evet, sağlar (Kendi verinizi

Yok.

de kullanabilirsiniz).
Ücret

Kullanmak için kredi

Önceden ödemeli,

gerekiyor.

kullanmak için kredi
gerekmiyor.

Sistem gereksinimleri

İçerik oluşturma, host

Satın al, yükle ve ArcGIS

edilmiş feature servislerini

for Server’ı kendin veya

yayımlama ve mekansal

kurumun için kullan.

analiz yapma yetkisine sahip
ArcGIS Online kurumsal
hesapları.
Tablo 11.1. ArcGIS Online analizleri ile ArcGIS for Server geoprocessing servislerinin
karşılaştırılması
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11.3. ArcGIS Online Analizlerine Erişim
Senaryoya göre ArcGIS Online analizlerini aşağıdaki yolları takip ederek kullanabilirsiniz:
•

Portal for ArcGIS veya ArcGIS Online’ın harita görüntüleyicisini (map viewer)
kullanarak analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Harita görüntüleyici araç çubuğundaki
Analiz (Analysis) butonuna

tıklayarak veya İçerik (Contents) panelinin altındaki

analizi gerçekleştirmek istediğiniz katmana tıklayarak yapabilirsiniz. Bu yöntem temel
olarak uygulama tasarımcılarının analiz yapmasını ve web haritaları ve uygulamaları ile
sonuçları paylaşmalarını sağlar.

Şekil 11.2. ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS harita görüntüleycide analiz yapabilirsiniz.
•

Web AppBuilder for ArcGIS’teki Analiz (Analysis) widget’ını kullanma. Bu yöntem
uygulama ayarlayıcıları ve tasarımcıları içindir. Kişiler, kullanıcıların araç kullanımı ve
değişkenler üzerinde test yapmaları için hangi tür analiz araçları gerektiğine karar verip
anazli araçlarını seçebilir. Bölüm 7.2 bu yöntemi göstermektedir.

•

JavaScript, Python ve başka diller kullanarak ArcGIS Online Spatial Analysis
Representational State Transfer (REST) API’ye erişme. Bu yöntem, analiz araçlarını
birbirine bağlamak için program yazma ve işlemleri otomatikleştirmeleri için
yazılımcıları hedefler. Bunun tersi durumda, kullanıcılar ve uygulama tasarımcıları
analizi her seferinde tek bir araç kullanarak elden yapmalıdırlar.

11.4. ArcGIS Online Mekansal Analiz Araç Yetenekleri
ArcGIS Online; yönetici, yayımcı ve diğer roller için içerik oluşturma, güncelleme ve silme,
host edilmiş feature katmanları yayımlama ve mekansal analiz yapma yetkilerine sahip analitik
araçlar sağlar. Bu araçlar aşağıdaki altı temel kategoriden birine aittir:
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Veriyi Özetle (Summarize Data): Bu araçlar, alanlardaki detayların ya da yakın diğer
detayların toplam sayısını, uzunluğunu, alanını ve temel açıklayıcı istatistiklerini ve bunların
özniteliklerini hesaplar.
•

Noktaları Birleştir, belirtilen alanlar içinde kalan noktalar hakkındaki istatistikleri
hesaplar.

•

Detayları Birleştir; mekan ve öznitelik ilişkilerine bağlı olarak öznitelikleri bir
katmandan veya tablodan bir diğerine aktarır.

•

Yakındakini Özetle, belirtilen bir mesafedeki özelliklerin istatistiklerini ve bunların
özniteliklerini hesaplar.

•

İçinde Özetle, alanın birbiriyle örtüşen detaylarının ve özniteliklerinin istatistiklerini
hesaplar.

Konum Bul (Find Locations): Bu araçlar, belirlediğiniz bir dizi farklı kriteri karşılayan
alanları tanımlamak için kullanılır. Bu kriterler öznitelik sorgularını (örneğin boş parseller) ve
mekansal (örneğin bir nehre bir kilometre mesafedeki tüm tarlalar) sorguları temel alabilir.
Bulunan alanlar mevcut detaylardan (mevcut arazi parselleri gibi) seçilebilir ya da tüm
gereksinimleri karşılayan yeni detaylar oluşturulabilir. Bu kategori aşağıdaki araçları içerir:
•

Mevcut Konumları Bul, katmanda bir dizi kriteri karşılayan mevcut alanları arar.

•

Yeni Konumlar Türet, çalışma alanınızdaki konumlardan, bir dizi kriteri karşılayan
yeni alanlar üretir.

•

Benzer Konumları Bul, belirlediğiniz kriterlere göre bir ya da daha fazla referans
konuma en çok benzeyen konumları bulur.

•

En İyi Tesisleri Seç, kendilerine olan talebe göre yer tahsis ederek belirli bir amacı
gerçekleştirmek üzere en uygun tesis konumlarını belirler.

•

Görüş Alanı Oluştur, belirttiğiniz konumlara bağlı olarak görünür olan alanlar
oluşturur.

•

Su Toplama Oluştur, belirttiğiniz konumlara bağlı olarak su tutma alanları oluşturur.

•

Akış Yönünde İzle, belirttiğiniz konumlardan aşağı akış yönlü akış yollarını belirler.

Veri Zenginleştirme (Data Enrichment): Bu araçlar alanların karakterini keşfetmenize
yardımcı olur. Ayrıntılı demografik veri ve istatistikler oluşturur.
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•

Katmanı Zenginleştir, belirli bir alanda bulunan ya da konumdan belirli bir seyahat
süresi veya mesafe içinde olan insanlar, yerler ve şirketler hakkındaki bilgileri alır.

Desenleri Analiz Et (Analysis Pattern): Bu araçlar mekansal modelleri tanımlamanıza,
sayısallaştırmanıza ve görselleştirmenize yardımcı olur.
•

Yoğunluğu Hesapla, bazı olayların bilinen miktarlarını alır ve bu miktarları haritada
dağıtır.

•

Etkin Nokta Bul aracı, verilerinizin mekansal modelindeki istatistiksel açıdan anlamlı
olan kümelenmeyi tanımlar.

•

Aykırı Değerleri Bul, verilerinizin mekansal modelinde istatistiksel olarak anlamlı
olan aykırı değerler bulunup bulunmadığını belirler.

•

Nokta Ara Değerlerini Hesaplama aracı, toplama noktalarında bulunan ölçümlere
dayanarak yeni konumlardaki değerleri tahmin eder.

Yakınlık Kullan (Use Proximity): Bu araçlar mekansal analizdeki en yaygın sorulardan birine
yanıt verir: "Ne, neyin yakınında?"
•

Çıkışları Hedeflere Bağla, nokta çiftleri arasındaki seyahat süresini veya mesafeyi
ölçer.

•

Tampon Oluştur, detaylardan eşit mesafede alanlar oluşturur.

•

Sürüş Süresi Alanları Oluştur, konumlar çevresindeki belirli bir sürede ulaşılabilecek
alanları bulur.

•

En Yakındakini Bul, bilinen konumlara en yakın olan yerleri belirler.

•

Rotaları Planla, araç filosunu olabildiğince çok durağa uğrayacak şekilde
yönlendirmenin yolunu bulur.

Verileri Yönet (Manage Data): Bu araçlar hem günlük coğrafi veri yönetimi hem de analiz
öncesinde verinin yönetimi için kullanılır.
•

Sınırları Birleştir, ortak bir sınırı ya da ortak bir öznitelik değerini paylaşan alanları
birleştirir.

•

Veri Çıkart, mevcut veriden detaylar çıkartarak yeni veri kümeleri oluşturur.

•

Katmanları Birleştir, iki ya da daha fazla mevcut katmandaki tüm detayları yeni bir
katmana kopyalar.
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•

Katmanları Bindir, iki ya da daha fazla katmanı tek bir katmanda birleştirir. Bir dizi
haritanın üst üste getirilerek istifteki tüm bilgileri içeren tek bir harita oluşturulması
olarak düşünebilirsiniz.

Şekil 11.3. ArcGIS Online analiz araçlarını kategoriler içinde düzenler. Kategori (Category) ve
Araç (Tool)

yardım tuşlarına tıklayarak her kategori hakında bilgi edinebilirsiniz.

11.5. ArcGIS Online Analizlerini Kullanmak için İş Akışı
ArcGIS Online analizleri dört temel adım içerir (Living Atlas of the World kullanıyorsanız iki
adım). Analiz için kendi verinizi, atlas verisini veya başkalarından bulduğunuz verileri
kullanabilirsiniz. Eğer sadece atlas verisi kullanırsanız ilk iki adımı atlayabilirsiniz:
1. Veriyi Hazırla: Kendi katmanlarınızı oluşturabilir veya başka kullanıcıların katmanlarını
kullanabilirsiniz. Bu katmanlar tipik olarak aşağıdaki formatlara ait vektör veriler olmalıdır:
•

Feature (Özellik) servis/katmanları (herkese açık olmalı)

•

Harita servis katmaları (herkese açık olmalı)

•

Comma-separated value (CSV) veya gpx dosyaları

•

Keyhole Markup Language (KML) katmanları ve GeoRSS bilgilendirme

•

Shapefile. Shapefile dosyalarını uzantıları ile birlikte ziplemelisiniz (.zip)

•

Harita notları katmanları (Map note)
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•

Güzergah katmanları (Route layer)

2. Haritaya Ekle: Kendi veriniz veya başkasından elde ettiğiniz veriyi harita görüntüleyiciye
(map viewer) ekleyin. Harita notları katmanları veya feature katmanları kullanarak verinizi
dinamik olarak oluşturabilirsiniz ve bu yeni veriyi analiz için kullanabilirsiniz. Semboloji analiz
için gerekli değildir. Living Atlas’tan katman kullanacaksanız bunları haritanıza eklemenize
gerek yoktur.
3. Analiz Et: Uygun araçları ve uygun değişkenleri belirttikten sonra araçları çalıştırabilirsiniz.
4. Sonuçları Gözden Geçirip Yorumla: Sonuçlar genellikle host edilen feature katmanları
veya ilişkili tabloların formatındadır. Sonuçlar otomatik olarak pop-up’ları ayarlanmış bir
şekilde web haritasına eklenir. Buradan sonuçları gözden geçirip onaylayabilir veya
değişkenleri yeniden belirleyerek araçları tekrar çalıştırabilirisiniz. Sonuçlar web haritanız ve
uygulamanızın bir parçası olarak web izleyicileri ile paylaşılabilir.

Şekil 11.4. ArcGIS Online analizi dört temel adım içerir.

11.6. Living Atlas of the World, ArcGIS Online Analizini Destekler
Web CBS tamamen mevcut veriye ihtiyaç duyan geleneksel masaüstü CBS’ye dayalı
analizlerden farklıdır. Web CBS’de analiziniz kısmi veya tamamen veri katmanlarına ve analiz
yetenekleri de ArcGIS Online’a dayalı olabilir. Örnek olarak analiziniz Living Atlas’taki sokak
ağı, trafik tarihi veya gerçek zamanlı trafik verisine dayalı sürüş yönlerini hesaplayabilir.
İlgilendiğiniz konumun verisini Living Atlas’taki konumun nüfusu, geliri, konutları, tüketici
davranışları ve binlerce çeşit değişken ile zenginleştirebilirsiniz. Böyle gerçek zamanlı ve tarihi
trafik ve ticari değişkenleri toplama, dönüştürme ve host etme genel olarak çok zaman ve para
gerektirir. ArcGIS Online veriyi sağlayarak analizi daha kolay ve verimli hale getirir ve de sizi
bu maliyetten kurtarır.
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Şekil 11.5. ArcGIS Online karar verici veri ile geleneksel masaüstü CBS’den daha verimli bir
mekansal analiz sağlar.

11.7. Raster Analizler ve Görüntü (Image) Servisleri
Living Atlas raster’a dayalı analiz için zengin bir görüntü ve manzara katmanı koleksiyonuna
sahiptir. ArcGIS Online, ArcGIS for Server görüntü servisleri teknolojisine dayalı güçlü raster
analiz yetenekleri sunar. Görüntü servisleri olağan işlevler ve raster işlev kalıpları (RTF)
aracılığıyla sunucu tarafındaki işlemleri destekler. Aşağıdaki örnekleri incelersek:
•

Landsat görüntüsü gibi görüntüler içeren bir görüntü servisi NDVI oluşturmak için bir
web uygulamasını dinamik olarak kırmızı ve yakın-kızılötesi bantlara göre
desteklemektedir.

Şekil 11.6. Bu görüntü servisi birden fazla banta dayalı bitki örtüsü indeksi hesabı ve birden
fazla yılın bitki örtüsü indeksine dayalı bitki örtüsü azalması/çoğalması gibi raster analizlerini
destekliyor.
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•

Dijital yükseklik modeli (DEM) katmanı içeren bir görüntü servisi; hillshade, eğim ve
shaded relief (gölgeli kabartma) görüntülerini dinamik olarak oluşturan bir web
uygulamasını destekleyebilir.

•

Birden fazla raster katmanı içeren bir görüntü servisi, ağırlıklı kaplama (weighted
overlay) analizini dinamik olarak yapan bir web uygulamasını destekleyebilir.

Görüntü servislerini GeoPlanner for ArcGIS’i de (http://geoplanner.arcgis.com) içeren birden
fazla

uygulamada

kullanabilirsiniz.

http://doc.arcgis.com/en/geoplanner/trial

GeoPlanner’da
adresinde

raster

ücretsiz

analizi
deneme

denemek
hesabı

için

açmanız

gerekmektedir. GeoPlanner for ArcGIS web tabanlı, kullanıcıların alternatif oluşturma, analiz
etme ve rapor planlaması yapabileceği bir jeo-tasarım uygulamasıdır. GeoPlanner for ArcGIS
online veri, analiz araçları, ağırlıklı raster kaplama (weighted raster overlay), manzara içeriği,
çizim araçları ve GeoEnrichment servislerini bir plan veya tasarımı görselleştirmek ve anlamak
için bir araya getirir. GeoPlanner for ArcGIS, ArcGIS Online’nın gücünü ve jeo-tasarım iş
akışını araziye dayalı plan ve tasarım aktivitelerine çıkarır.

Şekil 11.7. GeoPlanner ağırlıklı raster kaplamalarına (weighted raster overlay) dayalı uygunluk
model analizini destekler. Bu analizi şehir yapılanması, yerleşim yerleri ve başka projeleri
araştırmak için kullanabilirsiniz.

11.8. Geoprocessing Servisler
Geoprocessing servisler ArcGIS Online ve ArcGIS for Server ile mekansal analiz işlevlerini
servis eden kaynak teknolojileridir. Esri tarafından yayımlanan geoprocessing servisler,
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ArcGIS Online mekansal analiz işlevlerini çalıştırır. Kendi mekansal analiz işlevlerinizi online
olarak web uygulamaları için kullanmak isterseniz analiz işlevlerinizi ArcGIS for Server’a
geoprocessing servis olarak yayımlamanız gerekir.
Genellikle bir geoprocessing servis; girdi alan, onları işleyen, haritalar, raporlar ve dosyalar
gibi işe yarar sonuçlar veren bir veya birden fazla geoprocessing görevi içerir. ArcGIS for
Desktop içinde geoprocessing kullandıysanız, geoprocessing servisi bir araç kutusu ve
görevlerini bu kutunun içindeki araçlar gibi düşünebilirsiniz. Geoprocessing servis ve ArcGIS
for Desktop içindeki bir araç kutusu arasındaki temel fark; geoprocessing servisinde bir görev
başlattığınızda görev sunucu bilgisayarında çalışır ve o bilgisayarın CPU’sunu kullanır.

11.9. Geoprocessing Servis Oluşturmak için İlgili Adımlar
Geoprocessing servisi oluşturmak için aşağıdaki adımları yerine getirmelisiniz:

Şekil 11.8. Geoprocessing servis oluştumak için gereken üç adım.
1. Araç veya modelinizi yazın: ArcGIS for Desktop’ın ModelBuilder’ını veya Python (veya
başka bir yazılım dili) kullanarak araç ya da model oluşturma iş akışı mantığı, gerekli verinin
konumunu belirleme ve girdi/çıktı değişkenlerini tanımlamayı içerir.
2. Araç veya modelinizi çalıştırın: ArcGIS for Desktop araç ya da modelinizini beklendiği
gibi çalıştığından emin olmanızı sağlar. Başarılı bir çalıştırma ArcMap Results penceresinde
beklenen çıktıları üretir.
3. Sonucu yayımlama: Bir geoprocessing servisini yayımlamak için ArcGIS for Server’a
yönetici veya yayımcı bağlantısı ve Results penceresinde bir sonuç gerekmektedir. Yönetici ve
yayımcı bağlantılarını geçmiş bölümlerde öğrendiniz. Bir önceki adım nasıl sonuç alacağınızı
anlatıyor. Sonuca sağ tıklayıp Share As > Geoprocessing Service’i seçmek servisi ve görevini
adım adım tanımlayan bir arayüz açar. Bu görev sonucu oluşturulan araç veya modelle aynıdır.
Geoprocessing servis için icra modu anahtar değişkendir. İcra modu web istemcisinin sunucu
ile iletişimini ve icra edilen görevin sonuçlarını nasıl alacağını tanımlar. Bu mod zaman ayarlı
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olabilir veya olmayabilir. Bu modun her iki biçimi de Web AppBuilder, ArcGIS API for
JavaScript ve başka istemciler tarafından desteklenmektedir.
I.

Zaman ayarlı (synchronous): Servisi zaman ayarlı olarak ayarladıysanız istemci sonuç
için görevin bitmesini beklemelidir. Zaman ayarlı görevler genellikle çabuk biterler (beş
saniye veya daha az).

II.

Zaman ayarsız (asynchronous): Zaman ayarsız görevlerin icrası genellikle daha uzun
sürer ve istemci sonuç almak için sunucuya belli aralıklarla işin bitip bitmediğini sorar.

11.10. Python ve ArcPy
Python gibi komut dillerini geoprocessing servisiniz için iş akışı oluşturmak üzere
kullanabilirsiniz. Python ücretsiz, güçlü, platformlar arası ve herkese açık bir komut dilidir ve
genellikle ArcGIS for Desktop ve ArcGIS for Server kurulumlarında mevcuttur. Python, iş
akışlarını otomatikleştirmek için kullanılır. Yorumlanabilir bir dil olduğundan Python’un
derlenmesine (compile) gerek yoktur. Python komutlarını herhangi bir metin düzenleyicisi ile
veya daha gelişmiş yazılım ortamlarında yazabilirsiniz. Python komutlarını ArcGIS içinde veya
kendi başına çalıştırabilirsiniz.
ArcGIS; veri analizi, veri dönüşümü, veri idaresi ve harita otomasyonu sağlayan ArcPy ile
Python’un kapsamını genişletir. Bu modül her işlev, beyan, modül ve sınıf için kod tamamlama
ve dokümantasyon referansı gibi Python kullanımında kullanıcı rahatlığı sağlayan özellikler
sunar.

11.11. ModelBuilder
Python’a ek olarak ModelBuilder’da geoprocessing servisiniz için görev alacak bir model
oluşturabilirsiniz. ModelBuilder, ArcGIS for Desktop ile birlikte gelir ve modelleri oluşturma,
düzenleme ve idaresi yapılabilir. ModelBuilder’ı görsel bir yazılım dili gibi düşünün. Bir model
oluşturmak için geoprocessing araç parçalarını biraraya getirmek ve girdi/çıktılar ile bağlamak
gerekir.
Bu bölümde Python ve diğer komut dillerine kıyasla geoprocessing araçlarını oluşturmanın en
kolay yolu olan ModelBuilder’ı kullanacaksınız.
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11.12. Bu Uygulamada
Bu bölüm için seçilen iki çalışma alanından biri ArcGIS Online analizi diğeri de ArcGIS for
Server analizi kullanmaktadır.
Örnek Çalışma 1: Restoran yerlerini ArcGIS Online çözümleme yeteneklerini kullanarak
bulan bir web uygulaması oluşturunuz.
Bir şirket yeni, lüks bir restoran açmak istiyor. Şirket idaresi önerilen iki konumdan birini
seçmelidir.
İşlevsel

Gereksinimler:

Web

uygulamasının

aşağıdaki

yeteneklere

sahip

olması

gerekmektedir:
•

Her aday konumun hizmet alanını hesaplama.

•

Her hizmet alanı için nüfus, harcanabilir gelir, satış potansiyeli ve restoran servislerinin
kaçak/üretim fazlası gibi demografik bilgilerini elde etme.

•

Önerilen iki konumun demografiklerini kıyaslama ve şirketin yer seçimine yardım etme.

•

E-posta ile yapılacak pazarlama kampanyası için seçilen yerin hizmet alanının blok grup
ID’lerini elde etme.

Veri:
•

İki aday konum

•

Living Atlas of the World’den türetilen diğer tüm veriler

Sistem Gereksinimleri:
•

ArcGIS Online yayımcı ya da yönetici seviyesinde bir hesap

Örnek Çalışma 2: ArcGIS for Server geoprocessing servisini kullanarak fabrika yeri seçmek
için bir web uygulaması oluşturunuz.
Bir şirket Alabama’da bir fabrika kurmak istiyor. Fabrika yeri seçiminde şiket yetkililerine
yardımcı olacak bir web uygulaması oluşturmanız için işe alındınız.
Yer Kriterleri:
•

Yeni fabrika şirket yetkilileri tarafından belirlenen cazip bölgelere yakın olmalıdır.

•

Fabrika bol miktarda su kullanacağı için bir nehre yakın kurulmalıdır.
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•

Fabrika ürünleri demiryolu vasıtası ile taşınacağı için demiryoluna yakın kurulmalıdır.

İşlevsel Gereksinimler:
Web uygulamanız şirket yetkililerinin aşağıdaki değişkenleri belirlemelerine izin vermelidir:
•

İlgi çekici bir lokasyon belirtmek için bir nokta

•

Fabrika uzaklığını ilgi çekici lokasyondan ayıran bir mesafe

•

Fabrikanın nehirlere ne kadar yakın olacağını belirleyen mesafe

•

Fabrikanın demiryollarına ne kadar yakın olacağını belirleyen mesafe

Veri:
•

Aşağıdaki üç özelliği içeren bir file geodatabase (.gdb)
o Alabama’daki ana nehirler
o Alabama’daki seçili demiryolları
o Boş bir nokta tipinde feature class

•

Yer_Secimi.mxd adlı harita dokümanı belgesi nehir ve demiryolu katmanlarını
görüntüler.

•

Planlama.tbx isimli toolbox Yer_Secimi analiz aracını içerir.

Sistem Gereksinimleri:
•

GP (Geoprocessing) modelinizi tasarlamak için ArcGIS for Desktop

•

GP servisinizi yayımlamak ve host etmek için ArcGIS for Server

•

Aşağıdaki sebeplerden ötürü ArcGIS Online yayımcı veya yönetici hesabı:
Ø Web AppBuilder kullanarak uygulama oluşturma
Ø ArcGIS Online analiz işlevlerine erişme

•

GP servislerini idare etmek için Portal for ArcGIS (isteğe bağlı)

Not: Bu bölüm iki bağımsız olay çalışması içermektedir. İkinci çalışma ArcGIS for Server
gerektirmektedir. ArcGIS for Server’ınız yoksa ikinci çalışmayı atlayabilirsiniz.
Uygulama 1: Seçili Analiz Araçları ile Web Uygulaması Oluşturma
Önceki bölümlerde web haritaları ve web uygulamaları oluşturmayı öğrendiniz. Bundan dolayı
bu bölüm kısa tutulacaktır.
1 ArcGIS Online (http://www.arcgis.com) veya Portal for ArcGIS’e giriş yapınız.
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2 Harita görüntüleyicisini (map viewer) açınız.
3 Araç çubuğundaki “Altlık Harita (Basemap)” butonuna tıklayınız ve “Streets” isimli altlık
haritayı seçiniz.
Streets isimli altlık harita ulaşım özelliklerini vurgular ve hesaplanacak olan servis/hizmet
bölgelerini kolayca görmenizi sağlar.
4 Araç çubuğunda “Ekle (Add)” butonuna

tıklayınız ve “Canlı Atlas Katmanlarına Gözat’ı

(Browse Living for Atlas Layers)” seçiniz.
5 “Canlı Atlas Katmanlarına Gözat’ı (Browse Living for Atlas Layers)” penceresinde
“tapestry”i aratıp “2016 USA Tapestry Segmentation” katmanını haritanıza ekleyiniz ve “Kapat
(Close)” butonuna tıklayınız.
Tapestry katmanı potensiyel müşterilerin konumlarını belirlemenizde size yardımcı olur.

6 “İçindekiler (Contents)” panelinde “2016 USA Tapestry Segmentation” katmanını kapatınız.
Web uygulamanızda gerektiğinde katmanı açabilirsiniz.
7 Haritanızı “Yer Seçimi Web Haritası_Ad Soyad” yazarak kaydediniz ve anahtar kelime
etiketini “tapestry” olarak ayarlayınız.
8 Araç çubuğu üzerinde “Paylaş (Share)” butonuna tıklayıp, “Herkes’i (Everyone)” seçiniz ve
“Web Uygulaması Oluştur (Create A Web App)” butonuna tıklayınız.
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9 “Web AppBuilder” sekmesine tıklayınız.
10 “Yeni Web Uygulaması Oluştur (Create a New Web App)” penceresinde başlığı “Yer
Seçimi Web Uygulaması_Ad Soyad” olarak ayarlayınız ve “Başlayın (Get Started)” butonuna
tıklayınız.
11 “Tema (Theme)” sekmesinin altında “Kutu Teması’nı (Box Theme)”, “Düzen (Layout)”
alanında bir yerleşim planı seçiniz.

Değişik bir tema seçebilirsiniz, ancak seçeceğiniz tema Öznitelik Tablosu (Attribute Table)
widget’ına sahip olmalıdır. İleriki çözümleme adımlarında bu widget’a ihtiyacınız olacaktır.
12 “Gereç (Widget)” sekmesine tıklayınız.
13 “Öznitelik Tablosu (Attribute Table)” widget’ını aktif etmek için mouse ile widget’ın
üzerine geliniz ve “Göz (Eye)” tuşuna tıklayınız.

371

14 Kontrol bağlantısındaki “Bu denetleyicideki araçları ayarla (Set the widgets)” tuşuna
tıklayınız.

Kontrol kutusunun içinde Gösterim (Legend) ve Katman Listesi (Layer List) widget’larını
göreceksiniz. Bu alanda kullanıcıların adres aramaları, potansiyel restoran yerleri belirlemeleri
ve çözümleme yapmaları için yeni widget’lar ekleyeceksiniz.
15 “Artı (Plus)” butonuna tıklayarak “Gereç Seç (Choose Widget)” penceresini açınız, “Ara
(Search)” widget’ını seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.
16 “Ara Yapılandır (Configure Search)” penceresinde varsayılan durumları onaylamak ve
pencereyi kapatmak için “Tamam” butonuna tıklayınız.
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17 Başka bir widget daha eklemek için “Artı (Plus)” butonuna tıklayınız. “Gereç Seç (Choose
Widget)” penceresinde “Çiz’i (Draw)” seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.
18 “Çiz Yapılandır (Configure Draw)” penceresinde “Çizimi harita katmanının bir işlem
katmanı olarak ekleyin (Add the drawing as an operational layer of the map)” kutucuğunu
tikleyiniz.
19 “Tamam” butonuna tıklayınız.
Bu seçenekle haritanın üstüne çizdiğiniz konumları çözümlemeye girdi olarak eklersiniz. Aksi
takdirde potansiyel restoran yerlerini web haritanıza veya bir CSV dosyasına, feature bir
katmana, veya desteklenen başka bir formata eklmeniz gerekir.
Bir sonraki adımda Analiz (Analysis) widget’ını ekleyip gerekli araçları ayarlayacaksınız.
20 Başka bir widget daha eklemek için “Artı (Plus)” butonuna tıklayınız. “Gereç Seç (Choose
Widget)” penceresinde “Analiz’i (Analysis)” seçiniz.
21 “Analiz Yapılandır (Configure Analysis)” widget’ının içinde widget başlığını “Restoran
Konum Analizi” olarak değiştiriniz.
22 “Sürüş Süresi Alanları Oluştur (Create Drive-Time Areas)” özelliğini seçiniz.
23 Aracın sağındaki “Araç ayrıntılarını ayarla (Set tool details)” butonuna

tıklayınız ve

aşağıdaki işlemleri yapınız:
•

Araç ekran adı kısmını “Adım 1: Servis/Hizmet Alanı Hesapla” diye ayarlayınız.

•

“Geçerli harita yayılımını kullan seçeneğini göster (Show option to use the current
map)” seçeneğinin seçimini kaldırınız.

Bu aracı kullanarak aşağıdaki şu soruya soruya cevap bulmuş olacaksınız: “15 dakika araç
kullanmayı göze alan bir müşteri için 15 dakika içerisinde erişilebilecek restoranlar nerede?”
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Analiziniz harita kapsamında olmasalar bile iki muhtemel restoran yerini dikkate alacaktır. Çok
fazla aday konumunuz varsa ve sadece harita kapsamına giren noktaları analiz etmek
istiyorsanız “Geçerli harita yayılımını kullan seçeneğini göster (Show option to use the
current map)”i seçili bırakmalısınız.
24 “Katmanı Zenginleştir (Enrich Layer)” özelliğini seçip, “Araç Ayrıntılarını Ayarla (Set tool
details)” butonuna
•

tıklayınız ve aşağıdaki işlemleri yapınız:

Araç ekran adı kısmını “Adım 2: Servis/Hizmet Alanı Demografik Bilgilerini Öğren”
diye ayarlayınız.

•

“Geçerli harita yayılımını kullan seçeneğini göster (Show option to use the current
map)” seçeneğinin seçimini kaldırınız.

Bu aracı seçmek seçmek kullanıcıların ilgili yerleri ve ticari durumu bulmak için ArcGIS
Online’ın geo-zenginleştirme (geoenrichment) analizini çalıştırmasına izin verir.

25 “İçinde Özetle (Summarize wtihin)” özelliğini seçip, “Araç Ayrıntılarını Ayarla (Set tool
details)” butonuna
•

tıklayınız ve aşağıdaki işlemleri yapınız:

Araç ekran adı kısmını “Adım 3: Doğrudan Posta Pazarlaması İçin Blok Grupları
Bulun” diye ayarlayınız.

•

“Geçerli harita yayılımını kullan seçeneğini göster (Show option to use the current
map)” seçeneğinin seçimini kaldırınız.

Bu araç kullanıcıların hangi restoranların başka bir restoranın servis/hizmet alanıyla
örtüştüğünü belirlemelerine olanak tanır.
26 “Analiz Yapılandır (Configure Analysis)” penceresini kapatmak için “Tamam” butonuna
tıklayınız.
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27 Web uygulamanızı kaydetmek için “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Analiz yeteneklerine sahip bir web uygulaması oluşturdunuz. Şirket yöneticileri istedikleri
restoran konumunu bu uygulamayı kullanarak seçebilirler.

Uygulama 2: Web AppBuilder’da Analiz Araçlarının Kullanımı
Analiz (Analysis) Widget’ı
Bu bölümde iki aday restoran konumu belirleyip, önceden ayarladığınız üç analiz adımını
çalıştıracaksınız. Önceki bölümden devam ediyorsanız Başlat (Launch) butonuna tıklayınız.
Aksi takdirde İçerik (Content) listesine gidip, uygulamayı bulunuz ve oradan görüntüleyiniz.
1 Yeni oluşturduğunuz uygulamayı başlatınız.
Bir sonraki adımda ilk aday restoranın konumunu bulup oraya bir nokta yerleştireceksiniz.
2 “Ara” butonuna tıklayınız, ekranın altındaki kutuda “826 W Valley Blvd, Alhambra, CA,
91803” adresini arayınız.
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Harita ilgili konuma yakınlaşacaktır.
3 Adresin konumuna nokta eklemek için “Çiz (Draw)” widget’ına tıklayınız ve “Nokta (Point)”
simgesini seçerek nokta ekleyiniz.
4 Bir sonraki aday konum olan “9773 Baseline Rd, Rancho Cucamonga, CA 91730”u eklemek
için yukardaki iki adımı tekrarlayınız.
İki girdi konumu eklendiğine göre analizi çalıştırmaya hazırsınız.
5 Her iki aday konumu aynı anda görüntülemek için harita ekranını ayarlayınız.
6 “Restoran Konum Analizi” widget’ına tıklayınız.
Ayarladığınız üç adımı gösteren Restoran Konum Analizi widget’ı ortaya çıkacaktır.
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7 “Adım 1”e tıklayınız ve aşağıdaki değişkenleri belirtiniz:
•

“Etraftaki sürüş süresi alanlarını hesaplamak için nokta katmanı seç (Choose point layer
to calculate drive-time areas around)” için listeden “Noktalar’ı (Points)” seçiniz.

•

“Ölç (Measure)” için “Sürüş Süresi’ni (Driving Time)” seçiniz ve “15 dakikaya”
ayarlayınız.

•

“Trafik Kullan’ı (Use traffic)” seçiniz ve “Trafik, şunun tipik koşullarını temel
almaktadır. (Traffic based on typical conditions)” seçeneğini işaretledikten sonra ilgili
zaman kutucuklarını “Cuma, 18:00” olarak ayarlayınız.

•

“Sonuç katman adını (Result layer name)” alanı için ismi “Servis Alanı_15 metre”
olarak belirleyiniz.

•

“Analizi Çalıştır (Run Analysis)” butonuna tıklayınız.
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Analizi çalıştırdıktan sonra iki konumun servis alanlarının eklendiğini göreceksiniz. Sonra bu
alanların demografik bilgilerini alacaksınız.
8 “Analiz (Analysis)” widget’ının ana sayfasına gitmek için “Giriş Sayfası (Home)” butonuna
tıklayınız.
9 “Adım 2”ye tıklayınız ve aşağıdaki değişkenleri belirtiniz:
•

“Yeni verilerle zenginleştirecek alanı seç (Choose layer to enrich with new data)” için
listeden “Servis Alanı_15 metre”yi seçiniz.

•

“Veri Tarayıcısı (Data Browser)” penceresini açmak için “Değişken Seç (Select
Variables)” butonuna tıklayınız.

10 “Veri Tarayıcısı (Data Browser)” penceresinde aşağıdaki işlemleri yapınız:
•

“Income” butonuna tıklayınız ve “2016 Average Household Income (Esri)”yi seçiniz.

•

“Disposable Income” butonuna tıklayıp “2016 Disposable Income (Esri)”yi açınız ve
“2016 Average Disposable Income (Esri)”yi seçiniz.

•

“Geri (Back)” ve bir kez daha “Geri (Back)” butonuna tıklayınız.
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•

“Population” butonuna tıklayınız ve “2016 Total Population (Esri)” ve “2016-2021
Population: Annual Growth Rate (Esri)”yi seçiniz ve “Geri (Back)” butonuna tıklayınız.

11 “Veri Tarayıcısı (Data Browser)” penceresinde “Search for a variable name” metin kutusuna
“Restaurants” yazınız ve “Enter” tuşuna basınız. “Veri Tarayıcısı (Data Browser)”
penceresinde “2016 Retail MarketPlace”i açınız ve “2016 Retail Sales: Restaurants/Other
Eating Places (NAICS 7225), 2016 Retail Sales Potentail: Restaurants/Other Eating Places
(NAICS 7225), ve 2016 Leakage/Surplus Factor: Restaurant/Other Eating Places (NAICS
7225)”i seçiniz.
•

“Veri Tarayıcısı (Data Browser)” penceresini kapatmak için “Uygula (Apply)”
butonuna tıklayınız.

12 “Sonuç katmanı adı (Result layer name)” alanını “Hizmet Alanı Demografik Bilgileri”
olarak değiştiriniz.

13 “Analizi Çalıştır (Run Analysis)” butonuna tıklayınız.
Analiz tamamlandığında analiz katmanı kullanılmaya hazır katman olarak haritada belirecektir.
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14 Önce “Katman Listesi (Layer List)” widget’ına, daha sonra “Hizmet Alanı Demografik
Bilgileri “isimli katmanın yanındaki

simgeye tıklayınız ve “Öznitelik Tablosunu Aç (Open

Attribute Table)” özelliğini seçiniz.

Öznitelik Tablosu (Attribute Table) widget’ı açılacaktır. İsterseniz bazı sütunları tablonun
sol üstündeki Seçenekler (Options) butonuna tıklayarak gizleyebilirsiniz.
15 İki servis alanının demografik özelliklerini karşılaştırınız ve adayınızı seçiniz. Diğer ilgili
etkenlerin benzer olduğunu varsayarak daha fazla gelir ve büyüme hızına sahip olduğundan ve
daha az rekabet olduğundan “9773 Baseline Rd, Rancho Cucamonga, CA 91730” adresindeki
adayı seçmek isteyebilirsiniz.
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Görsellik için bu bölüm basitleştirilmiştir. Elde edilen demografik bilgilere ek olarak restoran
yeri, geçen araba sayısı, hedef kitleleri, restoran kurmak için gereken ana para ve mevcut para
kaynağı gibi etkenleri dikkate alabilirsiniz.
Bir sonraki adımda restoran servis alanlarının çakıştığı blok gruplarının listesini tanıtım ilanları
dağıtmak veya anket yapmak için belirleyeceksiniz.
Bir sonraki analizi seçilmiş adayın servis alanına göre kısıtlamak için ya haritayı sadece istenen
servis alanını içererinceye kadar yakınlaştırın ya da filtre kullanın. Bu bölümde filtre
kullanılacaktır.
16 “Öznitelik Tablosu” widget’ında “Seçenekler” butonuna tıklayınız ve “Filtrele’yi (Filter)”
seçiniz.

17 “Bir filtre ifadesi ekle (Add a filter expression)” için “Facility ID’yi (Rakam)” seçiniz,
operatörü olduğu gibi bırakınız “(alanı şu olanlar-is-)”, “Tek (Unique)” kutucuğunu
işaretleyiniz ve açılır listeden “2”yi seçiniz.
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18 “Tamam” butonuna tıklayınız.
19 “Analiz (Analysis”) widget’ına tekrar tıklayınız. “Adım 3” listesini görmüyorsanız “Giriş
Sayfası (Home)” butonuna tıklayınız.
20 “Adım 3”e tıklayınız.

21 Aşağıdaki değişkenleri belirtiniz:
•

“Sınırları içindeki diğer detayları özetlemek için bir alan katmanı seçin (Choose area
layer to summarize other features within its boundaries)” alanı için “Hizmet Alanı
Demografik Bilgileri”ni seçiniz.

•

“Özetlenecek bir katman seçin (Choose layer to summarize)” alanı için “Living Atlas
Analiz Katmanı Seç’i (Choose Living Atlas Analysis Layer)” seçiniz.

•

“Living Atlas Analiz Katmanı Seç” penceresini “USA Census BlockGroup Areas”ı
bulmak için tarayınız ve seçiniz.

•

“Gruplama alanını seç (isteğe bağlı) -Choose field to group by (optional)- ” için blok
grup katmanı alanının “ID”si olan “FIPS”i seçiniz.
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•

“Sonuç katmanı adı (Result layer name)” alanı için “Cakisan Blok Gruplari” adını
kullanın.

22 “Analizi Çalıştır (Run Analysis)” butonuna tıklayınız.
Analiz tamamlandığında sonuçlar otomatik olarak haritaya eklenecektir.
23 “Katman Listesi (Layer List)” widget’ına, daha sonra “Cakisan Blok GruplariGrupBySummary” isimli katmanın yanındaki

simgeye tıklayınız ve “Öznitelik Tablosunu

Aç (Open Attribute Table)” özelliğini seçiniz.
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Öznitelik tablosunun içinde çakışan blok gruplarının FIPS’lerini göreceksiniz.
Seçilmiş restoran servis alanı içindeki blok grup kimliklerinin listesini elde ettiğimize göre bu
blok gruplara posta gönderimi için hazırlanabilirsiniz. 2016 USA Tapestry Segmantation
katmanını her blok grubun sosyo-ekonomik durumu ve harcama davranışını anlamak için
açabilirsiniz. Bu bilgi ile her blok grup için anket/pazarlama yöntemlerine ince ayar
yapabilirsiniz.
24 Web AppBuilder for ArcGIS’i kapatınız.
Bu basitleştirilmiş olay çalışmasında şirketin restoran konum analizi yapmasını sağlayan bir
web uygulaması oluşturuldu. Analizinizi demografik verilerle daha da geliştirebilirsiniz.
Not: Geri kalan bölümler size ArcGIS for Server ile geoprocessing servislerini oluşturma ve
kullanmayı öğretecektir.
Uygulama 3: Bir Geoprocessing Modeli Hazırlama
Bu kitap, geoprocessing araçlarının tasarımı üzerinde odaklanmamaktadır ve bundan dolayı
ModelBuilder’ın ayrıntılarını atlamaktadır. Bunun için bu eğitim neredeyse tamamlanmış bir
model ile başlayacaktır.
1 ArcMap arayüzünü açınız.
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2 “Catalog” penceresinde “C:\IslemYayin\WebCBS” dosya konumuna gidiniz ve “Konu07”
dosyasını arayınız.
Eğer dosya bağlantınız yoksa bir önce öğrendiğiniz bölümdeki dosya bağlantıları kısmına
başvurun.
Konu07 dosyasında bir coğrafi veri tabanı (.gdb), bir harita dokümanı (.mxd) ve bir araç kutusu
(.tbx) göreceksiniz.

3 “Yer_Secimi.mxd”yi açmak için çift tıklayınız. “Railroads” ve “Rivers” katmanları haritada
belirecektir.
4 “Planlama.tbx” dosyasını genişletiniz, “Select_Sites” modeline sağ tıklayınız ve “Edit”i
seçiniz.

5 Model elemanlarını gözden geçiriniz.
Model aşağıdaki görevleri yapmaktadır:
•

Buffer1, kullanıcıların tıkladığı konumun etrafında bir tampon bölge oluşturur.

•

Clip1, ilgi konusu olan yerden belirtilmiş bir mesafede olan nehirleri seçer.

•

Clip2, ilgi konusu olan yerden belirtilmiş bir mesafede olan demiryollarını seçer.

•

Buffer2, seçili demiryollarının etrafında bir tampon bölge oluşturur.

•

Buffer3, seçili nehirlerin etrafında bir tampon bölge oluşturur.
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•

Intersect3, önceki iki tamponu kesiştirir ve aralarındaki ortak alanı bulur.

•

Dissolve, birbirine komşu olan küçük poligonları daha büyük poligonlar oluşturacak
biçimde birleştirir.

Model daha henüz tamamlanmadı. Modeli tamamlamak üzere Buffer1 için girdi olacak
değişkenleri tanımlamanız gerekmektedir.
6 “Buffer1”e sağ tıklayınız ve “Make Variable > From Parameter > Distace [value or field]”ı
seçiniz.

Bu eylem kullanıcıların ilgilendiği konumunu çevreleyen tampon mesafesini belirtmesini
sağlar.
7 “Buffer1”e sağ tıklayınız ve “Make Variable > From Parameter > Input Features”ı seçiniz.
Bu eylem kullanıcıların ilgilendiği konumunu belirtmesini sağlar.
8 Model birimlerinin düzenini yeniden yapmak için araç çubuğundaki “Auto Layout”
butonuna tıklayınız.
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9 “Input Features” birimine sağ tıklayınız ve “Properties”i seçiniz. Eğer bu birimi
göremiyorsanız araç çubuğundaki “Full Extent”

butonuna tıklayınız.

10 “Input Features Properties” diyalog kutusunda “Data Type” sekmesine tıklayınız ve “Select
data type”ı “Feature Set” olarak ayarlayınız.
11 “Import schema and symblogy from:” için “Lab_Data.gdb” konumuna gidiniz ve
“point_lyr”yi seçip, “Add” butonuna ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.
Bu eylemler kullanıcıların ilgi duyulan konum için çizgi veya poligon yerine sadece bir nokta
belirtmesini sağlar.

12 “Input Features” değişkenine sağ tıklayınız ve “Rename”i seçiniz. Daha sonra yeni isimi
“Input_Location_Of_Interest” olarak belirtiniz ve “OK” butonuna tıklayınız.
Model değişkenlerini özel karakterler olmadan yeniden adlandırmak, geoprocessing servis
kullanıcılarının servis ve değişken adlarını daha kolay anlamalarına yardımcı olur.

387

13 Bir önceki adıma benzer bir şekilde “Distance [value or field]” değişkenine sağ tıklayıp
“Rename”i seçiniz ve yeni ismi “Input_DistanceOfInterest” olarak belirtiniz ve “OK” butonuna
tıklayınız.
14 “Input_Location_Of_Interest” değişkenine sağ tıklayınız ve “Model Parameter”ı seçiniz.

Bu değişkenin sağ üstünde “P” harfi belirecektir. Bu harf değişkenin model değişkeni olduğunu
belirtir. Bu değişken kullanıcıların modelinizin işlemesi için yeni veri veya değerler
belirtmelerini sağlar.
15 Önceki adımlara benzer bir şekilde “Input_DistanceOfInterest” değişkenine sağ tıklayınız
ve “Model Parameter”ı seçiniz.
16 “Input_DistanceOfInterest” değişkenine çift tıklayıp değişkenin varsayılan değerini “60”
kilometreye ayarlayınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
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17 “Output_PossibleSites”a sağ tıklayıp model parametre olarak ayarlayınız.
Output_PossibleSites modelinizin çıktı değişkeni olur.
18 “Output_PossibleSites”a sağ tıklayıp ve “Add To Display”i seçiniz.
Bu eylem model sonuçlarının haritada görüntülenmesi için model sonuçlarını ArcMap’e ekler.

Modelinizin tüm birimleri renklendirilmiş olarak tamamlandı ve onaylandı. Mavi yuvarlak
birimler modelinizin girdileridir. Sarı dikdörtgen birimler araçlardır. Yeşil yuvarlak birimler
modelin çıktıları olan türetilmiş verilerdir.
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19 Model araç çubuğunda modelinizi kaydetmek için “Save” butonuna tıklayınız ve
“ModelBuilder”ı kapatınız.
Uygulama 4: Hazırlanan Geoprocessing Modelini Çalıştırma
Servisinizi oluştuduğunuz model üzerinde değil, modeli çalştırdıktan sonra çıkacak olan sonuç
üzerinden yayımlayacaksınız. Bundan dolayı yayımlamadan önce modeli çalıştırmanız
gerekmektedir. Aynı zamanda bu adım modelinizin çalışıp çalışmadığını doğrulamanıza
yardımcı olur.
1 ArcMap ana menü çubuğunda “Geoprocessing > Geoprocessing Options”ı seçiniz.

2 “Geoprocessing Options” diyalog penceresinde “Overwrite the outputs of geoprocessing
operations” seçeneğini işaretleyiniz ve “OK” butonuna tıklayınız.

Bu seçenek modeli her çalıştırışınızda değişik bir çıktı ismi belirtmenizi gerektirmeden
modelinizi istediğiniz kadar çalıştırmanızı sağlar.
3 ArcMap ana menü çubuğunda “Geoprocessing > Environments”ı seçiniz.
4 “Workspace”i genişletiniz ve “Current Workspace” için “C:\IslemYayin\WebCBS\Konu07”
konumuna gidiniz, “Lab_Data.gdb”yi seçiniz ve “Add” butonuna tıklayınız. “Scratch
Workspace” için aynı yolu ve coğrafi veri tabınını ayarlayınız ve “OK” butonuna tıklayınız.
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ModelBuilder, ara çalışma kümelerini Strach çalışma alanına yazar; model çalıştıktan sonra
önceki veri kümeleri işe yaramaz.
5 “Catalog” penceresinde “Select_Sites” modelini çalıştırmak için çift tıklayınız.

6 Aşağıdaki girdileri belirtiniz:
•

Nokta sembolünün olduğu alanda “Input_Location_Of_Interest”i seçiniz ve haritada
nehir ve demiryollarına yakın bir yere tıklayınız. Aksi takdirde boş çıktı alabilirsiniz.

•

Diğer değişkenleri varsayılan değerlerinde bırakınız.

•

Modeli çalıştırmak için “OK” butonuna tıklayınız.

7 Modeli başarıyla çalıştırdıktan sonra diyalog kutusunu kapatınız.
Model sonuçlarının (Possible_Sites) ArcMap’e eklendiğini göreceksiniz.
8 ArcMap’teki sonuçları gözden geçiriniz.
Bu konumlar haritada tıkladığınız yere göre değişebilir.
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Uygulama 5: Geoprocessing Sonucunun Yayımlanması
1 ArcMap ana menü çubuğunda “Geoprocessing > Results”ı seçiniz.

2 “Results” penceresinde “Current Session”ı ve “Select_Sites” araç sonucunu açınız.

Burada girdiler, ortamalar ve modeli çalıştırdığınızda oluşturulan mesajlar hakkında bigi
edinebilirsiniz.
3 “Results penceresinde “Select_Sites” üzerinde sağ tıklayınız ve “Share As > Geoprocessing
Service”i seçiniz.

4 “Share as Service” diyalog penceresinde aşağıdaki görevleri yapınız:
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•

“Publish a service”i seçiniz ve “İleri (Next)” butonuna tıklayınız.

5 “Choose a connection” listesinden ArcGIS for Server bağlantınıza tıklayınız (bağlantınız
yoksa bölüm 6.1’e başvurarak bağlantı kurabilirsiniz), servis adı belirtiniz ve “İleri (Next)”
butonuna tıklayınız.
6 Bir dosyanız yoksa, “Create new folder”ı seçip dosya adı belirtiniz. Dosyanız varsa “Use
existing folder”ı seçiniz ve dosya adına tıklayınız. Ardından “Continue” butonuna tıklayınız.

7 “Service Editor” penceresinde “Parameters” sekmesine tıklayınız. Bu görev biraz zaman
alacağından “Execution Mode”u “Asynchronous” olarak ayarlayınız.

Asynchronous seçeneğinin altında View results with a map service seçeneğini göreceksiniz.
Bu seçenek bir geoprocessing görev sonucunu harita görüntüsü (örn. Jpeg) olarak geri getirir.
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Geri dönen haritanın sembolojisi, etiketlemesi, şeffaflığı ve diğer özellikleri şu anki ArcMap
oturumunuzdaki çıktı katmanıyla aynıdır.
Geoprocessing görevi web istemcilerinizin verimli çizim yapabilmesine mani olacak kadar çok
özellik oluşturduğunda ve göreviniz raster görüntü ile sonuçlandığında harita servisi de
kullanabilirsiniz.
8 Aşağıdaki girdi ve çıktı değişkenlerinin özelliklerini belirtmek için “Select_Sites” sekmesine
tıklayınız:
•

“Input_DistanceToRailroad”a tıklayınız ve tanımını “Demiryoluna olan mesafeyi
giriniz” olarak değiştiriniz.

•

“Input_DistanceToRivers”a tıklayınız ve tanımını “Nehirlere olan mesafeyi giriniz”
olarak değiştiriniz.

•

“Input_DistanceOfInterest”e tıklayınız ve tanımını “İlgi noktalarındaki nehirlere ve
demiryollarına olan mesafeyi giriniz” olarak değiştiriniz.

•

“Output_PossibleSites”a tıklayınız ve tanımını “Ortaya çıkan alanlar kriterleri karşılar”
olarak değiştiriniz.

9 Aşağıdaki servis metaverisini tanımlamak için “Item Description” sekmesine tıklayınız:
•

“Summary “için “Yeni tesisler için planlama” yazınız.

•

“Tags” için “yer seçimi, Web CBS” yazınız.
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•

“Description” için şu cümleyi yazınız: “Bu servis, kullanıcıların ilgi duyduğu bölgeye
yakın olan nehirlerin yakınında ve demiryollarına yakın olan alanları seçmek için bir
araç sunmaktadır.”

10 “Service Editor” penceresindeki araç çubuğu üzerindeki “Analyze”

butonuna tıklayınız.

Prepare pencereniz aşağıdaki şekil gibi görünmelidir (bu pencere Service Editor penceresinin
arkasında olabilir):

•

Analiz hata mesajı bulmamalıdır.

•

İki yüksek öneme sahip uyarı alabilirsiniz: “Data source is not registered with the
server” ve “Data will be copied to the server.” Bu uyarıları dikkate almadan verinin
sunucuya kopyalanmasına izin verebilirsiniz.
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11 “Service Editor”ün içindeki “Publish”

butonuna tıklayınız. Eğer bir uyarı verinizi

sunucuya kopyalamanızı isterse “OK” butonuna tıklayınız (birkaç dakika sürebilir). Yine bir
mesaj penceresi servisinizin yayımlandığını bildirdiğinde “OK” butonuna tıklayınız.
Uygulama 6: Services Directory’deki Geoprocessing Servislerin İncelenmesi
ArcGIS REST Services Directory, geoprocessing servisinizin yayımlandığını ve düzgün
çalıştığını doğrulamanıza yardımcı olabilir. Bu rehber yazılımcıların geoprocessing servisinizi
anlamalarına ve denemelerinie yardımcı olur.
1 ArcGIS for Server ve Portal for ArcGIS ile bütünleşik ise web tarayıcısında Portal for
ArcGIS’e gidiniz ve birinci adımdan dördüncü adıma kadar olan işlemleri gerçekleştiriniz. Aksi
takdirde beşinci adıma geçebilirsiniz.
CBS sunucusuna bağlandığınızdaki ArcMap’in içinde ArcGIS for Server’a bağlanmak için
kullandığınız hesap ile giriş yapmalısınız.
2 “İçerik’e (Content)” tıklayınız ve içerik listesinden (Planlama) yayımladığınız geoprocessing
servisinizi bulunuz. “Öğe Ayrıntıları (Item Details)” sayfasını görmek için servis başlığına
tıklayınız.
3 “Öğe Ayrıntıları (Item Details)” sayfasında geoprocessing servisinizi herkes ile paylaşmak
için “Paylaş (Share)” butonuna tıklayınız.
4 “ArcGIS Web API REST Connection” kısmının altında geoprocessing servisinizin URL’sini
bulunuz. ArcGIS REST Services Directory’deki sayfasına gitmek için URL bağlantısına
tıklayınız. Dördüncü adımı tamamladıktan sonra sekizinci adımla devam ediniz.
5 ArcGIS for Server ve Portal for ArcGIS’iniz bütünleşik değil ise bir web tarayıcı açınız,
“Services Directory”ye gidiniz ve beşinci adımdan yedinci adıma kadar devam ediniz.
URL’niz

http://sunucu_adı/arcgis/rest/services

ya

da

http://sunucu_adı:6080/arcgis/rest/services gibi olmalıdır (http sunucu ayarlarına göre https
olabilir). URL’den emin değilseniz eğitmeniniz veya sistem yöneticinize başvurun. ArcGIS for
Server yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız ve bilgisayarınız Windows 7 işletim sistemine
sahipse sunucunuzun Services Directoy’sine gitmek için Start > All Programs > ArcGIS >
ArcGIS for Server > Services Directory’e tıklayınız.
6 Servisi yayımladığınızda bir dosya belirttiyseniz Services Directory’nin ana sayfasında
belirttiğiniz dosya ismine tıklayınız.
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7 Yayımladığınız geoprocessing servisinizi bulunuz ve tıklayınız.
Not: GPServer belirteci servisinizin geoprocessing servisi olduğunu doğrular.

8 Bu geoprocessing servisinde “Select_Sites” görevini görebilirsiniz. Bu göreve tıklayınız.
Bu eylem görevin REST sayfasını açacaktır.
9 Görev açıklamasını ve servisi yayımlarken seçtiğiniz girdi ve çıktı değişkenlerini
gözlemleyiniz. Geoprocessing görevinin REST URL’sini aşağıdaki boş satıra yazınız:
___________________________________________________________________________
_____
Bu URL’ye bölüm 7.7’de geoprocessing görevini kullanırken ihtiyacınız olacak.
10 ”Supported Operations”ın bu servisin bir “asynchronous” görev olduğunu belirten “Submit
Job”u içerdiğine dikkat ediniz.
Eğer bu bir synchronous görev olsaydı desteklenen işlemler Execute Task olurdu.
11 “Submit Job”a tıklayınız.
Bu eylem Submit Task sayfasını açacaktır.
12 “Input_Location_Of_Interest” için metin sayfasında aşağı ininiz ve “features”:[] ’u bulunuz.
Köşeli parantezlerin arasına aşağıdaki metni kopyalayıp yapıştırınız:
{“geometry”: {“x”:-9642522, “y”:3959878,
“spatialReference”: {“wkid”:102100}}
}
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Bu metin JSON (JavaScript Object Notation) formatında bir noktayı belirtiyor. JSON
büyük/küçük harflere duyarlıdır.
13 Diğer girdi değişkenleri için varsayılan değerleri kabul ediniz ve “Submit Job (POST)”
butonuna tıklayınız.
Bu görev asynchronous olduğundan ve REST API’yi doğrudan kullandığınız için iş durumunu
sürekli takip edip, iş tamamlandığında sonuçları almanız gerekecektir.
14 İş durumunu gözden geçirmek için “Check Job Details Again” bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Bununla birlikte Web AppBuilder, ArcGIS API for JavaScript ve ArcGIS Runtime SDK'ları
gibi ArcGIS web istemcileri, gönderilen bir işin durumunu art arda kullanıcıların elle
yapmalarına gerek kalmadan kontrol etmek için yerleşik yeteneklere sahiptir.
15 Bir görev bittiğinde analiz sonuçlarını görmek için “Output_PossibleSites”a tıklayınız.
Sonuçta ortaya çıkan özellik kümesi web istemcilerinizin haritalarda görüntüleyebileceği JSON
biçemindedir. Sonucun uzunluğundan endişelenmeyin. Bu sonuç muhtemel yerler için harita
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çizecek web istemcileri içindir. JSON sonuçları muhtemel tesis yerini temsil eden bir
poligondur. Sonuç hiçbir hata mesaji veya uyarı vermedi. Bu sonuç geoprocessing servisinizin
başarıyla oluşturulduğunu ve düzgün çalıştığını doğrulamaktadır.
Uygulama 7: Geoprocessing Servisi Kullanarak Uygulama Oluşturma
Bu bölüm Web AppBuilder’ın ayrıntılarını içermemektedir. Ayrıntılar için bölüm 5’e
başvurunuz.
1 Portal for ArcGIS veya ArcGIS Online’a (http://www.arcgis.com) giriş yapınız ve “İçerik’e
(Content)” tıklayınız.
2 “Oluştur > Uyg > Web AppBuilder Uygulamasını Kullanma’ya (Create > App > Using the
Web AppBuilder)”ya tıklayınız.
3 Bir başlık (örnek olarak Yeni Tesis için Yer Seçimi_Ad Soyad), etiketler (örnek olarak yer
seçimi), ve isteğe bağlı olarak bir özet girişi yapınız. Ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.
4 “Fırlatma Rapması (Launchpad)” isimli temayı seçiniz.
5 “Harita (Map)” sekmesine geçiniz ve “Web Haritası Seçin (Choose Web Map)” butonuna
tıklayınız.
Alabama’ya ait demiryolları ve nehirlerini gösteren mevcut bir web haritası bulup
kullanacaksınız.
6 “Genel (Public)” sekmesine tıklayınız, “ArcGIS Online”ı seçiniz, arama kutusuna “Rivers
and Railways owner:focak_islem” yazınız ve arama butonuna tıklayınız. Gördüğünüz tek
haritayı seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.

399

7 “Gereç” sekmesine geçiniz ve “Bu denetleyicideki araçları ayarla” yazısını seçiniz.
8 “Artı (+)” simgesine tıklayarak “Gereç Seç” penceresine erişiniz. “Coğrafi İşlemler
(Geoprocessing)” aracını seçiniz ve “Tamam” butonuna tıklayınız.
9 “Coğrafi İşlemleri Yapılandır (Configure Geoprocessing)” penceresinde aşağıdaki görevleri
yapınız:
•

“GP Görevi Ayarla (Set GP Task)” diyalog penceresi açılırsa “İptal (Cancel)” butonuna
tıklayınız.

•

Widget adını “Yer Seçimi” olarak ayarlayınız.

•

Görev URL’si alanında “GP Görevi Ayarla (Set GP Task)” penceresini açmak için
“Ayarla (Set)” butonuna tıklayınız.

10 “GP Görevi Belirle (Set GP Task)” penceresinde “Servis URL’sini (Add Service URL)”
seçiniz ve bölüm 7.6’da yazdığınız URL’yi ilgili kutucuğa yapıştırınız. Önce “Doğrula
(Validate)” butonuna ve ardından “Tamam” butonuna tıklayınız.

Geoprocessing widget görevinizin girdi ve çıktı değişkenlerini otomatik olarak algılar.
•

Çıktı (Output) sekmesine tıklayınız.
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•

Çıktının Etiket (Label) ve Araç ipucu (Tooltip) alanlarını Possible Sites olarak
değiştiriniz.

•

Çıktı görüntü işleyicisini Tek Bir Sembol (A Single Symbol) kullanacak şekilde
değiştiriniz ve poligon dolgu ve çerçeve renklerini seçiniz.

İsteğe bağlı olarak her girdi değişkenine tıklayıp etiketlerinin adlarını ve araç bilgilerini
okunabilir olmaları için değiştirebilirsiniz. Eğer adları değiştirmezseniz değişken etiketleri
sonraki adımlarda biraz farklı görünebilir.
11 “Tamam” butonuna tıklayarak “Coğrafi İşlemler Yapılandır (Configure Geoprocessing)”
penceresini kapatınız.

Widget’ınız artık hazır. Sonraki adımda widget’ınızı web uygulamasında test edeceksiniz.
12 Uygulamanızda “Yer Seçimi”

butonuna tıklayınız. Girdi değişkenleri için varsayılan

değerleri kullanınız ya da yeni değerler (örnek olarak Distance to Railroads için 8 kilometre,
Distance to Rivers için 9 kilometre ve Distance of Interest için 50 kilometre) giriniz.
13 “Input_Location of Interest”in altındaki nokta simgesine tıklayınız. Haritada nehir ve
demiryollarına yakın bir yere tıklayınız ve “Yürüt (Execute)” butonuna tıklayınız.
Eğer nokta sembolünü göremiyorsanız aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
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•

Widget eklediğiniz panelde “Yer Seçimi” isimli widget üzerine mouse ile geldiğinizde
beliren kalem simgesine tıklayınız.

•

“Girdi” alanında “Location of Interest”i bulunuz.

•

“Detay girme” ölçütü alanında “Haritada etkileşimli olarak çizme” seçeneğini seçiniz.

•

Tamam butonuna tıklayınız.

Sunucu iletilen talebi alır. Birkaç dakika sonra sunucu, yeni tesis için muhtemel konumları
içeren sonuçları verir ve bunları haritada gösterir.
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14 Web uygulaması ayarlarını kadetmek için “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Bölüm 7.3’ten 7.7’ye kadar toolbox içinde bir model tamamladınız, modeli geoprocessing
servis olarak yayımladınız, modeli ArcGIS REST Services Directory’de incelediniz ve modeli
bir web uygulamasında kullandınız. Bu uygulama ile yöneticiler ve diğer profesyonel olmayan
kullanıcılar değişik senaryoları keşfedebilir ve (bu eğitimdeki gibi) yeni bir tesis için en iyi yeri
bulabilirler.
Bu eğitimde ilki ArcGIS Online ve ikincisi ArcGIS for Server kullanan iki olay çalışması
tamamladınız. Bu iki yöntem arasında gördüğünüz farkları tablo 7.1 ile kıyaslayabilirsiniz.
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Uygulamalar
1.

Web uygulamasında kullanmak için bir model yazınız ve geoprocessing servis
olarak yayımlayınız.

2.

Yayımladığınız buz servisi Web AppBuilder’da widget olarak ekleyiniz.
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Uygulama Soruları
Ödev 7A: Yeni bir ev satın almak için ArcGIS Online analizi kullanınız.
Yeni bir ev arıyorsunuz. İş yerinize veya çocuklarınızın okuluna olan mesafe, mahalle geliri,
medyan ev değeri, medyan aile geliri, işsizlik oranı ve suç oranı gibi birçok etkeni göz önüne
alıyorsunuz. Dikkate aldığınız etken ve kriterleri listeleyin ve ev alacağınız bölgeyi
küçültecek ArcGIS Online analizi kullanan bir uygulama oluşturunuz.
Veri:
•

Sizin veya aile fertlerinizin ofis veya okul konumlarını sağlayınız.

•

Living Atlas of the World’den katmanlar kullanınız.

İpucu:
•

Sizin veya aile fertlerinizin iş veya okul konumlarını CSV dosyası ile ekleyebilir veya
konumları harita görüntüleyicideki harita notları katmanını etkileşimli kullanarak
ekleyebilirsiniz.

•

Living Atlas katmanlarını tarayınız ve size yardımcı olabilecek katmanları seçiniz ve
de web haritanıza ekleyiniz.

•

Analiziniz için hangi araçların gerektiğini bulmak için analiz araçları ile testler
yapabilirsiniz. Bu araçları Web AppBuilder Analiz widget’ı içinden seçeceksiniz.

•

Muhtemelen Katman Zenginleştirme (Enrich layer) aracına ihtiyacınız olacaktır.
Veri Tarayıcısı’nı ise hangi verilerin yeni evinizi seçme konusunda yardımcı
olabiliceğini belirlemek için kullanınız.

•

Web haritanız hazır olduğunda Web AppBuilder kullanarak herkesin yeni ev alımına
karar verebileceği bir web uygulaması oluşturunuz.

Ödev 7B: CBS verisini kırpmak, sıkıştırmak ve göndermek için bir web uygulaması
oluşturunuz.
Bir anket ve haritalama bürosu veri-paylaşım iş akışını geliştirmek istiyor. Büro, müşterilere
hizmet vermek için veriyi elden çıkarmak ve kopyalamak yerine bir web uygulaması ile iş
akışını otomatikleştirmek istiyor.
Veri:

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu07\Odev_Data

konumdan

aşağıdaki

veriler

alınabilir:
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•

Kullanıcıların indirebileceği Earthquakes ve Hurricanes katmanlarını içeren
Data.gdb

•

Bu katmanları görüntüleyen natural_disasters.mxd

•

Kırpma, sıkıştırma ve veri gönderimi için tamamlanmaya yakın bir model olan
ExtractData.tbx

Gereksinimler: Bu web uygulaması kullanıcıların istedikleri katmanı seçmelerine, ilgi
bölgesini çizmelerine, istenilen veri projeksiyonunu ve formatını seçmelerine ve verinin
indirilmek üzere kırpılması ve sıkıştırılmasına olanak sağlamalıdır.
İpucu:
•

ArcMap’de natural_disaster.mxd’yi açınız.

•

ExtractData.tbx modelini düzenleyiniz ve Layers to Clip, Feature Format, Area
of Interest, ve Output_zip File’ı model parametre olarak ayarlayınız.

•

ExtractData modelini çalıştırınız ve modelin sonuçlarını geoprocessing servisi
olarak yayımlayınız.

•

ArcGIS REST Services Directory’deki geoprocessing servis görevini inceleyiniz.

•

Web AppBuilder kullanarak bir web uygulaması oluşturunuz:
Ø Bölüm 6’da oluşturduğunuz web uygulamasını kullanınız. Bu web uygulaması
Eartquakes (Depremler) ve Hurricanes (Kasırgalar) katmanlarını görüntüler.
Ø Geoprocessing widget’ını ekleyinz ve ExtractData görevine yönlendirecek
biçimde ayarlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Web tabanlı mekansal analiz, kişisel hayatlarımız ve işletme faaliyetlerimiz için pratik
bir değere sahiptir.

•

ArcGIS Online, zengin analiz yetenekleri ve destekleyici veri topluluğu sunar.

•

ArcGIS Online analiz yeteneklerine, harita görüntüleyicide, Web AppBuilder'ın analiz
widget‘ınde, ArcGIS REST API ve diğer yollardan erişilebilir.

•

ArcGIS for Server, kendi coğrafi servislerinizi yayınlamanıza ve host etmenize izin
verir.

•

ArcMap veya ArcGIS Pro'da ModelBuilder ve Python'u kullanarak araçlar yazabilir,
araçları çalıştırıp GP servisleri oluşturmak için sonuçları (gerçekte uygulama planını)
ArcGIS Server‘da yayımlayabilirsiniz.

•

GP servislerine, Web AppBuilder'ın Coğrafi İşleme (Geoprocessing) aracı kullanılarak
kolayca erişilebilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online analizleri ile ilgili değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Aşağıdakilerden hangisi
kategorilerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Online

analitik

araçlarının

temel

Veriyi Özetle (Summarize Data)
Veriyi Zenginleştirme (Data Enrichment)
Tampon Oluştur (Create A Buffer)
Desenleri Analiz Et (Analysis Pattern)
Yakınlık Kullan (Use Proximity)

Verileri Yönet (Manage Data)
Veriyi Özetle (Summarize Data)
Veriyi Zenginleştirme (Data Enrichment)
Yakınlık Kullan (Use Proximity)
Desenleri Analiz Et (Analysis Pattern)

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde ArcGIS Online analizi için gerekli
adımlar doğru sorayla verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

5)

ArcGIS

Verilerin yönetimi için kullanılan analitik araç aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Kullanımı kolay
Host edilmiş
Kullanmak için kredi gerekir
Analiz yapabilmek için kurumsal ArcGIS Online hesabı ihtiyacı
Önceden ödemeli, kullanmak için kredi gerekmiyor

Veriyi Hazırla-Haritaya Ekle-Sonuçları Gözden Geçir-Analiz Et
Veriyi Hazırla-Haritaya Ekle-Analiz Et-Sonuçları Gözden geçir
Veriyi Hazırla-Sonuçları Gözden Geçir-Analiz Et-Haritaya Ekle
Analiz Et-Haritaya Ekle-Veriyi Hazırla-Sonuçları Gözden Geçir
Analiz Et-Haritaya Ekle-Sonuçları Gözden Geçir-Veriyi Hazırla

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS Online analizlerini destkeler?
A.
B.
C.
D.
E.

Living Atlas of the World
ArcGIS for Desktop
Geostatsitical Analyst
Network Analyst
Spatial Analyst

408

6)

Aşağıdakilerden hangisi görüntü servisleri teknolojisine dayalı güçlü raster analiz
yetenekleri sunar?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

ArcGIS Online
ArcGIS for Desktop
ArcGIS Pro
ArcGIS for Mobile
ArcGIS for Autocad

“_________ servisler ArcGIS Online ve ArcGIS for Server ile mekansal analiz
işlevlerini servis eden kaynak teknolojileridir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek seçenek hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Feature
Geocode
Geoprocessing
Mozaik
KML

I. ModelBuilder ya da Python kullanarak aracı yazın
II. ArcGIS for Server’da yayımlayın
III. Aracı ArcMap ya da ArcGIS Pro’da çalıştırın
Yukarıda Geoprocessing servis oluşturmak için gerekli adımlar verilmiştir.
Geoprocessing servis oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A. I, II, III
B. III, II, I
C. I, III, II
D. II, I, III
E. III, I, II

9)

“İstemci sonuç için görevin bitmesini beklemelidir. Bu tür görevler genellikle çabuk
biterler (beş saniye veya daha az).”
Yukarıda açıklanan görev aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Otomatik görev
Zaman ayarlı görev (synchronous)
Zaman ayarsız görev (asynchronous)
Hiyerarşik görev
Tasarlanmış görev
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10)

“İcrası genellikle daha uzun sürer ve istemci sonuç almak için sunucuya belli
aralıklarla işin bitip bitmediğini sorar.”
Yukarıda açıklanan görev aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Otomatik görev
Zaman ayarlı görev (synchronous)
Zaman ayarsız görev (asynchronous)
Hiyerarşik görev
Tasarlanmış görev

Cevaplar
1)

E

2)

C

3)

A

4)

B

5)

A

6)

A

7)

C

8)

C

9)

B

10)

C
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12. MOBİL CBS VE GERÇEK ZAMANLI CBS

411

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Mobil uygulama oluşturmanın sağlanan üç yöntemini anlamak.
12.2. CBS verisi toplamak için Collector for ArcGIS kullanımını öğrenmek.
12.3. Native (yerel) uygulamalar oluşturmak için AppStudio for ArcGIS kullanmak.
12.4. Gerçek zamanlı CBS ve ilgili teknolojileri anlamak.
12.5. Gerçek zamanlı verinin gözlenmesi için Operations Dashboard for ArcGIS
kullanma konuları işlenecektir.

412

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Mobil CBS nedir?
Gerçek zamanlı CBS nedir?
Mobil CBS ile Gerçek Zamanlı CBS arasında nasıl bir ilişki vardır?
Canlı veri kavramını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

Mobil CBS

Akıllı telefon ve tabletle ile mobil düşünerek, uygulayarak ve
CBS kullanımını öğrenmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Native Uygulamalar

Mobil CBS uygulaması

düşünerek, uygulayarak ve

geliştirmeyi anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

Canlı Veri

Anlık veri güncellemelerinin nasıl düşünerek, uygulayarak ve
yapıldığını öğrnemek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

414

Anahtar Kavramlar
1.

Mobil CBS

2.

Native Uygulama

3.

Canlı Veri
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Giriş
Bu bölüm her ne kadar iki farklı konuyu içersede, bahsi geçecek konular birbiri ile ilişkilidir;
mobil CBS ve gerçek zamanlı CBS. Mobil cihazlar, temel olarak insanların kolay erişim arzusu
ve akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşması nedeniyle web CBS için yaygın bir istemci
platformu haline gelmektedir. Gerçek zamanlı CBS mobil telefonlardan, bireysel sensörlerden,
sensör ağlarından ve nesnelerin internetinden –Internet of Things (IoT)- toplanan gerçek
zamanlı verilerin hacminden dolayı web CBS'de önemli bir konudur. Mobil CBS için bu bölüm
tarayıcı (browser) tabanlı, native (yerel) tabanlı ve hibrit tabanlı uygulamalar geliştirmek için
üç seçenek sunmaktadır; “Collector for ArcGIS” mobil uygulaması veri toplama kullanımını
gösterir; native uygulamalar oluşturmak içinse “AppStudio for ArcGIS” kullanmayı öğretir.
Gerçek zamanlı CBS için bu bölümde neredeyse gerçek zamanlı verinin gözlenmesi için
“Operations Dashboard for ArcGIS” kullanımı öğretilecektir.
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12.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 12.1. ArcGIS platformu web CBS uygulamaları oluşturmak için bir çok yol sunar.
Şekildeki yeşil çizgiler bu bölümün öğrettiği teknolojileri vurgulamaktadır.

12.2. Mobil CBS Avantajları ve Uygulamaları
Mobil CBS, CBS’yi mobil cihazlarda kullanmanın adıdır ve geleneksel masaüstü CBS'ye göre
aşağıdaki avantajlara sahiptir:
Taşınırlık: Mobil cihazlar tel veya kabloya bağlı değildir. Bu cihazlar CBS’ye ihtiyaç duyan
ama kablo çekilemeyecek yerlere CBS erişimini sağlar.
Konum farkındalığı: Mobil cihazınızın konumunu belirlemek için GPS, cep telefonu ağları,
Wi-Fi ağları, Bluetooth teknolojisi ve diğer teknolojileri kullanabilirsiniz. Cihazın yönünü,
eğim açısını ve hareket hızını belirlemek için taşınabilir bir cihazın pusula, jiroskop ve hareket
sensörlerini de kullanabilirsiniz.
Veri toplama kolaylığı: Mobil CBS, etütçüler arazide harita üzerine çizim yaptıktan sonra
veriyi ofiste ve elden girdiklerinde hata oluşumuna yatkın mevcut kağıt tabanlı iş akışlarının
yerini alabilir. Mobil CBS bu tür kağıt verilerin yerini alıp, masrafları azaltır ve verinin
doğruluğunu artırabilir.
Gerçek zamanlı bilgiye yakın: Mobil ağların canlı bağlantıları CBS’nin zamansal boyutunu
geliştirir. Bu boyut mobil CBS’ye dünyamızın mekansal ve zamansal durumunu gözleme
yeteneğini verir.
Çok sayıda kullanıcı: Mobil cihazlar CBS için yaygın bir platform oluştururlar ve milyarlarca
insana CBS ulaştırırlar.
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Çok yönlü iletişim: Sesli ve kısa mesaj, fotoğraf, video, e-posta ve birçok sosyal ağ
uygulamalarını bir araya getiren mobil cihazlar, profesyoneller ve kullanıcılar arasında iş birliği
ve iletişim kurulmasını sağlar.
Mobil CBS’nin tüketiciler ve kurumlar için geniş bir uygulama yelpazesi vardır. Tüketiciler
mobil CBS kullanarak neyin yakında olduğunu, nerede yemek yeneceğini ve oraya nasıl
ulaşılacağını öğrenebilir. Kurumların; arazi haritalaması, veri sorgusu, arazi incelemesi ve
envanter mal varlığı, bunların takibi ve arazi ekibi, arazi tetkiği, olay raporlaması ve kargo
teslimi gibi konularda rekabet etmek için mobil CBS’ye ihtiyaçları vardır.

12.3. Konuma Dayalı Servisler ve Arttırılmış Gerçeklik
Mobil CBS genellikle iki tür popüler uygulama ve sınırla ilgilidir: konum tabanlı servisler –
location based services- (LBS) ve artırılmış gerçeklik -augmented reality- (AR).
•

LBS, mobil kullanıcılara değer katmak için mobil cihazların konumlarını entegre eden
bilgi servisleridir. Masaüstü CBS uygulaması bir ilgi noktasına (POI) tıklayıp, bilgi
almanıza izin verir. LBS ile gerçek dünya üzerinde bir mouse imleci olursunuz. Bir
bölgeye girdiğinizde veya bir ilgi noktasına yaklaştığınızda mobil uygulamalı
telefonunuz nerede olduğunuza dair ve POI hakkında bilgi verir.

•

AR, insan duyularından gelen bilgi ile veri tabanı bilgilerini birleştirir. AR çoğu zaman
mobil CBS ile ilişkilendirilir, çünkü mobil bir cihaz konumunuza, baktığınız yöne, bakış
eğiminize ve ne gördüğünüze göre bilgi alabilir ve bu bilgiyi telefonunuzda
görüntüleyebilir. Örnek olarak AR’ye dayalı bir tur rehberi uygulaması, sizin
telefonunuzla hedeflediğiniz bina hakkında bilgi verebilir. Bu uygulama binanın tarihi
resimlerini şimdiki resminin üstüne yerleştirebilir. Yerin altını gözlerimizle göremesek
dahi telefonunuzu aşağıya baktırarak boru hattı bilgisi ve yer altı boru hattı haritasını
görebilirsiniz.

12.4. Mobil Uygulama Geliştime Stratejileri
Mobil uygulama geliştirme stratejisi geliştirme ekibinin yeteneklerine, uygulamanın gereken
işlevselliği, hedef platformlar ve mevcut kaynaklara bağlıdır. Mobil uygulama geliştirme
aşağıdaki yöntemleri içermektedir:
•

Tarayıcı (browser) tabanlı yaklaşım: Bu yaklaşım uygulamayı HTML, JavaScript ve
CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak oluşturur. Kullanıcılar bu uygulamalara mobil
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web tarayıcıları aracılığıyla erişirler. Bu strateji tüm mobil platformlara erişebilir.
Tarayıcı tabanlı uygulamalar genellikle native (yerel) uygulamalara göre daha az
masraflı ve çabuk geliştirilebilir yapıdadırlar. Ancak tarayıcı tabanlı uygulamalar mobil
cihazların tüm yeteneklerine erişemezler (örnek, uyarılar). Bundan dolayı tarayıcı
tabanlı uygulamaların kullanım tecrübesi web tarayıcılarının kısıtlamalarına tabi
olmayan native (yerel) uygulamaların kullanıcı tecrübesi ile rekabet edemez.
•

Native (Yerel) tabanlı yaklaşım: Native uygulamaları mobil cihazınıza indirip
yüklemelisiniz. Örneğin, App Store ve Google Play’den indirilen uygulamalar native
uygulamalardır. Bu yaklaşım Objective-C ya da Swift for iOS, Java for Android ve
.NET for Windows Phone gibi native geliştirme yetenekleri gerektirir. Bu
uygulamaların genellikle cihaz donanımı ve diğer kaynaklara derin erişimi vardır ve
tarayıcı tabanlı uygulamalardan daha iyi performans sergilerler. Ancak native
uygulamaların geliştirilmesi JavaScript uygulamalarından daha masraflıdır ve bir
uygulama birden fazla platformda çalışamaz.

•

Hibrit tabanlı yaklaşım: Bu yaklaşım native öğeler ile HTML/JavaScript/CSS’i
entegre edip native uygulamalar oluşturur. Bu entegrasyonu birçok şekilde
başarabilirsiniz. En kolay yol, bir web kontrolünü native uygulamaya gömerek HTML
ve JavaScript içeriklerini yüklemektir. Daha gelişmiş yöntemler ise Adobe PhoneGap
gibi framework’ler kullanarak yerel platform ile daha derin entegrasyona izin vermeyi
içerir.

ArcGIS her yaklaşım için çalışan API’ler sunar. API for JavaScript hem tarayıcı tabanlı hem
de hibrit tabanlı yaklaşımları destekler. Diğer yandan ArcGIS Runtime Sofware Development
Kit (SDK) for Mobile (iOS, Android, Windows Phone ve platformlar arası uygulama geliştirme
çerçevesi olan Qt) native tabanlı yaklaşımı destekler. Her bir API; düzenleme, katmanlar,
grafikler ve geometri içeren benzer çekirdek işlevsellikler sunar. Ayrıca ArcGIS, web haritaları
ve web servisleri ve sorgulama, tanımlama, arama ve geoprocessing gibi çeşitli görevlere erişim
sağlar.
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Web maps

Şekil 12.2. ArcGIS; ArcGIS REST API aracılığıyla ArcGIS Online, Portal for ArcGIS ve
ArcGIS for Server’la etkileşime geçen web API’ler ve Runtime SDK’lar sağlar.
ArcGIS Web API’ler, Runtime SDKs for Mobile ve Runtime SDKs for Desktop benzer
kavramlar paylaştığından birini anlamak ötekilerini öğrenmenize yardımcı olur. Örneğin, Java
kullanarak Android uygulamaları geliştirdiğinizde ArcGIS API for JavaScript örnek koduna
gönderim yapabilirsiniz.

12.5. ArcGIS Native (Yerel) Uygulamalar
ArcGIS aşağıdaki native uygulamaları sağlar:
•

Collector for ArcGIS aşağıdaki işlevleri yapmanıza yardımcı olur:
Ø Fotoğraf ve video bağlama dahil olmak üzere arazide bilgi toplama ve güncelleme.
Ø Öznitelik bilgilerini toplamak için veri giriş formlarını doldurma.
Ø Kendi web haritalarınız ve kurumunuz web haritalarına kolayca erişim ve kullanım.
Ø Çevrim içi (Online) ve çevrim dışı (Offline) veri toplama.

•

Survey123 for ArcGIS aşağıdaki işlevleri yapmanıza yardımcı olur:
Ø Nüfüz alanı ve öznitelik kalıplarını, olağan değerleri, gömülmüş ses ve görüntüleri
ve de sorular arasındaki bağımlılığı destekleyen önceden belirlenmiş sorularla
tasarım anket ve araştırmalar tasarlayabilirsiniz. Bu önceden tanımlanmış anket ve
araştırmalar, kullanıcıların formu hızlı bir şekilde doldurmasını ve veri kalitesini
sağlamayı kolaylaştırır.
Ø Arazi verisini sezgisel forma dayalı veri toplama çözümü kullanarak toplama.
Ø Anket ve araştırma sonuçlarını kurum kullanıcılarıyla kolayca paylaşmak için host
edilmiş feature katmanlarda depolama.
Ø Çevrim içi (Online) ve çevrim dışı (Offline) veri toplama.
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Şekil 12.3. Survey123 Connect and Quick Designer ile kolayca araştırma soruları tasarlayabilir
ve anketlerinizi ArcGIS Online’a yükleyebilirisiniz. Survey123 mobil uygulaması ile
anketörleriniz ve kullanıcılarınız sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak hızla veri
toplayabilir.
•

Explorer for ArcGIS, web haritası görüntüleme ve aramaya, web haritalarında
konumlar ve özellikler aramaya, diğer kullanıcılar ile haritaları görüntü ve bağlantılar
olarak paylaşmaya ve etkileşimli haritalarla sunum yapmanıza izin veren bir native
uygulamadır.

•

Navigator for ArcGIS, tüketici seviyesindeki bir navigasyon uygulamasından daha
fazlası olan bir native uygulamadır. Konum arama, yönlendirme, ses destekli adım adım
navigasyon gibi temel işlevlere ek olarak Navigator for ArcGIS kurumunuzun yol ağ
verisini kullanmanızı, çevrim dışı (offline) navigasyon için indirilebilir haritalara
erişmenizi ve Collector for ArcGIS gibi ArcGIS uygulamalarıyla entegre olmanızı
sağlar.

12.6. AppStudio for ArcGIS
AppStudio for ArcGIS kodlama gerektirmeyen çapraz platform uygulamaları oluşturmak için
şablon

tabanlı

bir

yaklaşım

sağlar.

Şablon

seçin,

ayarlayın,

mevcut

bir

web

haritasına/uygulamasına veya feature katmana bağlayın, markanızı belirtin ve son olarak iOS,
Android, Windows, OS X ve Linux gibi bir veya birden fazla platform için uygulamanızı
geliştirin. AppStudio for ArcGIS geliştiriciler ve kurumların mevcut web haritaları,
uygulamaları ve katmanları güzel, kullanıcı dostu platformlar arası native uygulamalara
dönüştürmelerini sağlar.

421

Şekil 12.4. AppStudio for ArcGIS uygulama şablonları sağlar. Bir şablon seçip, düzenleyip,
gözden geçirip hedef platformlarınız için native uygulama geliştirebilirsiniz.

12.7. Gerçek Zamanlı CBS
Çeşitli algılayıcıların en son konum, yüseklik, hız, yön, sıcaklık, basınç, yoğunluk veya su
seviyesi gibi güncel ve devamlı veriyi işleyen CBS’ye Gerçek Zamanlı CBS denir. Gerçek
Zamanlı CBS, o anda olan olaylar hakkında veri sağlayarak daha iyi karar vermeye yardım
eder. Gerçek Zamanlı CBS daha iyi durum algısı sağlar, acil tepkiyi güçlendirir, kaynakların
veya başka hedeflerin canlı takip edilmesini ve büyük verinin toplanmasını sağlar.
Canlı veri genellikle mobil telefonlar, bireysel algılayıcılar ve sensör ağları tarafından toplanır.
Sensör ağları canlı veri erişimi ve analizi için ağ üzerinden kablolu/kablosuz veri aktarımı
yapabilen mekansal dağılımlı özerk algılayıcılardır. Nesnelerin İnterneti -Internet of Things
(IoT)- içine sensör ve ağ bağlantısı yerleştirilmiş olan fiziksel cisimlerin ağıdır. IoT'nin hızlı
gelişimi, çok büyük miktarda gerçek zamanlı veri üretecek ve nesneleri bulmak ve takip etmek,
verileri aramak, görüntülemek, arama yapmak ve izlemek için gerçek zamanlı CBS’yi talep
edecektir.

Şekil 12.5. Sensor Ağlar (solda) ve IoT (sağda) dünya hakkında canlı veri sağlar ve veri
görüntüleme, izleme ve analiz için gerçek zamanlı CBS’ye ihtiyaç duyar.
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ArcGIS platformu gerçek zamanlı CBS için birçok ürün içerir. Collector for ArcGIS ve
Survey123 gibi mobil istemci uygulamaları gerçek zamanlı veri toplayabilirler. ArcGIS Online
ve Portal harita görüntüleyici canlı veriye gönderme yapan web haritaları oluşturabilir.
Operations Dashboard ve Web AppBuilder canlı veriyi görüntüleyebilir. ArcGIS GeoEvent
Extension for Server gerçek zamanlı veriyi alıp analiz edebilir. Bu uzantı birçok yayın akışı
(streaming) verisini bağlayabilir, devamlı veri işleyip analiz edebilir ve güncellemeleri ve de
uyarıları belirtilen koşullar sağlandığında gerçek zamanlı veri gönderebilir.

Şekil 12.6. ArcGIS GeoEvent Extension for Server gerçek zamanlı veri alımı için girdi
bağlantıları ve gerçek zamanlı filtreleme ve analiz için işlemciler sağlar. Ayrıca bu uzantı web
haritaları ve uygulamalarında kullanılacak sonuçları oluşturmak için çıktı bağlantıları da sağlar.

12.8. Sunuculardan İstemcilere Gerçek Zamanlı Veri Dağıtma
ArcGIS hem poll hem de push yöntemlerini gerçek zamanlı veriyi teslim etmek için destekler.
Poll, sunucuların yeni olayları bir web dosyası ya da feature serviste depoladığı geleneksel
yaklaşımdır. İstemciler en son veriyi almak için döngüsel olarak (her 30 saniye gibi) web
dosyası veya feature servisi poll ederler veya yenilerler. Örneğin web haritanızdaki katmanları
her 6 saniyede bir veya günde bir yenilenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Push, HTML5 WebSocket protokolü kullanarak gerçek zamana yakın veri sunumu yapan yeni
bir yaklaşımdır. Örneğin GeoEvent Extension stream servisleri (yayın akışı) veriyi istemci
tarafına itebilirler (push). Stream servisler özellikle büyük veya bilinmeyen aralıklarda değişen
gerçek zamanlı veriyi görselleştirmeye yarar. Stream servis katmanlarını görmek için bu
katmanları web haritanıza ekleyebilirsiniz.
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Şekil 12.7. Poll teknoloji yönteminde (üstte) gerçek zamanlı CBS verisi öncelikle bir feature
sınıfına kaydedilir ve ardından döngüsel olarak istemcinin poll etmesi için feature veya harita
servisi olarak gösterilir. Push teknolojisinde ise (altta) gerçek zamanlı CBS verisi WebSocket
aracılığıyla stream servisler (akış kontrolü) olarak derhal istemci dışına itilir.

Şekil 12.8. ArcGIS harita görüntüleyicide stream servis (akış kontrolü) katmanı ekleyebilir ve
katmanı filtreleyebilirsiniz. Semboller, dönüş açıları ve haritada göstermek istediğiniz önceki
gözlemlerin sayısını içerecek şekilde katmanın stilini de ayarlayabilirsiniz.

12.9. Operations Dashboard
Araba sürdüğünüzde arabanın gösterge panelini o anki hız, yakıt seviyesi, vites durumu ve
motor durumunu gözlemlemek için kullanırsınız. Benzer bir şekilde, acil durumlara yanıt
verme, iş gücünü idare etme ve başka operasyonları başarmak için bir gösterge tablosunun
sağlayacağı durumsal farkındalığa ihtayacınız vardır. Esri, bu tür ihtiyaçlar için Operations
Dashboard for ArcGIS’i oluşturmuştur.
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Şekil 12.9. Operations Dashboard haritalar, listeler, sayaçlar, grafikler, indikatörler ve birçok
widget kullanan canlı operasyonel görüntüler sağlar.
Operations Dashboard idare ettiğiniz sistemler ve kaynakların genel bir görüntüsünü sağlayan
bir ArcGIS Online uygulamasıdır. Gösterge tablosu (dashboard), web haritaları ve çeşitli veri
kaynaklarını kapsamlı operasyonel görüntüler oluşturmak için entegre eder. Bu görüntüler veri
değiştikçe güncellenen grafikler, listeler, sayaçlar ve indikatörleri içerir. Bu canlı görüntü, canlı
olayları gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı olarak gözleme ve takip etme olanağı sağlar.
Operations Dashboard’un Windows ve web tarayıcı sürümleri vardır. Windows sürümü
operasyon görüntülerini ve birden fazla görüntüyü oluşturur ve görüntüler. Tarayıcı sürümü
hem masaüstü hem de tablet cihazlarında çalışır ama temel amacı görüntülemedir.

12.10. Bu Uygulamada
Bu uygulama hem mobil CBS hem de gerçek zamanlı CBS teknolojilerini öğretir.
•

Bölüm 12.1 Collector for ArcGIS ile kullanım ve gerçek zamana yakın veri gösterimi
için bir web haritası oluşturur.

•

Bölüm 12.2 Collector for AcrGIS’i öğretir.

•

Bölüm 12.3 canlı veri güncellemesini gözlemek için Operations Dashboard kullanır.

•

Bölüm 12.4 ve 12.5 yerel uygulamalar oluşturmanız için AppStudio for ArcGIS’e giriş
yapar.
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Sistem gereksinimleri:
•

Bir ArcGIS Online yayımcı veya yönetici hesabı.

•

Bir iOS veya Android akıllı telefonu veya tableti (bölüm 12.2 için).

•

Bir Android cihazı veya masaüstü bilgisayarı (Bölüm 12.5 yerel uygulamaların
cihazlara dağıtımını anlatır. Uygulamaların bir iOS cihazına dağıtımı karmaşıktır ve
cihaz sertifika tanımlaması için iOS geliştiricisine yıllık ücret ödemeyi gerektirir.
Uygulamaları Android’de dağıtmak kolaydır. Bundan dolayı bölüm 12.5 uygulamaların
Android cihazlarına ve masaüstü bilgisayarlarına dağıtımı üzerinde odaklanmıştır).

Uygulama 1: Web Haritanızı Hazırlayın
Collector for ArcGIS’in bir web haritası ve bir feature katmana ihtiyacı vardır. Siz veya
kurumunuz web haritasının sahibi olmalısınız. Feature katman herhangi birine ait olabilir.
Önceden feature katmanları yayımlamayı ve web haritalarını oluşturmayı öğrendiniz. Bundan
dolayı bu bölüm kısa olacak. Bu bölümde mevcut bir web haritasını kopyalayıp, ileriki
bölümlerde kullanmak üzere kaydedeceksiniz.
1 Web tarayıcınızı açınız, ArcGIS Online’a (http://www.arcgis.com) gidiniz ve yayımcı ya da
yönetici olarak giriş yapınız.
2 Arama kutusunda “311 incidents owner:focak_islem”i arayınız.

Hiçbir eşleşme görmeyeceksiniz, çünkü ArcGIS Online varsayılan olarak sadece kurumsal
içeriklerinizin içinde arama yapar. Bir sonraki adımda bu engeli kaldıracaksınız.
3 “Yalnızca organizayon içinde ara (Only search in your organization)” kutusunun işaretini
kaldırınız, sonucu göreceksiniz.
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4 Bulduğunuz haritayı harita görüntüleyicede açmak için küçük resme tıklayınız.
Bu web haritasının üç katmanı vardır: nokta, çizgi ve poligon feature katmanları. Bunlar ileriki
bölümde nokta, çizgi ve poligon verisi toplamanıza imkan sağlayacaktır.
5 “İçindekiler (Contents)” panelinde “Incidents (Points)” katmanını seçiniz, “Daha Fazla
Seçenek” butonuna

tıklayınız ve “Yenileme Aralığı’nı (Refresh Interval)” seçiniz.

Katmanın her “0.1 dakika” veya “6 saniyede” bir yenilenecek şekilde ayarlandığına dikkat
ediniz.
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Yenileme seçeneği açıldığında siz ve başkalarının gerçeğe yakın zamanla eklediği katmanın en
son verilerini görebilirsiniz. Aynı yenileme aralığı komşu iki katmanda da ayarlanabilir.
6 Harita görüntüleyici araç çubuğunda “Kaydet > Farklı Kaydet (Save > Save As )”
butonuna tıklayınız.
7 “Haritayı Kaydet (Save Map)” penceresinde “Başlık” için “–Kopya” kısmını siliniz. Eğer
aynı başlığa sahip bir web haritanız varsa farklı bir isim veriniz.

8 “Haritayı Kaydet (Save Map)” butonuna tıklayınız.
9 “Paylaş (Share)”

butonuna tıklayınız. Haritanızı herkes ile veya sadece kurumunuzla

paylaşınız ve “Bitti (Done)” butonuna tıklayınız.

Uygulama 2: Collector for ArcGIS Kullanarak Veri Toplama
Bu bölüm Collector for ArcGIS mobil uygulamasını gerektirir. Akıllı telefonunuza veya
tabletinize (iOS ya da Android) yüklemek için App Store veya Google Play’e gidiniz, Collector
for ArcGIS’i arayınız ve uygulamayı yükleyiniz. Bu bölüm iPhone sürümünün talimatlarını
takip eder. Diğer telefonlarda benzer talimatlar olmalı, ama tablet sürümlerinin araç düzeni
farklı olabilir.
1 Akıllı telefonunuz veya tabletinizde uygulamayı başlatmak için Collector simgesine
dokununuz.
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ArcGIS Online’a tıklayınız ve hesabınıza giriş yapınız (Eğer Collector for ArcGIS
konumunuza erişim istiyor diye bir uyarı gelirse Allow-İzin Ver tuşuna dokunun).
2 Ayrıca uygulamayı kullanırken Collector için konum servislerini “Ayarlar > Gizlilik >
Konum Servisleri > Collector’den (Settings > Privacy > Location Services > Collector)”
açabilirsiniz.
3 Önceki bölümde oluşturduğunuz “311 Incidents” isimli web haritasını bulup dokunun.
4 Tuşların işlevlerini öğrenin. Daha çok tuş görmek için “Diğer (More)” tuşuna dokunun.

5 Yeni bir olay oluşturmak için “Yeni detay topla (Collect a new feature)”

tuşuna dokunun.

Yeni detay topla panelinde olay çeşidini “Pothole” olarak seçiniz.
6 “Attribute” panelinde olay çeşidinin kırmızı bir ünlem işaretiyle sembolize edilen “Pothole”
olarak seçildiğine dikkat ediniz. Geri kalan öznitelikleri belirleyiniz. Örneğin “Description”
için “Büyük Çukur!” yazınız; “Date” için “bugünün tarihini” yazınız; “Your Name” için
“adınızı” yazınız ve “Your Phone” için “telefon numaranızı” yazınız.
Bu değerleri görüntüde gösterildiği gibi ayarlayabilir veya kendiniz yapabilirisiniz.
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7 Olayın konumunu görmek çin “Harita (Map)”

tuşuna dokununuz.

Collector for ArcGIS için konum servislerini etkinleştirdiyseniz haritanız konumunuzu
kapsayacak bir şekilde açılmış olmalıdır. Başkaları tarafından toplanmış bazı verileri (nokta,
çizgi, poligon) görebilirsiniz. Konumunuzu bulabilme yeteneği, olayın gerçekleştiği
yerdeyseniz çok işinize yarayacaktır. Ayrıca numarası olan simgeye
o andaki yanılgı payını belirtir. Bu yanılgı payı ayrıca

dikkat edin. Bu numara

simgesinin dış çemberinde de

belirtilir. Açık bir alanda GPS’i etkinleştirilmiş mobil cihaz kullanıyorsanız yanılgı payı sadece
birkaç metre olabilir. Eğer kapalı alandaysanız yanılgı payı çok daha fazla olabilir ve doğruluk
çok düşük olabilir. Bundan dolayı Gerekli Doğruluk (Required Accuracy) ayarını
değiştirmeniz gerekebilir. Bir sonraki adımda konumu manuel olarak belirleyeceksiniz.
8 Bir büyüteç görmek için haritaya parmağınızı basılı tutunuz. Büyüteci istediğiniz konuma
sürükleyiniz ve parmağınızı bırakınız.

Haritanın üstünde olayın konumunu belirten bir kırmızı nokta göreceksiniz.
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9 Olaya bir fotoğraf veya video bağlamak için araç çubuğunda “Ekler (Add attachment)”
tuşuna dokununuz.
10 “Ekle > Fotoğraf ya da Video Çek’e (Add > Take Photo and Video)” dokununuz ve resim
veya video çekiniz. Fotoğraftan memnun olduğunuzda “Fotoğrafı Kullan’a (Use Photo)”
dokununuz; aksi takdirde fotoğrafı yeniden çekiniz.
Bu olaya daha fazla fotoğraf veya video eklemek için Ekle (Add) tuşuna dokunabilirsiniz.
11 Ekleri eklemeyi bitirdiğinizde “Bitti (Done)” tuşuna dokununuz.
12 Ekleri iletip olayı kaydetmek için araç çubuğunun üzerindeki “Gönder (Submit)” tuşuna
dokunun.
Bir nokta topladınız ve bu nokta doğru simge ile görüntüleniyor. Bir sonraki adımda elden ve
stream (akış) modlarıyla çizgi toplayacaksınız.
13 Harita modundayken yeni bir olay oluşturmak için “Yeni detay topla (Collect a new feature)”
tuşuna dokununuz. “Street to Resurface” gibi bir çizgi özellik çeşidini seçiniz.
14 Bu olayın özniteliklerini belirleyiniz. Örneğin “Description” için “Bir sürü çatlak!”; “Date”
için “bugünün tarihini”; “Your Name” için “adınız” ve “Your Phone” için “telefon numaranızı”
giriniz.

15 Harita moduna geçmek için “Harita (Map)”

tuşuna dokununuz.

16 Düğüm ve köşeleri belirtip, manuel olarak çizgi eklemek için haritaya parmağınızla basınız.
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GPS konumunuzu stream ederek çizgi ve poligonları ekleyebilirsiniz. Öncelikle streaming ile
ilgili ayarlarınızı gözden geçireceksiniz.
17 “Gerekli Doğruluk (Required Accuracy)” ve “Akış Aralığı’nı (Streaming Interval)” içeren
“Ayarları Al (Collect Settings)” panelini gözden geçirmek için “Ayarlar (Settings)”

tuşuna

dokununuz. Gerektiğinde değerleri değiştiriniz.
Örneğin kapalı alandaysanız Gerekli Doğruluk (Required Accuracy) genellikle 20 metre
veya daha fazla olmalıdır. Ama açık alandaysanız Gerekli Doğruluk (Required Accuracy) 5
metre veya daha az olabilir. Akış Aralığı’nı (Streaming Interval) genellikle yürüyüş için 5
saniyeye ayarlayabilirsiniz.
•

Gerekli Doğruluk (Required Accuracy), GPS’in nokta eklemesi için gereken veri
doğruluğunu ayarlar.

•

Akış Aralığı (Streaming Interval), oluşturduğunuz özelliğe ne kadar sıklıkla vertex
(düğüm noktası) ekleneceğini ayarlar. Zaman aralığı küçüldükçe daha ayrıntılı bir şekil
oluşur.
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İsteğe bağlı olarak GPS streaming kullanarak bir çizgi ekleyebilirsiniz. Stream tuşuna dokunup
veri toplamak istediğiniz çizgi boyunca (sokak gibi) yürüyebilir veya araba sürebilirsiniz.
Telefonunuzun GPS konumları siz hareket ettikçe toplanır ve haritaya çizilir.
18 Noktalarda yaptığınız gibi çizgisel olaya da fotoğraf veya video bağlamak için araç
çubuğunda “Ekler (Add attachment)”

tuşuna dokununuz ve fotoğrafı ekleyiniz.

19 Çizgisel olayı kaydetmek için araç çubuğundaki “Gönder (Submit)” tuşuna dokununuz.
Bir çizgi özelliği topladınız. Benzer bir şekilde elden veya stream (akış) modu kullanarak bir
poligon toplayabilirsiniz.
Collector for ArcGIS’i öğrendiniz ve artık kendi çalışmalarınızda nokta, çizgi ve poligon
feature’ları toplayabilirsiniz. Topladığınız veri tüm olay verilerini saklayan feature
katmanlarına kaydedilir. Haritanızı harita görüntüleyicide açtıysanız topladığınız veriyi web
haritanızda görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Operations Dashboard’da topladığınız veriyi
izleyeceksiniz/gözleyeceksiniz.
Uygulama 3:Operations Dashboard ile Canlı Veri İzleme
Bu bölümde feature katmanlarda toplanan canlı olayları izleyeceksiniz. Bu veri, sizin ve
başkalarının topladığı verileri kapsar. Verileri haritalar, grafikler, sayaçlar ve listelerde canlı
olarak görebileceksiniz.
1 Web tarayıcısında ArcGIS Online’a (http://www.arcgis.com) gidiniz, ama giriş yapmayınız.
2 Tüm içeriklerde “311 incidents operation view owner:GTKWebGIS”i arayınız.
3 Arama sonuçları sayfasında karşınıza çıkan tek sonuca tıklayınız.
Genel Bakış sayfası açılacaktır.
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ArcGIS Online’a giriş yaptıysanız sonuçları görebilmek için Yalnızca organizayon içinde ara
(Only search in your organization) seçimini kaldırmalısınız.
4 “Genel Bakış” sayfasında “Tarayıcı uygulamasında aç (Open in browser app)” butonuna
tıklayınız.
Windows yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız iki seçenek göreceksiniz. İlk seçenek Tarayıcı
uygulamasında aç (Open in browser app), ikinci seçenek Windows uygulamasında aç
(Open in Windows app)’tır ve Operations Dashboard’un Windows sürümüne ihtiyaç duyar
(ücretsiz). Aşağıdaki eğitimde tarayıcı sürümünü kullanmaktadır.
Operation view açıldığında siz veya başkaları tarafından toplanan olayları görüntüleyen bir
harita göreceksiniz. Ayrıca Pie Chart, Gauge ve Feature Details widget’larını da
göreceksiniz. İleriki adımlarda bu widget’ları keşfedeceksiniz.

5 “Gauge widget”ını (ortadaki widget) inceleyiniz.
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Gauge widget’ı nokta olaylarının toplam sayısını bir eşik ile kıyaslar. Sayım, eşiğin üstüne
çıkarsa izleyicileri daha çok olay işleneceği konusunda uyarmak için yeşil renk kırmızıya döner.
Dikkat ediniz, burada sayım 400 eşik değerinin üzerinde.
6 “Pie Chart widget”ında “Pothole” dilimine tıklayınız.
Seçtiğiniz dilimin sayımı ve olay çeşidini ve de bu tür olaylar üzerinde yapabileceğiniz
işlemlerin listesini gösteren bir açılır pencere belirecektir.

7 “Pie Chart” açılır penceresinde çukur (pothole) olaylarının haritada yanıp sönmesi için
“Vurgula (Highlight)” tuşuna tıklayınız.
8 Hala açılır pencerenin içindeyken “Seç (Select)” tuşuna tıklayınız. Haritadaki çukur (pothole)
olayları seçilecek ve “Feature Detail” widget’ta öznitelikleri ve ekleri görüntülenecektir.
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9 Harita araç çubuğunda çukur (pothole) seçimlerini kapatmak için “Unselect” butonuna
tıklayınız.

Bir operasyon görüntüsünün değiştirebileceğiniz birden fazla paneli olabilir.
10 “Feature details” penceresinin altındaki panel konum belirtecindeki gri dikdörtgene
tıklayınız.

İkinci panel ortaya çıkacaktır. İkinci panelde nokta, çizgi ve poligon olay katmanlarını gösteren
üç “List widget”ı vardır.
11 Önce “Incidents (points)” listesindeki bir olaya ve daha sonra “Feature Action (or More)”
butonuna tıklayınız.
Eylem listesi içeren bir bağlam menüsü ortaya çıkacaktır.
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Listede bir Takip Et (Follow) eylemi göreceksiniz. Bu eğitimdeki olaylar hareketsizdir ve
bundan dolayı Takip Et (Follow) uygulanamaz. Ama polis arabaları ve cankurtaran araçları
gibi özellikler için Takip Et (Follow) olayları haritada takip edebilir. Takip edilen araçlar
haritada yanıp sönerler.
12 Her iki paneli de göstermek için panel konum belirtecinin yanındaki “Artı ( + )” butonuna
tıklayınız.

Operations Dashboard’daki temel widget’ların temel işlevlerini öğrendiniz. Bir sonraki adımda
dashboard view kullanarak canlı veri güncellemesini izleyeceksiniz.
13 Mobil cihazınızdaki Collector for ArcGIS’i kullanarak bir veya birden fazla olayı nokta
olarak ekleyiniz.
Bir önceki bölümde nasıl nokta toplanacağını öğrendiniz. Operation view’da yeni olayların
haritada belirdiğini ve Gauge ile Chart widget’larının güncellendiğini göreceksiniz.
Olay katmanlarını her 6 saniyede bir yenilenmesi için ayarlamıştık. Bundan ötürü Collector for
ArcGIS kullanarak topladığınız veri operation view’da 6 saniye içinde görünmelidir.
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Not: Bu eğitim boyunca sizin topladığınız veriler ve başkalarının topladığı verileri de
göreceksiniz. Çünkü farklı web haritaları olsalar da aynı feature katmanları kullandıkları için
başkalarının topladıkları veriler de görünecektir.
Keşfettiğiniz operation view sizin için önceden ayarlamıştırı. Operations Dashboard daha çok
widget’a sahiptir ve daha esnek ayarları destekler. Operations view’lar oluşturmak için
Operations Dashboard’un Windows sürümünü indirip kullanmanız gerekir. Operations
Dashboard’ın

Windows sürümünü indirmek için

http://doc.arcgis.com/en/operations-

dashboard adresine gidiniz ve ayrıntılar için Author Views’a tıklayınız.
Uygulama 4:AppStudio for ArcGIS Kullanarak Native Uygulamalar Oluşturun
1 Web tarayıcınızı açınız ve (http://appstudio.arcgis.com) adresine gidiniz. Daha sonra ArcGIS
Online hesabınız ile giriş yapınız.
2 “Uygulamalarım (My Apps)” kısmına tıklayınız.
3 “Yeni Uygulama Oluştur (Create New App)” bölümüne tıklayınız.
Birkaç uygun şablon göreceksiniz. Bu şablonların sayısı ileriki versiyonlarda artacaktır.
4 “Hızlı Rapor (Quick Report)” şablonunu bulunuz ve “Bu şablonla başlayın (Start)” butonuna
tıklayınız.
5 “Uygulama Bilgileri (App Info)” sayfasında başlığı “Olay Raportörü_Ad Soyad” olarak
ayarlayınız.
İsteğe bağlı olarak Küçük Resim (Thumbnail), Giriş Ekranı (Launch Image), Uygulama
Simgesi (App Icon) ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.
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6 Ayaralarınızı kaydetmek için “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
7 Üstteki “Hızlı Rapor Ayarları (Quick Report Settings)” butonuna tıklayınız.
8 “Detay Hizmeti Seç (Choose Feature Service)” butonuna tıklayınız.
9 “Detay Hizmeti Seç (Choose Feature Service)” penceresinde “Genel (Public)” sekmesine
tıklayınız.
10 “311 incidents gtkwebgis owner:GTKWebGIS”i aratınız. Sadece sonuçları seçiniz ve
ardından “İleri (Next)” butonuna tıklayınız.
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11 “Incidents”a tıklayınız, açılan listeden “Incidents_Point”i seçiniz ve ardından “Tamam”
butonuna tıklayınız.
12 “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Şimdi ayarlanmış uygulamaya önizleme yapacaksınız.
13 Ekranın sağ üst köşesinde “Uygulamayı Canlı Görüntüle (View the App Live)” kısmını
göreceksiniz, buraya tıklayınız ve açılır penceredeki talimatları okuyunuz.
•

Mobil cihazınızdan Goole Play veya App Store’a gidiniz ve AppStudio Player for
ArcGIS’i kurunuz.

•

Mobil cihazınızdan AppStudio Player for ArcGIS’i çalıştırınız ve bu bölümün başında
kullandığınız ArcGIS Online hesabınızla giriş yapınız.

Sizin oluşturduğunuz bir liste uygulama göreceksiniz.
•

Listeden az önce oluşturduğunuz uygulamaya tıklayınız ve Şimdi İndir (Download
Now) seçeneğine dokunarak uygulamayı indirmeye başlayınız.

•

Uygulama indikten sonar karşınıza gelen uyarı penceresinde Tamam’a dokununuz.

•

Uygulamaya tekrar dokununuz, Uygulamayı Aç’ı (Open App) seçiniz, New tuşuna
dokununuz ve uygulamanın önizlemesini yapınız.
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Bir fotoğraf ekleyebilir, seçebilir veya bu seçenekleri atlayabilirsiniz. Bir yer belirtebilir, olay
türü seçebilir, olay niteliklerini belirleyebilir ve olay raporunu gönderebilirsiniz.
14 AppStudio web tarayıcısında “Uygulamayı Canlı Görüntüle (View the App Live)”
penceresini kapatmak için “Tamam” butonuna tıklayınız.
15 “Kaydet ve Bitir (Save and Finish)” butonuna tıklayınız. “Uygulama Konsolu (App
Cansole)” sayfası belirecektir.
16 “Uygulama Oluştur (Build App)” alanına tıklayınız.
17 Uygulamanızı oluşturmak istediğiniz platformu seçiniz. Mobil cihazınız yoksa masaüstü
platformuna tıklayınız.

iOS seçeneğinin kapalı olduğunu göreceksiniz. Bu seçenek, bir sertifika dosyası ve bir
provizyon profili içeren ilave dosyalara ihtiyaç duyar. Sertifika, sizi uygulamanın yazarı olarak
tanımlar ve provizyon profili geliştirdiğiniz kodun mobil cihazlarınızda çalışma iznine sahip
olduğunu belirtir. Bu dosyaları oluşturmak için Apple’ın web sitesinde bir iOS geliştiricisi
olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bu durum Apple’a yıllık ücret ödemeyi
gerektirmektedir.
18 “Derleme (Build)” butonuna tıklayınız.
Uygulama oluşturma talebiniz işlem için sıraya girer. Uygulamanızı oluşturmak birkaç dakika
sürebilir.
Uygulama 5: Native Uygulamanızı Yükleyin ve Test Edin
Uygulamanızın oluşturulması süreci, seçtiğiniz platform için bir yükleme paketi oluşturacaktır.
Derleme tamamlandığında yükleme paketini uygulamayı çalıştırmadan önce cihazınıza
yüklemelisiniz. Uygulamanızı Android cihazına kurmak kolaydır. Android cihazınız yoksa
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masaüstü sürümünü kullanarak mobil yerel sürümlere benzeyen Hızlı Rapor (Quick Report)
uygulamasını deneyebilirsiniz.
1 Yeni uygulamayı yüklemek istediğiniz cihazı kullanarak bir web tarayıcısı açınız ve
http://appstudio.arcgis.com adresine gidiniz.
2 “Uygulamalarım’a (My Apps)” ve bir önceki bölümde oluşturduğunuz uygulamaya
tıklayınız.

3 Uygulama konsol sayfasında cihazınızın işletim sistemini gösteren “Yükle (Download)”
butonuna tıklayınız.
4 Masaüstü bilgisayarlar için indirilmiş dosyayı bulunuz, dosyayı çalıştırınız ve “7. adıma”
geçiniz. Bu dosyanın tanımlanamayan bir uygulama veya tanımlanamayan bir yayımcıdan
olduğunu söyleyen uyarıları dikkate almayınız.
5 Android cihazlar için “Apps”e ve ardından “Downloads”a tıklayınız. İndirdiğiniz kurulum
dosyalarını bulunuz ve başlatmak için ilgili dosyaya dokununuz.
Android’inizin Install Apps Outside the Play Store’undaki Unknown sources seçeneğini
ektinleştirmediyseniz Install Blocked mesajını göreceksiniz.
6 “Ayarlar (Settings)” tuşuna dokununuz ve “Bilinmeyen kaynaklar (Unknown sources)”
penceresinde “Yalnızca ilk kuruluma izin ver’i (Allow initial installation only)” seçiniz ve
“Tamam” butonuna dokununuz.
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7 Android veya başka cihazlarınızda uygulamayı kurmak için talimatları takip ediniz.
8 Android veya başka cihazlarınızda yüklediğiniz “Olay Raportörü_Ad Soyad” uygulamasını
bulunuz ve başlatınız.

9 “Başlat (Start)” butonuna tıklayınız/dokununuz.
10 “Yeni (New)” butonuna tıklayınız/dokununuz.
11 Bir fotoğraf seçiniz veya yeni bir tane çekiniz.
12 O anki konumunuzu kullanarak ya da haritada manuel olarak bir konum ayarlayarak olay
konumu ekleyiniz.
Konumum (My Current Location) tuşu mobil cihazlarda çalışır, ama masaüstü
bilgisayarlarda çalışmayabilir.
13 “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız/dokununuz.
14 İlk olarak bir olay çeşidi seçiniz, “Sonraki (Next)” butonuna tıklayınız ve olay tarifi, genel
konum, tarih, adınız ve iletişim bilgileri ve başka eklemek istediğiniz bilgileri içeren olay
öznitelik formunu doldurunuz.
15 Formun en altına ininiz ve “Gönder (Submit)” butonuna tıklayınız/dokununuz.
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16 Operations Dashboard’dan eklediğiniz olay verisini görmek için bölüm 8.3’teki 1’den 4’e
kadar olan adımları takip ediniz.
İsteğe bağlı olarak Olay Raportörü_Ad Soyad uygulamasını ile birkaç olay verisi daha
toplayabilir ve Operations Dashboard’da beliren yeni olayları izleyebilirsiniz.
Bu uygulama ve operation view aynı feature katmana gönderme yaptığı için mobil uygulamada
toplanan veri operation view’da da gözükür.
Uygulamadan memnun olduğunuzda genellikle uygulamanızı onaylayıp başkalarının kullanımı
için Google Play veya App Store’a yüklersiniz. Ayrıca Google Play ve App Store kullanmadan
uygulamayı girişim geliştirmesi için piyasaya sürebilirsiniz. Uygulamalarınızı nasıl
dağıtacağınızı öğrenmek için AppStudio for ArcGIS web sitesine başvurunuz.
Bu eğitimde nokta, çizgi ve poligon verisi toplamak için Collector for ArcGIS kullandınız.
Ayrıca AppStudio for ArcGIS kullanarak native uygulama oluşturdunuz ve uygulamanızı
kullanarak veri topladınız. Operations Dashboard’u kullanarak veriyi Collector for ArcGIS ve
Hızlı Rapor (Quick Report) uygulamasıyla veri toplarken gerçek zamana yakın bir şekilde
izlediniz.
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Uygulamalar
1.

AppStudio for ArcGIS ile örnek bir mobil uygulama geliştiniz.

2.

Collector for ArcGIS uygulaması ile sahadan veri toplayınız.
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Uygulama Soruları
Ödev 8A: Nokta, çizgi ve poligon verilerini Collector for ArcGIS kullanarak toplayınız
ve bu verileri Operations Dashboard for ArcGIS kullanarak izleyiniz.
Veri:
•

Bir

web

haritası:

ArcGIS

Online’da

“recreation

map

gtkwebgis

owner:GTKWebGIS” yazarak bir web haritası aratınız. Arama tipinin “Maps”
olduğundan emin olunuz.
•

Bir işlem görünümü (operation view): ArcGIS Online’da “recreation map
gtkwebgis owner:GTKWebGIS” yazarak bir web haritası aratınız. Arama tipinin
“Apps” olduğuna emin olunuz.

Gereksinimler:
•

Rekreasyon web haritasının bir kopyasını alınız.

•

Collector for ArcGIS kullanarak nokta, çizgi ve poligonları web haritasının içine
toplayınız. İsminizi, rumuzunuzu ya da özniteliklerin ilk harfini yazınız.

•

Rekreasyon operation view’i kullanarak veri güncellemelerini izleyiniz.

Ödev 8B: AppStudio for ArcGIS kullanarak native bir uygulama oluşturunuz.
Gereksinimler:
•

Sizin uygulamanız Hızlı Rapor’dan (Quick Report) başka bir şablon kullanmalı.

•

Daha önceden oluşturduğunuz uygulamaları veya web haritalarını kullanacağınız bir
native uygulama oluşturmaya çalışınız.

446

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Mobil CBS, web CBS'nin her yerine nüfuz eden bir hale geliyor.

•

Mobil uygulamalar tarayıcı, native ve hibrit tabanlı yaklaşımlarla geliştirilebilir.

•

ArcGIS, Collector, Explorer, Survey123, Workforce ve Navigator gibi bir dizi mobil
uygulama sunar.

•

AppStudio, kodlamasız çapraz platform uygulamaları oluşturmak için şablon tabanlı bir
yaklaşım sağlar.

•

Gerçek zamanlı CBS mevcut ve sürekli verileri işler.

•

ArcGIS gerçek zamanlı CBS çözümleri, GeoEvent Uzantısı, İşlemler Kontrol Panelini,
Web AppBuilder'ı ve gerçek zamanlı katmanlara sahip web haritalarını içerir.

447

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Mobil CBS’nin avantajlarından değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Taşınırlık
Konum farkındalığı
Veri toplama kolaylığı
Tek yönlü iletişim
Gerçek zamanlı bilgiye yakın

“Sesli ve kısa mesaj, fotoğraf, video, e-posta ve birçok sosyal ağ uygulamalarını bir
araya getiren mobil cihazlar, profesyoneller ve kullanıcılar arasında iş birliği ve
iletişim kurulmasını sağlar.”
Yukarıdaki açıklama mobil CBS’nnin hangi özelliği ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

İnsan duyularından gelen bilgi ile veri tabanı bilgilerini birleştiren kavrama ne
denir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Çok yönlü iletişim
Konum farkındalığı
Taşınırlık
Veri toplama kolaylığı
Çok sayıda kullanıcı

AR (Artırılmış Gerçeklik-Augmented Reality)
Sanal Gerçeklik
3 Boyutlu Modelleme
2 Boyutlu Modelleme
Nesnelerin İnterneti (IoT)

Mobil kullanıcılara değer katmak için mobil cihazların konumlarını entegre eden
bilgi servislerine ne denir?
A.
B.
C.
D.
E.

LBS (Konum Tabanlı Servisler-Location Based Services)
AR (Artırılmış Gerçeklik-Augmented Reality)
Konum farkındalığı
Çok yönlü iletişim
Veri toplama kolaylığı
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5)

Aşağıdakilerden hangisinde mobil uygulama geliştirme yöntemlerini tam olarak
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

6)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS’in native uygulamalardan değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Collector for ArcGIS
Survey123 for ArcGIS
Explorer for ArcGIS
Navigator for ArcGIS
Esri Maps for Office

ArcGIS’in kodlama gerektirmeden çapraz platform uygulamaları oluşturmak için
şablon tabanlı yaklaşıma sahip ürünü hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Tarayıcı (Browser) Tabanlı-Native (Yerel) Tabanlı
Native (Yerel) Tabanlı-Hibrit Tabanlı
Tarayıcı (Browser) Tabanlı-Native (Yerel) Tabanlı-Hibrit Tabanlı
Hibrit Tabanlı-Native (Yerel Tabanlı)
Tarayıcı (Browser) Tabanlı-Native (Yerel) Tabanlı-Hibrit Tabanlı-Desktop Tabanlı

Collector for ArcGIS
AppStudio for ArcGIS
Explorer for ArcGIS
Navigator for ArcGIS
Esri Maps dor Office

“Çeşitli algılayıcıların en son konum, yüseklik, hız, yön, sıcaklık, basınç, yoğunluk veya
su seviyesi gibi güncel ve devamlı veriyi işleyen CBS’ye ________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa gelecek doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mobil CBS
B. Gerçek Zamanlı CBS
C. Web CBS
D. Masaüstü CBS
E. Bulut CBS
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9)

“Sonuç sunucuların yeni olayları bir web dosyası ya da feature serviste depoladığı
geleneksel yaklaşımdır. İstemciler en son veriyi almak için döngüsel olarak (her 30
saniye gibi) web dosyası veya feature servisi toplarlar veya yenilerler. Örneğin web
haritanızdaki katmanları her 6 saniyede bir veya günde bir yenilenecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.”
Yukarıda açıklanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

10)

Push
Statik
Poll
Drag-Drop
İnteraktif Görüntüleme

“HTML5 WebSocket protokolü kullanarak gerçek zamana yakın veri sunumu yapan
yeni bir yaklaşımdır. Örneğin GeoEvent Extension stream servisleri (yayın akışı) veriyi
istemci tarafına itebilirler. Stream servisler özellikle büyük veya bilinmeyen aralıklarda
değişen gerçek zamanlı veriyi görselleştirmeye yarar. Stream servis katmanlarını
görmek için bu katmanları web haritanıza ekleyebilirsiniz.”
Yukarıda açıklanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Push
Statik
Poll
Drag-Drop
İnteraktif Görüntüleme

Cevaplar
1)

D

2)

A

3)

A

4)

A

5)

C

6)

E

7)

B

8)

B

9)

C

10)

A
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13. 3D (3 BOYUTLU) WEB SCENES
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Web CBS bağlamında web scene’leri anlamak.
13.2. Temel scene terminolojini anlamak.
13.3. ArcGIS scene viewer kullanarak web scene’leri görmek ve oluşturmak.
13.4. ArcGIS Pro’da scene oluşturmak:
o ArcGIS Pro’da comma-separated value (CSV) kullanmak.
o ArcGIS Pro’da 3D sembolleri ayarlamak.
o ArcGIS Pro’da etiket ve açılır pencereleri ayarlamak.
o Web scene’leri paylaşmak.
konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

3D nedir?
3D web scene nedir?
3D web CBS’de neden önemlidir?
ArcMap ve ArcGIS Pro arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Web CBS’de yapılan çalışmaları 3
3D

boyutlu olarak gerçekleştirmeyi
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

3D Scene

ArcGIS Online üzerinde 3 boyutlu düşünerek, uygulayarak ve
uygulamalar gerçekleştirmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

ArcGIS Pro

Masaüstü bilgisayarda 3 boyut

düşünerek, uygulayarak ve

yeteneklerini keşfetmek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

3D

2.

3D Scene

3.

ArcGIS Pro
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Giriş
Üç boyutlu bir dünyada yaşadığımız için dünyayı genellikle 3D haritalar kullanarak daha kolay
anlar ve analiz ederiz. Bunlara ArcGIS’te “scene (sahne)” adı verilir. Bu bölüm temel web scene
terminolojisini tanıtır ve web scene’lerin ArcGIS platformlarında nasıl desteklendiğini anlatır.
Bu eğitim bölümü ArcGIS scene viewer kullanarak nasıl web scene’ler görüp oluşturacağınızı,
olay verisini nasıl işleyeceğinizi ve ArcGIS Pro’da nasıl bir web scene oluşturacağınızı ve de
scene’i ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS’te nasıl paylaşacağınızı öğretir. Her ne kadar
bölümlerden birinde ArcGIS Pro işlendiysede ArcGIS Pro’nun tam kapsamını anlatmaz, ancak
3D web uygulamaları oluşturmak için gereken önemli bilgileri kapsar.
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13.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 13.1. ArcGIS web uygulamaları oluşturmak için birçok yol sunar. Şekildeki yeşil parlak
çizgiler bu bölümün öğrettiği teknolojiyi vurgular.

13.2. Neden 3D CBS?
3D, iki boyutlu haritalara veri görselliği, analiz ve iletişim gibi avantajlar içeren yeni bir boyut
getirir. Kullanıcılar genellikle 3D haritaların yorumlanmasını 2D haritalardan daha ilginç ve
sezgisel bulurlar. Bu avantajlar 3D CBS’ye hikaye anlatımında, şehir planlamacılığında,
mimari tasarımda, savunma simulasyonunda ve hatta film yapımında daha geniş bir uygulama
yelpazesi sunar. 3D CBS, izleyicilerin cisimlerin boyut ve konumlarını daha çabuk anlamalarını
sağlar. Ayrıca 3D CBS tasarımcıların yapım aşamasında hatalardan kaçınmak için esnek
senaryoları daha hızlı ve ucuz yapmalarını sağlar. Bazı 3D uygulamalar etrafta uçma, x-ışını
görüşü veya radar görüşü gibi işlevler sağlar. Görselliğe ek olarak 3D CBS görünürlük ya da
görüş alanı analizi, gün ışığı ve gölge analizi ve dikey bölgelendirme ihlali tesbiti gibi güçlü
analitik işlevler sunar.

13.3. Web Scene ve Scene Servisler
İki boyutlu olan web haritalarına karşılık web scene’ler ArcGIS’teki üç boyutlu haritalardır.
Web haritası gibi bir web scene feature katmanları, harita görüntü katmanları ve scene
katmanları dahil olmak üzere birçok katman içerebilir. ArcGIS, scene katmanları veya scene
servisleri açık dizinli 3D scene (i3d) formatını takip eder ve istemci uygulamalarını tüm
platfromlarda destekleyen bir REST API sağlar.
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Şekil 13.2. Web scene’ler ArcGIS 3D yetenekleri için önemlidir. ArcGIS Online veya Portal
for ArcGIS 3D, masaüstü, mobil ve tarayıcı tabanlı uygulamalarda görüntülenebilen web
scene’leri servis edebilir.
Scene’lerin dört temel birimi vardır:
•

Yüzeyler (Surfaces): Yer yüksekliğini verir. ArcGIS diğer harita özelliklerinin
eklenebileceği bir yükseklik servisi sağlar. Kendi yükseklik yüzeyinizi de
kullanabilirsiniz.

•

Özellikler (Features): Yüzeylerin üzerinde, üstünde veya altında bulunabilirler. Bu
özellikler 3D uygulamanızın operasyonel katmanlarıdır.

•

Dokular (Textures): 3D özelliklerinize iç ve dış kaplama sağlarlar. Dokular genellikle
hava görüntüleri veya kartografik semboller kullanır.

•

Atmosferik etkiler (Atmospheric effects): Yıldırım ve sis gibi etkiler. Web scene’ler
ile çalıştığınızda verinizi aşağıdaki iki scene

ortamından birinde göstermeyi

seçebilirsiniz:
Ø Global scene (Global): Bir küre üstünde özellikleri görüntüler. Global scene en iyi,
büyük bir coğrafi alanı kapsayan veya tüm dünyayı saran olayları görüntülemek için
kullanılır.
Ø Yerel scene (Local): Özellikleri düzlemsel bir yüzeyde görüntüler. Bir yerel scene
en iyi, yerel ya da şehir ebadındaki veriyi görüntüler ve analiz eder.
Özellik ve dokuya göre scene’ler üçe ayrılır:
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•

Foto-gerçeklik (Photorealistic): Fotoğrafları feature’lara doku yaparak gerçekliği
yeniden oluşturmayı hedefler. Bu tip scene’ler genellikle görüntüyü doku olarak
kullanır ve şehir gibi görünür cisimleri göstermek için uygundur.

•

Kartografik (Cartographic): 2D tematik haritalama tekniklerini alır ve 3D’ye taşır.
Bu tip scene’ler genellikle nüfus yoğunluğu, deprem şiddeti, uçuş güzergahları,
bölgelendirme yasaları, güneş etkisi ve hava koridor riskleri gibi soyut ya da görünmez
özniteliğe dayalı semboller için kullanırlar.

•

Sanal gerçeklik (Virtual reality): Foto-gerçeklik ve tematik teknikleri birleştirir.

Şekil 13.3. Global ve katografik bir scene.

Şekil 13.4. Montreal şehrini gösteren yerel ve foto-gerçek scene.
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13.4. ArcGIS Platform’da 3D
ArcGIS platform, 3D scene’lerin oluşumu, görselleştirilmesi, analizi ve paylaşımını
destekleyen bir grup 3D ürünü sağlar.
•

ArcGIS Pro: Bu masaüstü uygulaması 2D ve 3D veri idaresi, 2D ve 3D haritaların
yazarlığını yapmak ve 2D haritaları ve 3D scene’leri paylaşmak için kapsamlı araçlar
sağlar.

•

3D Analyst: Bu ek modül çeşitli 3D formatlarındaki CBS verisiyle çalışacak işlem ve
analiz araçları sağlar.

•

CityEngine: Bu masaüstü uygulaması gelişmiş 3D yetenekleri sağlar. CityEngine, fotogerçekliğe sahip scene’ler oluşturabilir ve bundan dolayı şehir tasarımı ve film yapımı
gibi alanlarda çokça kullanılmıştır. CityEngine ayrıca çok sayıda 3D cismi tek seferde
oluşturmak için kural paketleri oluşturabilir.

•

ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS: Bu platformlar kurum içi ve herkese açık bulut
3D web CBS uygulamaları için scene katmanları host edebilir, web scene’leri ve ilgili
katmanlara erişimi idare edebilir, web scene’leri oluşturmak ve görmek için scene
viewer sunar ve web scene görüntülemek için Web AppBuilder for ArcGIS ve diğer
kullanıma hazır uygulamaları sağlar.

•

ArcGIS Earth: ArcGIS Earth, kuruluşunuzdaki herhangi birinin KML ve ArcGIS
servisleri dahil olmak üzere 2D veya 3D verileri, ister bir güvenlik duvarının arkasında,
isterse internet üzerinde keşfedebilmesini sağlayan, hafif, kullanımı kolay bir 64 bit
Windows masaüstü uygulamasıdır. ArcGIS Earth aşağıdaki ilave özelliklere sahiptir:
Ø KML katmanlarını ve shapefile’ları 3D olarak görüntüleme.
Ø Feature, harita, görüntü ve scene servisleri dahil olmak üzere Esri REST
servislerine bağlanma.
Ø Esri altlık haritaları ve Living Atlas of the World içeriğini kullanma.
Ø Ölçme, konum işaretleri ekleme, basit geometri oluşturma ve daha fazlası.
Ø Görüntüyü bir resim olarak kaydedip e-posta ile paylaşma.

•

ArcGIS API for JavaScript: Tarayıcı tabanlı kişiye özel 3D uygulamalar geliştirir.

•

ArcGIS Runtime SDK: iOS, Android ve Windows telefonları içindir. Native tabanlı
kişiye özel 3D uygulamalar geliştirir.
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Şekil 13.5. ArcGIS Earth dünyayı keşfetmek ve KML, ArcGIS scene katmanları, görüntü
katmanları ve feature katmanları içeren çeşitli 2D ve 3D harita veri formatlarıyla çalışan
etkileşimli bir küre sağlar.
Not:
•

ArcGIS Pro’nun 3D oluşturma yeteneği daha çok CityEngine yetenekleri içerecek
şekilde hızla değişmektedir. Buna ek olarak, ArcGIS Pro yeni ve ölçeklenebilir scene
servislerini ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS’e yayımlayabilir. Bu nedenlerden
ötürü, bu bölüm scene servislerinin yazarlığı ve web scene’leri görmek için ArcGIS
scene viewer üzerine odaklanmıştır.

•

ArcGIS scene viewer, Web AppBuilder for ArcGIS ve ArcGIS API for JavaScript’i
içeren tarayıcı tabanlı ArcGIS scene ürünleri web tarayıcılarındaki etkileşimli 3D
grafikleri oluşturan bir web teknoloji standardı olan WebGL’e (Web Graphics Library)
dayalıdır. WebGL günümüzün çoğu mobil tarayıcılarını desteklemediği için tarayıcı
tabanlı ArcGIS scene ürünleri şu anda çoğu mobil cihazda çalışmamaktadır. Ancak iOS,
Android ve Windows Phone için 3D web scene’leri destekleyen native uygulamaları
ArcGIS Runtime SKD’ları kullanarak oluşturabilirsiniz.

13.5. Web Scene Oluşturma
ArcGIS Pro, web scene ve scene servisleri oluşturmak için temel masaüstü aracıdır. Ayrıca
ArcGIS scene viewer kullanarak da web scene oluşturabilirsiniz. İlk bahsedilen seçenekte Web
Scene 3D sembol ayarları açısından daha gelişmiş yetenekler sunar, ama ikinci seçeneğin
kullanımı daha kolaydır. Aşağıdaki adımları takip ederek web scene oluşturabilirsiniz:
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1. Globa veya yerel scene seçiniz.
2. Altlık haritası seçiniz.
3. Katmanlar ekleyiniz:
•

ArcGIS scene viewer scene katmanları, yükseklik katmanları, feature katmanları,
mozaik/dinamik harita servis katmanları ve mozaik servis katmanları içeren web
katmanları kullanabilir.

•

ArcGIS Pro shapefile, KML’ler, katman paketleri (layer packages), çoklu parça
katmanları (multipatch layers) ve file ya da enterprise geodatase içindeki diğer
katmanları içeren web katmanlarını ve yerel veri katmanlarını kullanabilir.

4. Katmanları ayarlayınız:
•

ArcGIS scene viewer 3D semboller için kısıtlı seçenekler sunar.

•

ArcGIS Pro 3D semboller için daha çok ve gelişmiş seçenekler sunar. 3D modelleri
elden veya prosedür kurallarıyla oluşturabilirsiniz. Örneğin bir kural, feature
geometrisini (bina planı ya da kat sayısı, çatı çeşidi ve duvar malzemesi içeren
öznitelik bilgileri gibi) kullanıp hızlıca büyük sayıda 3D modelleri oluşturabilir.

5. Slayt veya yer imleri ayarlayınız.
6. Scene’i kaydediniz ve paylaşınız:
•

ArcGIS scene viewer için scene önceden ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS
içine kaydedilmiştir. Paylaşma adımı web scene’i kimin izleyebileceğini belirler.

•

ArcGIS Pro için paylaşma adımı scene ve katmanlarını ArcGIS Online veya Portal
for ArcGIS’e yayımlamanızı ve web scene’i kimin izleyebileceğini seçmenizi
sağlar.

Şekil 13.6. ArcGIS Pro ve scene viewer kullanarak web scene oluşturmanın temel adımları.
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13.6. Bu Uygulamada
Bu bölümde web scene oluşturmayı ve keşfetmeyi öğreneceksiniz.
•

Bölüm 13.1’de, ArcGIS scene viewer kullanacaksınız. Bu bölümde doğal afetleri;
depremleri, tayfunları, hortumları kapsayan bir web scene oluşturacaksınız. İhtiyacınız
olan veri internette vardır.

•

Bölüm 13.2 ve 13.3’te web scene oluşturup ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS’te
yayımlamak için ArcGIS Pro kullanacaksınız. Scene’de 3D olarak tektonik plaka
sınırları ve deprem büyüklükleri gösterilecektir. Veri için depremlerin CSV dosyasını
kullanacaksınız. Ek olarak tektonik plaka sınırlarının verileri internette web katmanı
olarak sağlanmıştır.

Sistem Gereksinimleri:
1. ArcGIS Online organizasyon hesabı:
•

Yayımcı veya yönetici hesabı gereklidir.

2. ArcGIS Pro version 1.2 veya üstü:
•

Deneme sürümü şuradan indirilebilir: http://pro.arcgis.com

ArcGIS Pro’nuzun lisanslı olduğundan emin olunuz. Eğer ArcGIS Online deneme hesabı
açtıysanız ve siz bir yöneticiyseniz, sizin deneme hesabınız 5 adet ArcGIS Pro lisansı ile
birlikte gelir. ArcGIS Pro lisanslarınızı ArcGIS Online içinde Organization > Manage
Licenses

>

ArcGIS

Pro

alanından

yönetbilirsiniz.

Daha

fazla

bilgi

için:

http://arcg.is/1LcF5Aq) adresine başvurunuz. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız ArcGIS Pro lisansı
için sistem yöneticinizle veya eğitmeninizle görüşünüz.
3. WebGL’i destekleyen bir masaüstü web tarayıcısı:
•

Bölüm 13.1 ve 13.3’te ArcGIS scene viewer kullanacaksınız ki; bu görüntüleyici
tarayıcınız ve grafik kartınız tarafından desteklenen WebGL gerektirir.

•

Eğer tarayıcınız ArcGIS scene viewer’ı yükleyemiyorsa daha fazla bilgi için
http://arcg.is/1PQ9bKb adresine gidiniz.
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Uygulama 1: ArcGIS Scene Viewer’da 3D Scene Hazırlama ve İnceleme
Bu bölümde navigasyon da dahil ArcGIS scene viewer’ın nasıl kullanılacağına ilişkin temel
bilgileri öğreneceksiniz. Ayrıca katmanların farklı tiplerini eklemeyi, katmanları konfigüre
etmeyi ve slayt oluşturmayı da öğreneceksiniz.
1 Web tarayıcınızı açınız, ArcGIS Online’a (http://www.arcgis.com) gidiniz ve giriş yapınız.
2 “Sahne (Scene)” kısmına tıklayınız.

ArcGIS Online scene viewer tarayıcınızda açılacaktır.
Not: Eğer “sahne tarayıcıda açılamadı (the scene viewer cannot be opened in your web
browser)” gibi bir açıklama görüyorsanız, bu web tarayıcınızın WebGL’i desteklemediğini
gösterir.

Donanım

ve

yazılım

gereksinimleri

hakkında

daha

fazla

http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/scene-viewer-requirements.htm

bilgi

için

adresine

gidiniz.
3 Ekranın sağ üst köşesinde önce “Yeni sahne (New Scene)” kısmına ve daha sonra “Yeni
Global Görünüm ( New Global Scene)” kısmına tıklayınız.

4 Scene’in sağ üst köşesinde “Altlık Harita (Basemap)” kısmına tıklayınız ve “Altlık Harita”
galerisini açınız. Oradan “Imagery” isimli altlık haritayı seçiniz. Sonra da galeriden çıkmak için
çarpı tuşuna tıklayınız.
Şimdi de scene için bir lokasyon bulalım ve bu yere doğru yakınlaşalım.
5 Bunun için arama butonuna “Grand Canyon National Park” yazınız ve arama butonuna
tıklayınız.
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Scene, Büyük Kanyon’a doğru yakınlaşacaktır.
6 “Çarpı” tuşuna tıklayınız ve arama butonunu kapatınız.
7 Eğer “Pan” butonu

otomatik olarak seçili değilse bu butona tıklayınız.

8 Şimdi scene’i keşfetmek için aşağıdaki adımları yerine getiriniz:
•

Mouse’un sol tuşuna basılı tutarak “Büyük Kanyon”un istediğiniz bölgesine
gidebilirsiniz.

•

Mouse tekerleğini kullanarak yakınlaşma ayarını yapabilirsiniz. Eğer mouse
tekerleğiniz yoksa “Zoom in (yakınlaş)/Zoom out (uzaklaş)” butonlarına
tıklayabilirsiniz.

•

Mouse’un sağ tuşuna basılı tutarak dönüklük ve eğiklik ayarlarını yapabilirsiniz.

Eğer çok yakınlaştıysanız yüzey görünmeyebilir ve görüntü noktası yüzeyin altına gidebilir.
Scene aynı aşağıdaki gösterim gibi 3D efektleri açığa çıkartacaktır. 3D scene’ler hakkında daha
fazla bilgi için: http://arcg.is/1S1TLUe adresini ziyaret ediniz.

9 “Pusula” butonuna

tıklayarak scene’i kuzey yönüne doğru döndürebilirsiniz.

10 “Başlangıç Görünümü” butonuna

tıklayarak ilk görünümünüze dönebilirsiniz.
465

Birazdan web katmanı olarak size sağlanan bir kaç katman daha ekleyeceksiniz.
11 “Katmanlar (Layers)” sekmesinde “Katman Ekle (Add Layer)” butonuna tıklayınız.

12 Arama kutusunda “historic earthquakes and disasters owner: GTKWebGIS”i aratınız.

Böylelikle tarihsel deprem ve afet haritasını çağırabilirsiniz. Aynı şekilde kitabın ArcGIS for
Server bölümündeki harita servisi olarak yayımladığınız katmanı da çağırabilirsiniz.
13 “Ekle” butonuna

tıklayarak bu katmanı scene görünümüne ekleyiniz.

Harita görüntünüzün scene’e eklendiğini göreceksiniz. Harita görüntüsü katmanı yüzeyin
üstünde görünecektir. Birazdan bir tane de feature katman bulacak ve ekleyeceksiniz.
14 Arama kutusunda “Tornado owner: GTKWebGIS”i aratınız ve ekleyiniz.

15 Kasırgaları daha iyi görmek için scene’i navigasyon butonuyla hareket ettirebilirsiniz.
Sizin eklediğiniz feature katman 2D semboller kullanır. Ama bu semboller yüzeyin üzerinde
durmuş bir şekilde görünür. Bu bölümde bu sembolleri 2 boyutludan 3 boyutluya
çevireceksiniz. Sonra da kartografik scene katmanı ekleyeceksiniz.
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16 Arama kutusuna “Western Pacific Typhoon” yazıp “Enter”a bastığınızda Batı Pasifik’teki
tayfunları eklemiş olacaksınız.
Sonuç olarak, web scene’leri ve belki de feature katmanları göreceksiniz. Bu içeriğe göre
değişecektir. Birazdan da web scene ekleyeceksiniz.
17 Arama kutusuna “Wester Pacific Typhoon” yazıp enter’a basınız ve Batı Pasifik’teki
tayfunları ekleyiniz.

Şimdi de tayfun bölgesine doğru gezininiz.
18 Ekranın altında slaytlar sekmesine (veya yer imi) tıklayınız.
Tayfunların silindir sembolünde temsil edildiğini göreceksiniz. Yükseklikleri rüzgar hızını,
koyuluk rengi ise düşük barometrik basıncı temsil eder.
19 Arama sonuçlarını temizlemek için “X”e tıklayınız.
“Esri Öne Çıkan İçerik”leri göreceksiniz.
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20 “Esri Öne Çıkan İçerik”leri detaylandırmak için “Diğer” butonuna tıklayınız (aşağıdaki
figürden farklı şeyler görebilirsiniz).

Şimdi iki adet web scene ekleyeceksiniz.
21 “Esri Öne Çıkan İçerikler”in altında görüntüsel yapılardan kurtulmuş bir şehir bulunuz,
örneğin “Portland” ve “İçe Aktar”

butonuna tıklayınız ki şehir sizin scene ekranınıza

aktarılsın.
22 “Esri Öne Çıkan İçerikler”in altında gerçekçi yapıya sahip şehir bulunuz (Diğer tuşuna tekrar
tıklayınız), örneğin “Montreal” ve sonra bu web scene’i kendi scene ekranıza aktarınız.
23 Az önce eklediğiniz katmanları görmek istiyorsanız katmanlar listesinden “Katmanlar”
butonuna tıklayınız ve her bir katman için “Yakınlaştır (Zoom)” butonunu

kullanınız.

Gerçekçi yapıların olduğu (photorealistic) scene ile kartografik scene arasındaki farkı
görmüşsünüzdür.
24 “İçerikler” sekmesinin altındaki “BİTTİ (DONE)” butonuna tıklayınız.
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25 Scene’i kaydetmek için “SAHNEYI KAYDET (SAVE SCENE)” butonuna tıklayınız.

26 Scene’i kaydederken aşağıdakileri yapmayı unutmayınız:
•

Başlık kısmını “Doğal Afetler_Ad Soyad” olarak doldurunuz.

•

Özet kısmına “Tarihsel Depremler, Kasırgalar, Tayfunlar ve 3D Şehirlerin içerildiğini”
yazınız.

•

Etiket olarak eklediğiniz doğal afetleri (deprem, kasırga, tayfun) yazınız.

•

“Kaydet”e tıklayarak sonlandırınız.

Bir sonraki aşamada katman özelliklerini keşfedeceksiniz.
27 “İçindekiler” panelinden “Tornado” katmanını bulunuz ve “Katman Yapılandır (Configure
Layer)” kısmına tıklayınız.

“Katman Yapılandır” panelinden katman ayarlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin yükselti modu,
şeffaflık ve semboller ile bu katmanlar için oynanalabilir.
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Yükselti Modunda (Elevation Mode), “Zemine göre (Relative to ground” seçilirse veri
zemin yüksekliğine göre ayarlanır. Offset uygularsanız katman metre cinsinden girilen
yükseklik değerine dayanarak zemine hizalanır ve zeminden dikey olarak offsetlenir. Mutlak
yükseklik (Absolute height) seçeneği seçilirse veri dikey anlamda feature’ın geometrisi Zdeğeri pozisyonuna göre şekillenir. Bu da aşağıdaki durumlara göre olur:
•

Eğer geometri Z değerlerine sahip değilse standart yükseklik deniz seviyesi alınır.

•

Bir offset uygulandığında katmanınızın metre olarak Z değeri pozisyonundan veya
deniz

seviyesi

pozisyonundan

metre olarak

offset

değerinde göründüğünü

farkedeceksiniz.
Harita görüntü katmanı için -örneğin Historic Disasters katmanı- yüksekliği değiştirme veya
semboloji ayarlarını değiştirme seçenekleriniz yoktur.
28 “Sembol”e tıklayınız, “Sembol değiştir”i seçiniz; tip için, “3D Objeler” seçiniz; “Shape”
için bir şekil seçiniz. Tornado sembolünün değiştiğini bunu yaptıktan sonra görebilirsiniz.
ArcGIS scene viewer 3D semboller için kısıtlanmış yetenekler sağlar. 3D semboloji yetenekleri
için ArcGIS Pro kullanmanız gerekir.
29 Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden “İptal (Cancel)” butonuna tıklayınız.
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Şimdi web scene’lerin slaytlarla nasıl çalışacağınızı öğreneceksiniz. Slaytlar scene’lerin farklı
konumlarını gösterirler. Slaytlar web haritalarındaki yer imlerine benzer, ama slaytlar farklı
altlık haritalar alabilir. Farklı katmanlar, güneş ve gölge ayarları alabilir. Siz çoktan scene’leri
kullanarak birkaç slayt eklediniz bile. Bir sonraki adımda ek slaytlar ekleyeceksiniz.
30 “İçindekiler” panelinde “Slaytlar (Slides)” tuşuna tıklayınız.

Slaytların altında listedeki her slaytın küçük resmi (thumbnail) ve başlığı vardır. Bir slaytı
silmek için çarpı tuşuna ve güncellemek için ise “Slaydı Güncelle (Refresh)”

tuşuna

tıklayınız.
31 Katmanlar penceresinde sadece “Tornado” isimli katmanı açık bırakınız, diğerlerini
kapatınız.
32 Scene’de gezininiz, beğendiğiniz bir görüntüyü seçiniz, “Slayt Yakala’ya (Capture Slide)”
tıklayınız, ve o slaydın başlığını “Tornado_Ad Soyad” olarak ayarlayınız.
33 Başka bir slayta tıklayıp tekrar “Tornado_Ad Soyad” slaytına tıklayarak aradaki değişikliği
fark ediniz.
34 Bütün katmanları açınız, sonra ilk açılışta görmek istediğiniz kamera pozisyonunu
ayarlayınız.
35 “Bitti”ye tıklayınız, ve scene’i kaydediniz.
Bu bölümde ArcGIS scene viewer’ın basit mekanizmalarını gördünüz ve farklı tipteki
katmanları ekleyerek web scene’ler oluşturdunuz. Harita görüntü katmanlarını içeren, feature
katmanını ve 2 scene içeren katmanlardı bunlar. Harita görüntü katmanları scene yüzeyine
bırakıldı (ki bu feature katmanlarının sembolojilerini 3D hale çevirebilirsiniz) ve scene
katmanlarınız yüzeyin üzerinde durmaktadır.
Uygulama 2: ArcGIS Pro’da Scene Oluşturun
ArcGIS Pro sizin 3D scene’ler oluşturmanız için çeşitli araçlar ve detaylı kontroller sağlar. Bu
bölümde 3D olarak depremlerin CSV dosyasını görselleştirmek için global scene
oluşturacaksınız.
1 Masaüstü bilgisayarınızdan “ArcGIS Pro”yu çalıştırınız.
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2 Yüklemeden sonra ArcGIS Pro’yu ilk defa çalıştırıyorsanız, eğer yöneticiniz veya
eğitmeniniz size farklı bir talimat vermediyse aşağıdaki adımları uygulayınız:
•

Lisans tipi için “Lisans seçeneklerinizi yapılandırın” tuşuna tıklayınız ve “Adlandırılan
Kullanıcı Lisansı (Named User Licence)” seçeneğini seçiniz.

•

Licensing Portal için, eğer sizde varsa ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS seçiniz.

•

Tamam’a tıklayınız, ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS hesabınız ile kayıt olunuz.

3 “Yeni bir proje oluştur”un altından “Global_Sahne.aptx” dosyasını seçiniz.
.aptx ArcGIS Pro proje template dosyasının bir uzantısı olarak durur. Bu uzantıyı seçerek global
scene oluşturmak için ilk adımı atmış oldunuz.
4 “Yeni bir proje oluştur” penceresinin altında “Ad” için “Depremler_AdSoyad” yazınız;
“Konum” içinse C:\IslemYayin\WebCBS\Konu09 seçip “Tamam”a tıklayınız.
ArcGIS Pro standart globe görünümü yüklenmiş boş bir scene oluşturacaktır.
5 Mouse’u kullanarak bu scene üzerinde gezinebilirsiniz.
•

Görüntüde pan yapmak için mouse’un sol tuşuna basılı tutabilirsiniz.

•

Mouse’un

tekerleğini

kullanarak

veya

sağ

tuşa

basılı

tutarak

yakınlaşıp

uzaklaşabilirsiniz.
•

Mouse tekerleğini kullanarak görünümü yatırabilirsiniz.
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6 “Ribbon” menüsündeki harita sekmesine tıklayınız. “Veri Ekle” butonunun yanındaki açılır
oka tıklayarak “XY Olay Verisi Ekle” özelliğini seçiniz.

X/Y sütunlarıyla olan bir tablo aslında bir nevi event layer (olay katmanı) sayılır. Burada
kullanılacak olan CSV dosyası event layer (olay katmanı) olarak düşünülebilir. XY Olay
Katmanı Oluştur işlemi görünecektir.
7 “XY Olay Katmanı Oluştur” panelinde aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

“XY tablosu” için C:\IslemYayin\WebCBS\Konu09\data\1.0_day.csv yolunu seçiniz.

•

“X” sütununu “longitude” ve “Y” sütununu “latitude” olarak bırakınız.

•

“Z” sütununu boş bırakınız.

•

“Katman Adı” kısmını “Deprem_Ad Soyad” olarak ayarlayınız.

•

“Mekansal Referans” kısmını ise “GCS_WGS_1984” olarak bırakınız.

•

“Çalıştır”a tıklayınız.
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Son katmanınız haritanıza eklenecektir. Sonra bu event layer’ı yeni bir formata export etmeniz
gerekecek ki; bu katman da file geodatabase’in içindedir.
8 “İçerikler” panelinde “Deprem_Ad Soyad” katmanına sağ tıklayınız ve “Veri > Detayları
Dışa Aktar”ı seçiniz.

Geoprocessing panelinde “Detayları Kopyala”yı göreceksiniz.
9 “Geoprocessing” panelinde “Girdi Detayları” olarak “Depremler_Ad Soyad”ı bırakınız,
“Detay Sınıfı Çıktısı” olarak ise “C:\IslemYayin\WebCBS\Konu09\data\data.gdb”yi seçecek
şekilde ismini “Depremler_Ad Soyad” olarak veriniz ve “Kaydet”e tıklayınız.
10 “Çalıştır”a tıklayınız.

Sonuç katmanı “İçerikler” panelinde “2B Katmanlar” grubuna eklenecektir. Birazdan başka bir
yol ile katmanı geri eklemeden önce iki Deprem_Ad Soyad katmanını kaldıracaksınız.
11 “İçerikler” panelindeki “Deprem_Ad Soyad” katmanlarının her ikisini de üzerlerinde sağ
klik yapıp kaldırınız.
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Şimdi, halihazırdaki sembolleri kullanarak scene’e yeni bir deprem katmanı ekleyeceksiniz. Bu
semboller sizin 3D sembolleri ayarlamanızı daha da kolaylaştırır.
12 Üstteki ribbon menüden “Harita” sekmesine tıklayınız, “Önayar Ekle”yi seçiniz ve “Tematik
Şekiller”e tıklayınız.

13 “C:\IslemYayin\WebCBS\Konu09\data\data.gdb”ye gidiniz ve “Deprem_Ad Soyad”ı seçip
“Tamam”a tıklayınız.
“Deprem_Ad Soyad” katmanı scene’e eklenmiştir. Katmanı hemen göremeyebilirsiniz, çünkü
ArcGIS Pro otomatik olarak görünür ölçek sınırını ayarlar ve eklediğiniz katman sizin şu anki
ölçeğiniz sınırın dışında olabilir. Bu durumda katmana doğru gidebilirsiniz.
14 “İçerikler” panelinde “Deprem_Ad Soyad” katmanı kabartılmış olduğunda ribbon menüden
“Görünüm” sekmesine tıklayınız.
15 “Görünürlük Aralığı” grubundan “Sınır İçinde” ve “Sınır Dışında” kısımlarını “<Hiçbiri>”
olarak ayarlayınız.

Şimdi deprem sembollerini ayarlayacaksınız.
16 “İçerikler” panelindeki “Deprem_Ad Soyad” katmanına sağ tıklayınız ve “Semboloji”yi
seçiniz.
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17 “Semboloji” panelinde aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

“Dik Silindir”i seçiniz.

•

“Renk Kullanımı”nı “mag” olarak ayarlayınız.

•

“Renk Tayfı”nı “Sarı’dan Kırmızı’ya” seçiniz.

•

“Yükseklik” için “mag”ı seçiniz (metre olarak).

•

Ölçeği “200.000” olarak ayarlayınız.

•

“Bakı oranını kullan” kutucuğunun tikini kaldırınız.

•

Genişliği “30.000” olarak ayarlayınız.

Depremleri silindir sembolünde görmeniz gerek. Eğer göremiyorsanız daha iyi bir kamera açısı
için scene’de gezininiz.
Şimdi bu katman için etiket (label) ayarlayacaksınız.
18 “İçerikler” panelindeki “Deprem_Ad Soyad” isimli katman üzerinde sağ klik yapınız ve
“Etiket”i seçiniz.
“Deprem_Ad Soyad” katmanı için standart etiket seçimi scene’de görünecektir. “Mag”
sütununu kullanarak bu etiketi değiştirebilirsiniz.
19 “İçerikler” panelindeki “Deprem_Ad Soyad” isimli katman üzerinde sağ klik yapıp “Etiket
Sınıfı” panelinin açılması için “Etiketleme Özellikleri”ne tıklayınız.
20 “Etiket Sınıfı” panelinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
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•

“İfade” kutusundaki yazılı şeyleri siliniz.

•

“Alanlar” listesinden “mag”i bulup çift tıklayınız.

•

“Uygula”ya tıklayınız.

“Deprem_Ad Soyad” katmanının kendi şiddetine göre (magnitude) etiketlendiğini
farkedeceksiniz. Şimdi katmanın açılır pencere (pop-up) ayarlarını yapalım.
21 “İçerikler” panelindeki “Deprem_Ad Soyad” isimli katman üzerinde sağ klik yapınız ve
“Açılır Pencereleri Yapılandır”ı seçiniz.
22 Açılır pencereler panelinden “Alanlar” içindeki “Açılır pencere elemanını düzenle”
simgesini

seçiniz.

23 “Alan Seçenekleri” listesinden “time, depth, mag ve place (zaman, derinlik, şiddet ve
mekan)” hariç diğerlerini seçilmemiş yapınız.
24 “Geri”

butonuna tıklayınız.

25 Açılır pencereler panelinden “Görüntü”ye ve ardından “Açılır pencere elemanını düzenle”
simgesine

tıklayınız.

26 “Görüntü Seçenekleri” panelinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
•

“Başlık” alanındaki yazıyı siliniz.

•

“Yakalama (caption)” alanına “Detayları görmek için ikona tıklayın” yazınız.
477

•

“Kaynak URL” için
http://esrimapbook.esri.com/GTKWebGIS/chapter9/earthquake.png olarak yazınız.

•

“Köprü Bağlantısı” için https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ adresini yazınız.

•

“Geri”

butonuna tıklayınız.

27 Açılır pencereleri (Pop-up) haritada görmek için herhangi bir depreme tıklayınız.
28 Açılır pencerede resme tıkladığınızda depremlerin detaylarını gösteren USGS sayfasının
gelmesi gerekir.
Bu yetenek size coğrafi-mekansal (geospatial) feature’larınız için ek bilgi vermesini sağlayacak
linkler koymanıza yarayacaktır. Sonraki adımda yerel bir scene’in mantığını anlamanız için
modları değiştireceksiniz.
29 Web tarayıcınızı kapatınız.
30 “Görünüm” sekmesine tıklayınız ve görünümü yerel scene moduna çevirmek için “Yerel”e
tıklayınız.
31 Görüntüyü bu modda değiştirdiğinizde yerin ve katmanların projeksiyonlanmış düzlemsel
yüzeyde göründüğüne dikkat ediniz.

32 Görünümü tekrar global scene moduna çevirmek için “Görünüm” sekmesinden “Genel”e
tıklayınız.
Eğer gerekliyse scene’i global scene görünene kadar oynatınız.
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33 Ribbon menünün sol üst köşesindeki “Kaydet”

butonuna tıklayınız ve projenizi

kaydediniz.
Bu bölümde global scene oluşturdunuz. Depremlerin CSV dosyalarıyla başladınız ve bunları
bir katman olarak file geodatabase’e dönüştürüp aktardınız ve de scene için yeni semboller
kullanarak yeni katman eklediniz. Sonrasında 3D sembolleri depremlerin şiddetini göstermek
için ayarladınız, katman etiketini, açılır pencereleri düzenleyip yerel ve global görünümler
arasındaki farkı gördünüz.
Uygulama 3: Web Scene Yayımlama
Önceki bölümde yaptığınız scene sadece sizin görebileceğiniz, yerel olarak ArcGIS Pro ile
düzenleyebileceğiniz bir scene’di. Bu bölümdeyse scene’i ArcGIS Online veya Portal for
ArcGIS’e web scene olarak yayımlamayı göreceksiniz. Böylelikle siz ve diğer kullanıcılar web
tarayıcılarını kullanarak bu scene’leri görüntüleyebilecekler.
1 Önceki bölümden devam edereseniz ArcGIS Pro’daki “Proje” sekmesine tıklayınız.

Eğer önceki bölümden sonra uygulamayı kapattıysanız sadece ArcGIS Pro’yu açınız ve scene
projenizi seçiniz.
2 Ekranın solunda yer alan “Portals” sekmesine tıklayınız. ArcGIS Online veya Portal for
ArcGIS’e bağlı olduğunuzdan emin olunuz (eğer çoklu portal bağlantınız varsa, aktif portal
olarak kulllanmak istediğiniz portal için sağ tıklayıp ayarlayabilirsiniz).
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Portal bağlantınız ekran alıntısında gösterilenden farklı olabilir.
3 Ekranın sol üst köşesindeki “Geri”

butonuna tıklayınız.

4 “Paylaş” sekmesine tıklayınız ve “Web Görünümü’nü (Web Scene)” seçiniz.

Web Görünümü Olarak Paylaş (Share Web Scene) paneli görünecektir.
5 “Web Görünümü Olarak Paylaş” panelinde aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
•

“İsim” için “Depremler_Ad Soyad” yazınız.

•

“Özet (Summary)” için dilediğinizi yazabilirsiniz. Örn: “18/01/2016 Deprem verileri.”

•

“Etiketler (Tags)” için dilediğinizi yazabilirsiniz. Örn: “Earthquakes, Depremler.”

•

“Seçenekler Paylaşılıyor (Sharing Options)” için “Everyone (Herkes)” seçiniz*

•

“Analiz Et (Analyze)” butonuna tıklayarak herhangi bir performans sorununu ve
hatasını haritayı yayımlamadan önce görebilirsiniz.
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*Eğer verileriniz özel ise ve sadece gruplar için paylaşmak istediğiniz verileri
yayımlayacaksanız ona göre tercih yapınız.

Katman bir detay şablon kümesine sahip değil (Layer does not have a feature template
set) gibi bir hata alırsanız telaşlanmayınız, herhangi bir sorun yok. Bu hata, katmanın feature
şablon seti olmadığını söyler sadece.
6 Bu uyarıyla ilgili açıklama sayfasını getirmek için uyarıya çift tıklayınız (bu durumda uyarıyı
yok sayabilirsiniz).
7 “Web Görünümü Olarak Paylaş” panelinden “Paylaş”a tıklayarak web scene’i
yayımlayabilirsiniz.

8 Web scene’in durumunu gözlemlemek için “İşler (Jobs)” kısmına tıklayınız. İşler butonunu
görmek için mouse tekerleği ile aşağıya gitmek durumunda kalabilirsiniz.
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Katmanınız işlenirken ve paylaşıldığında, ilerleme çubuğu, scene başarıyla paylaşılıncaya
kadar işlemin her aşamasının tamamlandığını not eder.
9 Web scene’i başarılı bir şekilde yayımladığınızda “İş Durumu” panelinde yayımlanan scene
üzerine mouse ile geliniz ve URL bağlantısına tıklayınız. “Web Scene ArcGIS Online Öğe
Ayrıntıları (Item Details)” sayfası açılacaktır.
Scene’in detay sayfasını web tarayıcınızda göreceksiniz. Alternatif olarak ArcGIS Online veya
Portal for ArcGIS’teki İçerik (Content) listesinden de bulabilirsiniz.
10 Küçük resme tıklayarak ArcGIS scene viewer’da scene’i görebilirsiniz.
Şimdi scene’i daha da geliştirmek için tamamlayıcı bir katman ekleyeceksiniz.
11 ArcGIS Online hesabınız ile giriş yapınız.
12 “Sahneyi Değiştir”

butonuna tıklayınız.

13 “Katman Ekle”ye tıklayınız.
14 Arama kutusuna “Plate boundaries owner:GTKWebGIS” yazınız ve scene’e katmanı
ekleyip “Bitti” butonuna tıklayınız.
15 “İçeriğim” panelinden “Tectonic_Plates”i gördükten sonra açılır ok simgesine tıklayıp
“Yeniden Adlandır”ı seçiniz ve “Tektonik Plakalar (veya ne dilerseniz)” ismini veriniz ve de
“Enter”a basınız.

16 “Tektonik Plakalar”a geliniz ve açılır ok simgesine tekrar tıklayıp “Katman Yapılandır”ı
seçiniz.
17 “Katman Yapılandır” panelinde aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz:
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•

“Şeffaflık” ayarını “% 30” yapınız.

•

“Semboller” kısmını “Simgeleri Değiştir” olarak ayarlayınız.

•

“Tür” kısmını “3B Yol” olarak ayarlayınız.

•

“Boyut”u “30000 metre” olarak değiştiriniz.

•

“Bitti”ye tıklayınız.

Tektonik plaka sınırları 3D olarak görünecektir. Scene’de gösterildiği gibi çoğu deprem plaka
sınırlarının yakınında meydana gelmiştir.
18 “Sahneyi Kaydet (Save Scene)” butonuna tıklayınız.
19 “Sahneyi Kaydet” panceresinde “Kaydet (Save)” butonuna tıklayınız.
Bir web scene oluşturmuş oldunuz. Diğer kullanıcıların kafalarının karışmamaları için
kullanmalarına ihtiyaç olmadığını düşündüğünüz araçlar ve menüler olabilir. Bu bölümde son
olarak gereksiz araçları ve menüleri kaldırmayı öğreneceksiniz.
20 Oluşturduğunuz scene URL’sini kopyalayınız ve başka bir sayfada sonuna “&ui=min”
ekleyiniz ve de “Enter”a basınız.
Farkı anlayabilmek için iki sayfayı karşılaştırınız.
21 Kullanıcılarınızla bu URL’yi paylaşınız.
URL’yi mesaj, e-posta veya istediğiniz herhangi bir yolla paylaşabilirsiniz.
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Uygulamalar
1.

ArcGIS Pro üzerinde nokta katmanı oluştunuz ve 3D sembol olarak sembol
düzenlemesi yapınız.
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Uygulama Soruları
Ödev 9: Son zamanlarda meydana gelen depremler veya başka noktasal veri
katmanlarını göstermek için bir 3D web scene oluşturunuz.
İpucu:
•

Son zamanlarda meydana gelen depremleri Kandilli Rasathanesi’nin web sitesinden
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp indirebilirsiniz.

•

Veriyi CSV formatına dönüştürünüz.

•

Veriniz CSV formatındaysa veriyi olay katmanı olarak ekleyiniz ve veriyi shapefile
veya file geodatabase içindeki bir katmana dönüştürünüz.

“Shapefile” veya “file geodatabase” içindeki katmanının önceden ayarlanmış sembollerle
ekleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

3D; veri görselleştirme, analiz ve iletişimde avantajlara sahiptir

•

3D'de Web scene’ler, 2D'deki web haritalarının karşılığıdır

•

Scene’leri iki görüntüleme modu vardır: global mod ve yerel mod

•

3D ArcGIS platformunda (bulut, masaüstü ve web) desteklenir
- ArcGIS scene viewer veya ArcGIS Pro'yu kullanarak web scene
oluşturabilirsiniz
- ArcGIS scene viewer, Web AppBuilder ve ArcGIS Earth kullanarak web
scene’leri görüntüleyebilirsiniz

•

ArcGIS‘teki 3D teknoloji hızla gelişiyor
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Bölüm Soruları
1)

CBS kullanıcıları neden 3D CBS’ye ihtiyaç duyarlar?
I. iki boyutlu haritalara veri görselliği katar.
II. İki boyutlu haritalara Analiz ve iletişim gibi avantajlar içeren yeni bir boyut getirir.
III. Kullanıcılar genellikle 3D haritaların yorumlanmasını 2D haritalardan daha ilginç
ve sezgisel bulurlar.
A.
B.
C.
D.
E.

2)

Aşağıdakilerden hangisi scene’lerin temel birimlerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Yüzeyler (Surfaces)
Haritalar (Maps)
Özellikler (Features)
Dokular (Textures)
Atmosferik Etkiler (Atmospheric effects)

Aşağıdakilerden hangisi Esri’nin 3 Boyutlu modelleme uygulamaları arasında yer
alır?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Yalnız I
I, II
Yalnız II
II, III
I, II, III

City Engine
MassMotion
3D Max
Sketch Up
İdrisi

Aşağıdakilerden hangisinde 3D’nin açılımı doğru olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

3 Dimension
3 Direction
3 Door
3 Direkt
3 Demand
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5)

6)

I. Foto-gerçeklik (Photorealistic)
II. Kartografik
III. Sanal gerçeklik (Virtual reality)
Yukarıda verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile ilgilidir?
A. Feature’lara göre Scene’ler
B. Dokularına göre Scene’ler
C. Feature ve Dokularına göre Scene’ler
D. Yerel seçime göre Scene’ler
E. Global seçime göre Scene’ler
Foto-gerçeklik ve tematik teknikleri birleştiren scene aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

3D Scene
Kartografik Scene
Yerel Scene
Global Scene
Sanal gerçeklik (Virtual reality) scene

“Fotoğrafları her bir detaya doku yaparak gerçekliği yeniden oluşturmayı hedefler. Bu
tip scene’ler genellikle görüntüyü doku olarak kullanır ve şehir gibi görünür cisimleri
göstermek için uygundur.”
Yukarıdaki açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Foto-gerçeklik (Photorealistic)
Kartografik Scene
Yerel Scene
Global Scene
Sanal gerçeklik (Virtual reality) scene

“2D tematik haritalama tekniklerini alır ve 3D’ye taşır. Bu tip scene’ler genellikle nüfus
yoğunluğu, deprem şiddeti, uçuş güzergahları, bölgelendirme yasaları, güneş etkisi ve
hava koridor riskleri gibi soyut ya da görünmez özniteliğe dayalı semboller için
kullanırlar.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Foto-gerçeklik Scene (Photorealistic)
Kartografik Scene
Yerel Scene
Global Scene
Sanal gerçeklik (Virtual reality) scene
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9)

Aşağıdakilerden hangisi Esri’nin 3D (3 Boyutlu) işlemler yapmak için kullanılan
ürünleri arasında yer almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

10)

ArcGIS Pro
3D Analyst
CityEngine
ArcGIS Earth
ArcMap

I. Altlık Harita Seç
II. Global/Yerel Scene Seç
III. Katman Ekle
IV. Slayt/Yer İmi Ayarla
V. Katmanları Düzenle
VI. Scene Kaydet/Paylaş
Yukarıda web scene oluşturma için gerekli olan altı adım verilmiştir. Web scene
oluşturmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, V, VI
II,II,IV, V, VI, I
III, IV, V, I, VI
III, I, II, V, IV, VI
II, I, III, V, IV, VI

Cevaplar
1)

E

2)

B

3)

A

4)

A

5)

C

6)

E

7)

A

8)

B

9)

E

10)

E
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14. ARCGIS API FOR JAVASCRIPT İLE GİRİŞ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. ArcGIS API for JavaScript’in temelini anlamak.
14.2. JavaScript hata ayıklama (debug).
14.3. Bir JavaScript örneğini adapte etmek.
14.4. Birden fazla JavaScript örneğini birleştirmek.
14.5. JavaScript kullanarak 2D ve 3D CBS uygulamaları geliştirme konuları
işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Debug nedir? Neden kullanılır?
Neden JavaScript?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Araştırma yaparak, okuyarak,

JavaScript Hata Ayıklama

Geliştirile yazılım kodlarındaki

düşünerek, uygulayarak ve

hataları bulmayı öğrnemek

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

JSON

Sözdizimi (syntax) terminolojisini düşünerek, uygulayarak ve
anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.

JavaScript ileri düzey kodları
HTML ve CSS

yazarken HTML ve CSS katkısını
anlamak

Araştırma yaparak, okuyarak,
düşünerek, uygulayarak ve
günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

ArcGIS REST API

Servislerin yayımlanmasındaki

düşünerek, uygulayarak ve

arka planı anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
Araştırma yaparak, okuyarak,

ArcGIS API for JavaScript

ArcGIS API for JavaScript

düşünerek, uygulayarak ve

yeteneklerini anlamak

günümüz teknolojisini yakından
takip ederek.
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Anahtar Kavramlar
1.

JavaScript

2.

HTML ve CSS

3.

JSON

4.

ArcGIS REST API

5.

ArcGIS API for JavaScript

6.

Sözdizmi (Syntax)
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Giriş
ArcGIS ile yapılandırılabilir uygulamalar kullanarak çeşitli web uygulamaları oluşturmayı
öğrendiniz. Kullanıma hazır bu web uygulamaları büyük işlevsellik sağlar, ama projenizin tüm
gereksiminlerini karşılamayabilirler. Bu tür durumlarda kendi uygulamalarınızı programlamalı
ya da mevcut web uygulamalarına kişiye özel ayarlamalar yapmalısınız. JavaScript web’teki en
beğenilen programlama dilir. JavaScript üstüne kurulmuş ArcGIS for JavaScript, kişiye özel
web CBS uygulamaları geliştirmek için kütüphaneler sağlar. Bu bölümde bireysel JavaScript
örneklerini adapte etmek ve birden fazla JavaScript örneğini birleştirmek için JavaScript API
kullanmayı öğreneceksiniz.
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14.1. Bölüm Önizlemesi

Şekil 14.1. ArcGIS web uygulamaları oluşturmak için birçok yol sunar. Şekildeki yeşil parlak
çizgiler bu bölümün öğrettiği teknolojiyi vurgular.

14.2. Neden JavaScript?
Günümüzde neredeyse tüm web sayfaları bazı JavaScript kodları içerir. JavaScript, web
tarayıcıları ve sunucular arasındaki köprüdür. JavaScript, sunucuların yeteneklerini kullanmak
için sunucularla iletişime geçer ve web sayfalarını dinamik ve etkileşimli yapmak için web
tarayıcılarıyla çalışır.
Sunucu tarafında web servislerinin aksine JavaScript genellikle tarayıcı tarafında çalışır.
JavaScript, native masaüstü uygulamaları ve mobil uygulamalara kıyasla, daha çok, platfromlar
arası yeteneklere sahiptir. Tüm masaüstü ve mobil web tarayıcıları JavaScript’i destekler.
Duyarlı web tasarım yaklaşımı ile tek bir JavaScript web uygulaması hem masaüstü
tarayıcılarında hem de mobil tarayıcılarında ve geniş bir ekran boyutu yelpazesinde çalışabilir.
JavaScript kullanmak için profesyonel entegre geliştirme –integrated development
environment- (IDE) ortamına ihtiyaç yoktur ve JavaScript programlarını derlemenize de gerek
yoktur. JavaScript kodlarını herhangi bir metin düzenleyicide yazabilir ve ardından kaynak
kodunu yükleyip, bir web tarayıcısında çalıştırabilirsiniz.
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14.3. HTML ve CSS
Genellikle JavaScript kullanımı en başta kolaydır. Ancak JavaScript ile programlamaya
başladığınızda Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheet’in (CSS)
temelini bilmeniz gerekir. JavaScript web uygulamalarının yapımında HTML ve CSS ile
birlikte çalışır.
•

HTML, içeriğinizi paket haline getirmek için kullanılan bir biçimleme dilidir.

•

CSS, içeriğe stil vermek için kullanılan bir formatlama dilidir.

•

JavaScript, web sayfalarınız için dinamik ve etkileşimli özellikler oluşturur.

HTML, CSS ve JavaScript’in temellerini http://www.w3schools.com eğitim web sitesinde
hızlıca öğrenebilirsiniz.

14.4. JSON
ArcGIS API for JavaScript, aşağıdaki nedenlerden ötürü depolama ve veri takası için hafif ve
kolay anlaşılan JavaScrit Object Notation’a (JSON) dayanır:
•

Veri, “sütun_adı: değer” içindedir.

•

Veri, virgüllerle ayrılmıştır.

•

Şekilli parantezler objeleri tutar.

•

Köşeli parantezler dizinleri tutar.

Örneğin aşağıdaki JSON kodu üç öğrenciyi içeren bir dizini tarif eder. Her ogrenci; ad, hobi ve
adres alanı ve değeri ile temsil edilir. Her adres; cadde, posta kodu alanı ve değeri ile bir JSON
objesidir.
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14.5. ArcGIS REST API
JavaScript API, ArcGIS Representational State Transfer’e (ArcGIS REST API) dayanır.
Önceki bölümlerde ArcGIS Online ve ArcGIS for Server kullanarak çeşitli web servislerini
nasıl yayımlayacağınızı öğrendiniz. Bu servisler ve web haritaları, yeteneklerini ArcGIS REST
API ile gösterirler. ArcGIS JavaScript API’ler sunucuyu REST API üzerinden çağırırlar.
Sunucu tarafı yetenekleri açısından JavaScript API sadece REST API’nin sunabileceklerini
gönderir.

Şekil 14.2. ArcGIS for JavaScript, ArcGIS for Server ile etkileşime geçmek için ArcGIS REST
API’ye ihtiyaç duyar.
ArcGIS REST API ile tüm kaynaklar ve operasyonlar bitim noktası hiyerarşisi veya URL’ler
ile

ortaya

çıkar.

Bir

harita

servisinin

REST

bitim

noktası

http(s)://<makine_adı>/arcgis/rest/services/<dosya_adı>/<servis_adı>

genellikle

formatındadır.

Örneğin: http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire/MapServer.
Olağan olarak bu harita servisindeki ilk katman için URL bitim noktasında, “0 (sıfır)” ile
başlayan

bir

numara

verilir:

http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/RedlandsEmergencyVehicles/Map
Server/0
Bu REST URL’leri JavaScript’te sorgu yapmak, harita ya da katman oluşturmak için harita
servisini koşturur. Önceki bölümlerde öğrendiğiniz üzere ArcGIS REST Services Directory,
ArcGIS REST API’yi keşfetmek için iyi bir yerdir. Örneğin, bir harita servisi dışa aktarım
operasyonunu destekleyebilir. Harita servisinin Services Directory sayfasındaki Export Map
bağlantısına

tıklarsanız

buna

benzer

bir

URL

alırsınız:
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http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/RedlandsEmergencyVehicles/Map
Server/export?format=png8&bbox=-117.29546425851748%2C34.036800257765584%2C117.11795646748254%2C34.12201888281171&bboxSR=4326&size=1908%2C916&f=html.
Eğer URL’nin sonundaki f=html’i f=json olarak değiştirirseniz yeni URL JavaScript API’nin
ArcGIS for Server’a harita oluşturma isteği için gönderdiği URL olacaktır. JSON formatındaki
yanıt aşağıdaki ekran alıntısına benzeyecektir.

Şekil 14.3. Harita talebine JSON formatında verilen yanıt.
Bu yanıtı okumakta zorluk çekebilirsiniz. Bu yanıt JavaScript tarafından çözümlenip sunulmak
içindir. Daha okunur bir JSON yanıtı isterseniz talep URL’sinde f = json yerine f = pjson
yazabilirsiniz.

14.6. ArcGIS API for JavaScript
ArcGIS API for JavaScript; HTML, JavaScript ve CSS içeren HTML5 üzerine kurulmuştur.
API istemci tarafında çalışır. API’nin iki temel yeteneği vardır:
•

Haritalama, sorgulama, düzenleme, analiz ve diğer CBS işlevlerini sağlamak için
ArcGIS Online, Portal for ArcGIS ve ArcGIS for Server içeren CBS sunucularıyla
etkileşim.

•

CBS sunucularının yanıtlarını haritalarda, görüntülerde, açılır pencerelerde (pop-ups),
grafiklerde ve başka formatlarda görüntüleme ve kullanıcılarla etkileşime girme.

Bulut, ArcGIS API for JavaScript kütüphanesini host eder. Kütüphaneyi indirip kurmanıza
gerek yoktur. Eğitim bölümünde göreceğiniz gibi <script> ve <link> etiketlerini kullanarak
API’ye atıf yapmanız yeterlidir. Güvenli erişim gerektiren kurumların ise (harici bir internet
bağlantısına izin vermeyen kuruluşlar gibi) API’yi indirip, yerel ağlarında barındırma
seçenekleri vardır.
Bir web uygulaması yazmak için ArcGIS API for JavaScript kullandığınızda genellikle takip
etmeniz gereken altı adım vardır:
1. ArcGIS API for JavaScript’e atıf yapınız.
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2. İşlevleriniz için gereken API modüllerini yükleyiniz.
3. Harita veya scene oluşturunuz.
4. 2D harita veya 3D scene görüntünüzü oluşturunuz.
5. Sayfa içeriğini, özellikle haritalarınızı ve scene görüntülerinizi saklayacak yerleri tarif
ediniz.
6. Sayfa stilini ayarlayınız.
Mevcut bir örnek veya birden fazla örneğin birleşimini adapte ettiğinizde bütün adımları
kullanmayacaksınız, çünkü bazı adımlar önceden örneklerde tamamlanmış olacaktır.
Bir

geliştirici

olarak

çoğunlukla

ArcGIS

API

for

JavaScript

web

sitesini

http://developers.arcgis.com/javascript kullanacaksınız. Bu sitede kılavuz, API referansları,
örnekler ve diğer ArcGIS kullanıcılarıyla paylaşım, iletişim ve iş birliği yapabileceğiniz
JavaScript forum olan GeoNet’i (https://geonet.esri.com) bulabilirsiniz.

Şekil 14.4. ArcGIS API for JavaScript’in yardım dokümanı sitesi. Site sayfası burada
gördüğünüzden farklı olabilir.
ArcGIS API for JavaScript, geliştirme çabalarını azaltmaya ve çapraz tarayıcı yeteneğini
geliştirmeye yardımcı olan bir JavaScript çerçevesi (framework) veya araç seti (toolkit) olan
Dojo'nun üzerine kurulmuştur. Bootstrap, React ve JQuery gibi diğer JavaScript çerçeveleriyle
ilgili tecrübeniz varsa bunları API ile de kullanabilirsiniz.

14.7. ArcGIS API for JavaScript’in Temel Sınıfları
ArcGIS API for JavaScript nesne oluşturabileceğiniz birçok sınıf sağlar. Aşağıdaki liste en çok
kullanılan sınıfları içerir:
•

View: MapView ve SceneView sınıflarını içerir.
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Ø MapView: Haritaları 2D oluşturucular ile görüntüler. MapView özellikleri boyut,
merkez, döndürme, ölçeklendirme ve daha fazlasını içerir.
Ø SceneView: 3D scene’leri 3D oluşturucularla görüntüler. SceneView özellikleri
merkez, döndürme, ölçeklendirme, kamera ve daha fazlasını içerir.
•

Map: Bir haritaya dinamik olarak eklenebilecek ve haritadan kaldırılabilecek veya
mevcut bir web haritasından yüklenebilecek katmanları yönetir.

•

WebScene: Bir WebScene’e dinamik olarak eklenebilecek ve WebScene’den
kaldırılabilecek veya mevcut bir web scene’den yüklenebilecek katmanları yönetir.

•

Layer: Harita ve web scene’lerin temel bileşenidir. Bu sınıf; feature katmanı, grafik
katmanı, dinamik harita katmanı, görüntü (image) katmanı, mozaik (tile) katmanı,
stream (akış) katmanı, vektör mozaik katmanı, web mozaik katmanı, yükseklik katmanı
ve scene katmanını temsil eden alt katmanlar içerir.

•

Render:

Katmanlar

için

çizim

bilgisi

içerir.

Bu

sınıf

SimpleRenderer,

ClassBreakRenderer ve UniqueValueRenderer gibi alt sınıflar içerir.
•

Symbols: Noktaları, çizgileri, poligonları ve metinleri 2D olarak görüntüler. Bu sınıf,
SimpleMarkerSymbol, SimpleLineSymbol, SimpleFillSymbol gibi birçok alt sınıf
içerir.

•

3D Symbols: Noktaları, çizgileri, poligonları ve metinleri 3D olarak görüntüler. Bu
sınıf, IconSymbol3DLayer, LineSymbol3DLayer, ExtrudeSymbol3DLayers gibi
birçok alt sınıf içerir.

•

Task: QueryTask, Geoprocessor ve RouteTask gibi alt sınıflar içerir. Bu alt sınıflar
bir harita servisindeki bireysel ya da tüm katmanların öznitelik veya mekansal
aramalarına, geoprocessing görevlerine, optimum rotaların bulunması ve daha fazlasına
izin verir.

•

Portal: ArcGIS Online ve Portal for ArcGIS içeriği ile çalışsan uygulamaların
oluşturulmasına imkan verir. Örneğin katmanları, oluşturucu (renderer) ve açılır
pencerelerle zaten yapılandırılmış bir ArcGIS Online web haritası veya web scene’e
yükleyebilirsiniz.

14.8. Sınıf Özellikleri, Metodları ve Olayları
Her ArcGIS API for JavaScript sınıfı genellikle aşağıdaki özellikler, yöntemler ve olayların
birçoğunu içerir:
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Özellikler: Örneğin bir MapView boyut, merkez, döndürme, ölçeklendirme, yakınlaştırma ve
başka özellikler içerir. Ayrıca bir nesnenin özelliklerini basit bir komut ile alıp
ayarlayabilirsiniz, objectName.propertyName. Harita görüntüsünün yakınlaştırma seviyesini
alıp ayarlamak için mapView.zoom komutunu kullanabilirsiniz.
Yöntemler: Yöntemler bir sınıfın yapabileceği eylem veya işlevlerdir. Bir yöntemi bu formatta
çağırıp çalıştırabilirsiniz: objectName.methodName (parameters). Örneğin bir haritanın ekleme
yöntemini kullanarak bir katman ekleyebilirsiniz: map.add (layer).
Olaylar

(Events):

Bir

nesne

hazır

olduğunda,

başlatıldığında,

değiştirildiğinde,

tamamlandığında, taşındığında, görüntülendiğinde veya bir hata olduğunda uygulamanızda bir
olay gerçekleşir. Bu olaylara karşılık bazı işlevleri tetikleyebilirsiniz.
•

Bir nesnenin özellik değişimini gözlemek için .watch(property, callback) yöntemini
kullanınız. Örneğin bir harita görüntüsünün boyut değişimini aşağıdaki kod ile izleyip,
yönetebilirsiniz:
mapView.watch(“extent”, function(response) {
console.log(“the response object is the new extent”);
});

•

Bir görevin veya sınıfın sonucunu idare etmek içim promie (söz) kullanınız.
Promise’ler ArcGIS API for JavaScript’in 4.0 sürümüde önemli bir rol oynarlar.
Özünde promise, bir işlem bittiğinde geri dönüşünün yapılacağına “söz verilen” bir
değerdir. Promise’ler genellikle .then(callback, errback) yöntemi ile kullanılır. Örneğin
bir queryTask’ın sonucunu aşağıdaki kod ile yönetebilirsiniz.
queryTask.execute(parameters).then(
function getResults(queryResults) {},
function getErrors(err) {}
);

14.9. Sandbox’taki ArcGIS API for JavaScript Örneklerini Keşfedin
ArcGIS for JavaScript’i hızlı ve kolay öğrenmek için örnekler arayabilirsiniz. API web
sitesindeki çoğu örneğin Explore in the sandbox tuşu vardır. Bu tuşa tıklayıp web
tarayıcınızdaki metin kutusunda örnek kaynak kodunu değiştirebilir ve kendi web sunucunuzu
yüklemeden kodunuzu tarayıcıda çalıştırabilirsiniz.
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Şekil 14.5.Tarayıcınızda doğrudan örnek kod kullanmayı ve keşfetmeyi öğrenebilirsiniz.

14.10. Örnekleri Adapte Etme ve Birleştirme
Web uygulama geliştirme projenizi örnekler kullanarak başlatmak maliyet açısından daha
etkindir. API web sitesi, ArcGIS Online veya Portal for ArcGIS ayarlanabilir uygulamaları,
çözüm uygulamaları, Esri GitHub (https://github.com/Esri) uygulamaları veya Web
AppBuilder for ArcGIS Framework’tan örnekler kullanabilirsiniz.
Genelde bir JavaScript örneğini kendi gereksinimlerinize adapte etme işi üç önemli adım içerir:
1. Web servisini veya katman URL’sini değiştiriniz.
2. Öznitelik sütun isimlerini yeni servis veya katman ve sütunların ilgili değerleri ile
değiştiriniz.
3. Feature katmanları ve grafikleri içeren ilgili sembolleri değiştiriniz. Örneğin bir
uygulama bazı çizgileri, çizgi sembolü kullanarak vurguluyordur. Eğer bu sembolün bir
nokta katmanı ile çalışmasını istiyorsanız, çizgi sembolünü nokta sembolü ile
değiştirerek feature tiplerini eşleştirmelisiniz.
Birden fazla örneği birleştirme daha karışık olabilir, ama genellikle her bir örneğe gereken
modülleri yüklemeniz gerekir. Normalde kaynak kodunu diğer örneklerden ayrı işlevler veya
sınıflar olarak tutmalısınız. Bu alıştırma, çakışmalardan kaçınmanızı ve kodunuzun bakımını
daha kolay yapmanıza yardımcı olur.
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14.11. Widget’ları Dahil Edin
Widget, JavaScript uygulamalarına kolayca ekleyebileceğiniz kendi başına bir bileşendir.
ArcGIS API for JavaScript, BasemapToggle widget gibi pekçok widget sağlar. Web
uygulamanıza bir widget eklemek genellikle dört adım gerektirir:
1. Widget’ı tutmak için HTML gövdesinde bir div (boşluk) tanımlayınız.
2. Modül ya da modülleri gereksinim işlevine yükleyiniz.
3. Ortak harita, katman veya sütun gibi widget özelliklerini tanımlayınız.
4. Widget’ın başlangıç yöntemini çağırınız.

Şekil 14.6. Web uygulamanıza widget eklemek için gereken adımlar.
ArcGIS API for JavaScript widget’larının ArcGIS Web AppBuilder widget’larından farklı
olduğunu göreceksiniz.

14.12. Uygulamanıza Katmanlar Ekleyin
Uygulamanıza iki yolla katman ekleyebilirsiniz:
•

Web haritası veya web scene yaklaşımı: Bir web haritası veya web scene stil
oluşturulmuş katmanlar ve ayarlanmış açılır pencereler içerir.

•

Dinamik yaklaşım: ArcGIS API katmanı çeşidini seçmelisiniz. Bazı veri kaynakları
için seçiminiz kolay olacaktır. Örneğin host edilmiş feature katmanlar için
FeatureLayer, mozaik (tile) ArcGIS harita servisleri için ArcGISTiledLayer,
önbelleğe alınmış vektör mozaikleri için VectorTileLayer ve HTML5 WebSockets
kullanan veri akışları için StreamLayer kullanmalısınız. Ancak diğer kaynaklar
seçiminizi daha da zorlaştıracaktır. Örneğin dinamik bir harita servisinin katmanlarını
görüntülemek için çoğu zaman ArcGISDynamicLayer ve FeatureLayer yaklaşımları
arasında seçim yapmak zorunda kalacaksınız. ArcGISDynamicLayer için sunucu, bir
harita oluşturur ve harita görüntüsünü istemci tarafına geri gönderir. FeatureLayer için
sunucu vektör verisini istemci tarafına geri gönderir ve istemci tarafı haritayı çizer.
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14.13. IDE ve Hata Ayıklama (Debugging)
Program yazarken hata yapmanız kaçınılmazdır. WebStorm, Sublime ve Microsoft Visual
Studio gibi JavaScript IDE’ler programlama tecrübenizi söz dizimi (syntax) vurgulama ve
IntelliSense sağlayarak kolaylaştırır. IntelliSense bağlam-farkındalığına sahip bir kod
tamamlama özelliğidir. Yazım hatalarını ve diğer yaygın hataları azaltır.
Bir yazılım geliştiricisi olarak sıklıkla hata ayıklama araçları kullanmalısınız. Aksi takdirde
küçük bir hatayı tanımlamak bile sıkıntı verebilir. Chrome, Firebug eklentili Firefox, Safari ve
Internet Explorer (10 sürümü ve daha ilerisi) geliştirici araçları sağlar. Bu araçlar aşağıdaki
yeteneklere sahiptirler:
•

Konsol çalışma zamanında ortaya çıkan JavaScript hatalarını görüntüleme.

•

Değişken değerlerini ve doküman obje model (DOM) durumunu incelemek için kod
icrasını ayarladığınız kırılma noktalarında duraklatma.

•

Ağ kullanımını analiz etmek ve kod performansını geliştirmek için ağ aktivitelerini
gözleme.

•

HTML birimlerini teftiş etme, stillerini ve düzenlerini gerçek zamanlı ayarlama.

14.14. Bu Uygulamada
Bu bölümde dünya nüfuslarını yükseltilmiş (extruded) poligonlarla görüntüleyen bir 3D harita
ile deprem ve tektonik sınırları 2D ve 3D olarak görüntüleyen bir uygulama dahil olmak üzere
birkaç web uygulaması oluşturacaksınız. Ayrıca iki görüntüyü birleştireceksiniz; böylece 3D
görünümü

boyunca

izleyeceğiniz

şekilde

2D

görünümünü

kaydırabilecek

veya

yakınlaştırabileceksiniz.
Veri: Gerekli veri olarak birkaç host edilmiş katman ve bir web scene sağlanacaktır.
Sistem Gereksinimleri:
•

Uygulamalarınızı görmek ve hata ayıklamayı öğrenmek için Chrome web tarayıcısı.
Chrome çoğu HTML’i file:///URL kullanarak görmenizi sağlar. Chrome sürümünüz 3D
scene’leri göstermek için WebGL’i desteklemelidir. ArcGIS scene view gereksinimler
sayfasını ziyaret ederek sistem gereksinimleri ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

•

JavaScript kodu düzenlemesi için Notepad++, Notepad, salt metin düzenleyici veya
profesyonel JavaScript geliştirme ortamı. JavaScript kodlarınızı Notepad’e kıyasla
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Notepad++’ta daha kolay okuyabilirsiniz. Notepad++’yı http://www.notepad-plusplus.org sitesinden indirebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak bu bölüm için
profesyonel bir IDE öğrenmenize gerek olmayacak.
•

Altlık haritalar, host edilmiş katmanlar ve web scene’leri sunmak (serving) için ArcGIS
Online. Bu içerikler herkese açık seviyede paylaşılır. Herkes bu içeriklere erişebilir;
bundan dolayı bu eğitim için bir hesaba ihtiyacınız olmayacak.

•

ArcGIS API for JavaScript 4.0 veya daha yeni bir sürümü.

Uygulama 1: 2D ve 3D Görüntülerin Temellerini Anlama
Bu bölümü ArcGIS API for JavaScript web sitesinin (https://developers.arcgis.com/javascript)
Sample Code sayfasından başlayarak tamamlayacaksınız. İlgili kodları bu web sitesi üzerinden
inceleyeceksiniz. Şimdi 2D ve 3D görüntülere giriş için iki örnek inceleyeceksiniz.
1 “Sample Code” sayfasını açtıktan sonra “Get started with 2D” tuşuna tıklayınız.
2 Adım adım talimatları okuyunuz ve JavaScript uygulaması geliştirmenin adımlarını
öğreniniz.
Kaynak kodununun her satırını anlamanıza gerek yoktur.
3 Haritanın alt kısmındaki “Explore in the sandbox” butonuna tıklayınız.

4 Sol tarafta açılan panelde kaynak kodunu okuyunuz ve sağ taraftaki uygulamada gezininiz.
5 “Sample Code” sayfasına geri dönmek için tarayıcının geri tuşuna iki defa tıklayınız.
6 “Get started with 3D” tuşuna tıklayınız ve ikinci adımdan dördüncü adıma kadar olan
talimatları tekrarlayınız.
Uygulama 2: 3D Scene Örneğini Uyarlayın
Bu bölümde ülkelere göre dünya nüfusunu 3D olarak görüntüleyeceksiniz. Hedefiniz basit bir
JavaScript örneğini nasıl adapte edeceğinizi öğrenmektir.

506

Not:
•

Aşağıdaki adımlar biraz kod yazma gerektiriyor. Yazım hatalarından kaçınmak için
C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\polygon_extrusion_key.html konumundaki kaynak
koduna başvurunuz veya kaynak kodundan ihtiyaç duyduğunuz parçaları adımlar
üzerinde çalıştıkça kopyalayınız.

•

ArcGIS JavaScript sandbox içindeki bazı JavaScript kodlarını değiştireceksiniz. Lütfen
sandbox sayfasını yenilemeyiniz veya sayfadan ayrılmayınız, aksi takdirde
değişiklikleri kaybedersiniz.

•

JavaScript büyük küçük harflere duyarlıdır ve paragraf başının bir önemi yoktur. Ancak
paragraf başları okunabilirlik için önemlidir.

1 “Chrome”u başlatınız ve http://arcg.is/27e0PrD gibi bir ArcGIS API for JavaScript sandbox
örneğine gidiniz. Metin alanın solundaki tüm kaynak kodunu seçiniz ve siliniz, ardından örnek
uygulamadaki “Refresh”

butonuna tıklayınız.

Tipik olarak ArcGIS API for JavaScript örneklerinden proje gereksinimlerinize uygun bir örnek
seçebilirsiniz.

Eğitimin

bu

bölümü

için

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\polygon_extrusion.html konumunda size bir JavaScript
örneği verilmiştir. Bir sonraki adımda buradaki kaynak kodunu kopyalayıp sandbox metin
alanına yapıştıracaksınız.

2Notepad++

veya

başka

bir

JavaScript

düzenleyiciyi

başlatınız.

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\polygon_extrusion.html adresini açınız ve tüm kaynak
kodunu seçip kopyalayınız. Kopyalanan kaynak kodunu sandbox sayfasının sol tarafındaki
metin alanına yapıştırınız. Kaynak kodunu gözden geçirip “Refresh”

butonuna tıklayınız.
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Bu uygulama, ABD'deki tüm eyaletlerin altlık haritası ve feature katmanı olan bir 3D global
scene görüntüsünü içerir. Bu scene uygulaması eyaletleri nüfus yoğunluklarına göre yüzeyden
kabartı verir ve eyaletleri coğrafi boyutlarına göre beyazdan kırmızıya değişen renkler ile
doldurur.
Bu scene’i ArcGIS scene viewer’da olduğu gibi hareket edebilirsiniz. Bir başka deyişle
gezinmek için mouse’un sol tuşuna basılı tutup, eğmek ve döndürmek için sağ tuşa basılı tutup
hareket ettirebilir ve mouse tekerini kullanarak görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.
Bir sonraki adımda scene’i global görüntüden yerel görüntüye çevireceksiniz. Scene’i
değiştirmek yerel scene üzerinde denemeler yapmanıza izin verir ve dünyadaki tüm ülkeleri bir
bakışla görmenizi sağlar. Nesne görüntüsünün viewingMode özelliğini yerel olarak ayarladınız.
Bu özellik hakkında daha fazla bilgiyi ArcGIS API for JavaScript web sitesinde bulabilirsiniz
(API Reference > esri/views > SceneView > Properties > viewingMode’a tıklayınız).
3 Aşağıdaki şekilde göründüğü gibi nesneyi görmek için kaynak koduna viewingMode: “local”,
komutunu ekleyiniz ve “Refresh”

butonuna tıklayınız.
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Bir sonraki adımda eyalet katmanını dünya ülke katmanına dönüştüreceksiniz. Katman URLsi;
https://arcgis.storymaps.esri.com/arcgis/rest/services/SevenBillion/PopulationGrowth_1960_2
010/MapServer/0
4

Kaynak

kodunda

featureLayer

url’yi

bulunuz

ve

değerini

https://arcgis.storymaps.esri.com/arcgis/rest/services/SevenBillion/PopulationGrowth_1960_2
010/MapServer/0 olarak değiştiriniz ve de “Refresh” butonuna tıklayınız.

Not:

Feature katman URL’sinin http/https protokolü, mevcut sayfanızın http/https

protokolü ile aynı olmalıdır. Eğer mevcut sayfanızın URL’si https kullanıyorsa katman URL’si
de https kullanmalıdır. Eğer mevcut sayfanızın URL’si http kullanıyorsa katman URL’si de http
kullanmalıdır. Protokolleri karıştırırsanız web tarayıcınızın güvenlik kontrolünden dolayı
katmanı ekleyemeyebilirsiniz.
Karşınıza gelen görüntüde 2D katman 3D semboller ile görüntüleniyor. 3D sembol poligonları
sizeInfo çeşidinin belirttiği üzere POP07_SQMI alanına göre yüzeyden kabartıyor. minSize ve
maxSize kabartının minimum ve maksimum yüksekliklerini tanımlar ve minDataValue ve
maxDataValue POP07_SQMI alanının min ve max değerlerine karşılık gelir. Bir sonraki
adımda ülkelerin kabartılarını nüfus alanına göre olan 3D sembolle değiştireceksiniz.
5 Kaynak kodunda size’ın altında aşağıdaki eylemleri gerçekleştiriniz:
•

field değerini POP2007 olarak değiştiriniz.

•

maxSize değerini 10000000 metre olarak değiştiriniz. Bu yeni değer ülkelerin daha
yükseğe çıkmalarını sağlayacaktır.

•

minDataValue değerini 11992 olarak ve maxDataValue değerini 1321851888 olarak
değiştiriniz.
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6 “Refresh”

butonuna tıklayınız ve ülkelerin nüfuslarına göre yüzeyden kabartı yaptıklarına

dikkat ediniz.

Bir sonraki adımda ülkeleri alan değerlerine göre renklendirmek için katman sembolojisini
değiştireceksiniz.
7 Kaynak kodunda color ’ın altında aşağıdaki eylemleri gerçekleştiriniz:
•

field’ı SQKM olarak değiştiriniz.

•

minDataValue değerini 0.25 olarak ve maxDataValue değerini 16897294 olarak
değiştiriniz.

8 “Refresh”

butonuna tıklayınız ve harita görüntüsünü uzaklaştırınız, ardından ülkelerin

alan büyüklüklerine göre renklendirildiklerini farkedeceksiniz.
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Bir sonraki adımda çoğu ülkeyi ilk görüntüdeki dünya üzerinde görmek için görüntünün kamera
ayarlarını değiştireceksiniz.
9 Kaynak kodunda kamera ayarlarını bulunuz, position değerini [22, 22, 20000000], tilt
değerini 5 ve heading değerini 15 olarak değiştiriniz ve “Refresh”

butonuna tıklayınız.

Bu değerler kamerayı 22 boylam, 22 enlem, 20.000.000 metre yükseklik, kuzeyden-doğuya 15
derece ve 5 derece aşağıya bakacak şekilde ayarlar.
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Bu bölümde bir örneği katman URL’sini, öznitelik adlarını ve değerlerini değiştirerek adapte
ettiniz. Ayrıca kamera ayarlarını değiştirerek kapsamlı bir ilk görüntü elde ettiniz.
Geliştirdiğiniz kodu kaydetmek istiyorsanız Download butonuna tıklayınız.
Uygulama 3: JavaScript Hata Ayıklama (Debugging) ve HTTP Trafiğini İzleme
Başlangıçta kolayca sandbox kaynak düzenleyicisi ile çalışabilirsiniz ama bu düzenleyicinin
bazı sınırlamaları vardır. Sayfanızı yeniler veya sayfadan ayrılırsanız tüm çalışmanızı
kaybedersiniz. Buna ilaveten düzenleyici hata ayıklama kodunu kullanmak istediğinizde kolay
ve kullanışlı değildir.
Bu bölümde JavaScript dosyasını bir düzenleyici kullanarak yerel olarak düzenleyecek, kasıtlı
bir hata oluşturacak ve JavaScript’te nasıl hata ayıklama yapıldığını öğreneceksiniz. Bu
beceriyi edinme, uygulama geliştirirken üretkenliğinizi arttıracak ve sizi birçok hüsrandan
koruyacaktır.
Not: Genellikle JavaScript kodunuzu ilk olarak bir web sunucusuna dağıtmanız, web
uygulamanızı bir web tarayıcısında http veya https protokolü aracılığıyla yüklemeniz ve
kodunuzda hata ayıklama yapmanız gerekir. Eğitimi kısa tutmak için yerel dosyaları, JavaScript
kodunu dağıtmadan, doğrudan hata ayıklamaya tabi tutacaksınız.
1 “Chrome”u başlatınız ve C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\3dView_1.html konumuna
gidiniz ve de scene görüntüsünün önceki bölümde geliştirdiğiniz görütünün aynısı olduğunu
görünüz.

Bir sonraki adımda kasıtlı hatalar oluşturacaksınız ve kodunuzda geliştirici araçları kullanarak
hata ayıklama yapacaksınız.
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2Notepad++

veya

başka

bir

JavaScript

düzenleyici

başlatınız

ve

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\3dView_1.html’i açınız.
Kodun bir önceki bölümde geliştirdiğiniz kodun aynısı olduğunu göreceksiniz.
3 Kaynak kodunda new SceneView’i bulunuz ve new sceneView olacak şekilde değiştiriniz
(Büyük olan “S” harfini küçültünüz). Programınızı kaydediniz.
4 “Chrome”da C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\3dView_1.html’i yeniden yükleyiniz.
Hiçbir görüntü göremeyeceksiniz.
Bir sonraki adımda Chrome kodun neresinin yanlış olduğunu belirtecektir.
5 Chrome aktif pencereyken “Geliştirici Araçları’nın (Developer Tools)” arayüzünü açmak için
klavyeden “F12” tuşuna basınız.
Alternatif olarak Geliştirici Araçları Seçenekler (Options) tuşuna ve ardından Diğer araçlar >
Geliştirici araçları özelliğini seçerek açabilirsiniz.

6 “Geliştirici Araçları (Developer Tools)” penceresinde üst menüdeki “Console” sekmesine
tıklayınız. Hata mesajı ve hatayı gösteren satıra dikkat ediniz. Hata mesajı görmediyseniz
Chrome sayfasını yenileyiniz.
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7 Dosya adına ve ardından hatanın satır numarasına tıklayınız. Hatayı inceledikten sonra
“Geliştirici Araçları” penceresini kapatınız.
Kaynak kodu hata satırı vurgulanmış olarak belirir. Bu vurgu size hataların yerini gösterir.

8 Notepad++ içinde tarayıcı konsolunda belirtildiği gibi hatalı satırı bulunuz. new sceneView’i
tekrar new SceneView’a çeviriniz (küçük olan “s” harfini büyütün) ve programınızı kaydediniz.
9 Chrome tarayıcısında sayfanızı yenileyiniz. Scene, tarayıcınızda belirecek ve hiçbir hata
mesajı çıkmayacaktır.
Bu bölümde Console penceresindeki hata mesajlarını okudunuz ve hızla hatayı düzelttiniz.
Console aracına ek olarak web tarayıcı Developer Tools çok daha fazla JavaScript hata
ayıklama yetenekleri sağlar. Bu araçları öğrenmek sorunların nedenini çabuk bulma ve
düzeltmenize yardımcı olur.
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Uygulama 4: 2D ve 3D Görüntüleri Kombine Etme
Bu bölümde bir uygulamada 2D harita görüntüsü ile 3D scene görüntüsü birleştireceksiniz. Add
FeatureLayer to your Map ve Load a basic WebScene adlı iki örnek kullanacaksınız. Bu iki
dosya ArcGIS for JavaScript web sitesinde mevcuttur. Ayrıca bu iki dosyayı
C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html ve load_webScene.html konumlarında
bulabilirsiniz.
Not: Bu bölüm bol miktarda kod yazma içermektedir. Kod yazmaktan kaçınmak için
gereken kaynak kodunu C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html konumundan
kopyalayabilirsiniz. Bu bölümde hatalara rastlarsanız bu dosyaya başvurun ya da önceden
öğrendiğiniz hata ayıklama becerilerinizi kullanınız.
1 “Chrome”u başlatınız ve C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html adresini
açınız. Uygulama sadece 2D harita görüntüsünü operasyonel bir katmanla görüntüleyecektir.

Operasyon katmanını Depremler (Erathquakes) katmanıyla değiştireceksiniz.
2

Notepad++

veya

başka

bir

JavaScript

düzenleyicisi

ile

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html’i açınız.
3 Kaynak kodunda feature katman URL’sini host edilmiş bir deprem katmanı olan
http://services2.arcgis.com/No7KRrFgpO516cMP/arcgis/rest/services/Earthquakes_2016_1_1
8/FeatureServer/0 ile değiştiriniz.
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Bu uzun URL’yi 2d3d_Views_keys.html’den kopyalayabilirsiniz.
4 Kaynak kodunda “//Carbon storage of trees in Warren Wilson Collage” satırını siliniz.
Bu satır bir yorumdur. Bu yorum artık geçersiz ve gereksizdir.
Mevcut görüntünün belirtilmiş bir extent’i vardır. Bu extent’i silin ki görüntü varsayılan olarak
tüm dünyayı göstersin.

5 Kaynak kodunda view’ın extent ayarını kaldırınız. Ayrıca bir üst satırdaki virgülü de
kaldırınız.

6

Notepad++’taki

kaynak

kodunu

kaydediniz

ve

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html dosyasını Chrome web tarayıcısına
yeniden yükleyiniz.
Sayfa 2D dünya haritası ve bir deprem katmanı görüntüleyecektir.
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Birden fazla örneğin kodlarını birleştirdiğinizde değişken adları çakışabilir ve kaynak kodu çok
uzun ve okunması zor bir hale gelebilir. Bu tip sorunlardan kaçınmak için örnek kodun bir
kısmını bir işleve taşımanız gerekir. Kodun taşınması örnekteki değişkenleri yerel bir kapsama
ve örneklerin kodunu kapsüllenmiş parçalara dönüştürecektir. Bundan dolayı çeşitli
çakışmalardan kaçınabilir ve kodunuzu daha kolay idare edilebilir ve okunabilir yapabilirsiniz.
7 Kaynak koduna aşağıdaki vurgulanmış satırları ekleyiniz:
FeatureLayer, Extent
){
function create_2dView() {
}
Bu yeni satırları eklemek create_2dView adlı boş bir JavaScript işlevi oluşturur.
8 Kaynak kodunu var map satırından map.add satırındaki create_2dView işlevinin köşeli
parantezleri arasına taşıyınız. İşlev adı ve parantezleri kolayca görebilmeniz için aşağıda
vurgulanmıştır. Kaynak kodunun aşağıdaki gibi olduğundan emin olunuz.
FeatureLayer
){
function create_2dView() {
var map = new Map({
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basemap: “hybrid”
});
var view = new MapView({
container: “viewDiv”,
map: map
});
/*****************
* Add feature layer
*****************/
var featureLayer = new FeatureLayer({
url:
“https://services2.arcgis.com/No7KRrFgpO516cMP/arcgis/rest/services/Earthquakes_2016_1
_18/FeatureServer/0”
});
map.add(featureLayer);
}
});
9 Vurgulanmış create_2dView(); satırını az önce oluşturduğunuz işlevi çağırmak için ekleyiniz.
FeatureLayer
){
create_2dView();
10 Dosyanızı Notepad++’ta kaydediniz.
11 “Chrome”da C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html yeniden yükleyiniz.
Uygulamanın herhangi bir değişiklik olmadan hala çalıştığını göreceksiniz.
Bir sonraki adımda tektonik sınırlar katmanını ekleyeceksiniz.
12 Notepad++’da var featureLayer = new… ‘dan map.add(featureLayer);’a kadar olan kısmı
kopyalayıp bulundukları konumun altına yapıştırınız. Vurgulanmış yeni satırlarda aşağıdaki
işemleri yapınız:
•

Yeni değişken adının mevcut olanla çakışmaması için var featureLayer’ı var
featureLayer1’e çeviriniz.
518

•

url

değerini

tektonik

katmanın

URL’si

ile

değiştiriniz.

http://services2.arcgis.com/No7KRrFgpO516cMP/arcgis/rest/services/Tectonic_Plates
/FeatureServer/0
URL çok uzun ise 2d3d_Views_key.html’den kopyalayabilirsiniz.
•

map.add(featureLayer)’ı map.add(featureLayer1)’a çeviriniz.

Değişiklikler aşağıdaki gibi olmalıdır.
map.add(featureLayer);
var featureLayer1 = new FeatureLayer({
url:
“https://services2.arcgis.com/No7KRrFgpO516cMP/arcgis/rest/services/Tectonic_Plates/
FeatureServer/0”
});
map.add(featureLayer1);
13 Notepad++’ta kaynak kodda yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydediniz. “Chrome”da
C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html’e gidiniz. Katmanın hem deprem hem
de tektonik katmanını gösterdiğine dikkat ediniz.

Bir sonraki adımda kodunuzu bir başka örnekle birleştireceksiniz.
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14 Notepad++ ile C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\load_webScene.html’i açınız.
İki JavaScript örneğini birleştirirken temel HTML etiketleri, BODY etiketleri ve ArcGIS API
for JavaScript'e başvuru gibi bazı satırları çoğaltmanız gerekmez. Ancak her iki örnekten
gerekli modülleri birleştirmelisiniz.
load_webScene.html

uygulamasının

içinde

yer

alan

“esri/views/SceneView”,

“esri/portal/PortalItem” ve “esri/WebScene” paketleri 2d3d_Views.html’e dahil değildir. Bu
modülleri bir sonraki adımda ekleyeceksiniz.
15

Notepad++’ın

2d3d_Views.html’inde

gerekli

modülleri

“esri/views/SceneView”,

“esri/portal/PortalItem” ve “esri/WebScene” ile SceneView, PortalItem ve WebScene’i
paketlere gönderme yapmaları için başvuru listesine ekleyiniz.
Başvuruların sırası modüllerin sırasıyla eşleşmelidir ve virgüller kaldırılmamalıdır. Aşağıda
ekleyeceğiniz kod vurgulanmıştır.
require([
“esri/Map”,
“esri/views/MapView”,
“esri/layers/FeatureLayer”,
“esri/views/SceneView”,
“esri/portal/PortalItem”,
“esri/WebScene”,
“dojo/domReady!”
],
function(
Map, MapView,
FeatureLayer,
SceneView, PortalItem, WebScene
){
16 Notepad++’ın 2d3d_Views.html’inde create_2dView işlevinin altına create_3dView adlı
boş bir işlev oluşturunuz.
map.add(featureLayer);
}
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function create_3dView() {
}
17 Vurgulanmış satırları load_webScene.html’den kopyalayıp 2d3d_Views.html’deki
create_3dView işlevine yapıştırınız.
/* ile başlayıp */ ile biten yorum satırlarını kopyalamanıza gerek yoktur.
function create_3dView() {
var scene = new WebScene({
portalItem: new PortalItem({
id: “affa021c51944b5694132b2d61fe1057”
})
});
varview =new SceneView({
map: scene,
container: “viewDiv”
});
}
18 Notepad++’ta 2d3d_Views.html içinde scene id değerini 3D scene bölümünde
oluşturduğunuz web scene’e benzeyen ae2631226f9b4883942a1d2423e29772 ile değiştiriniz.

portalItem: new PortalItem({
id: “ae2631226f9b4883942a1d2423e29772”
})
Bu id değerini 2d3d_Views_key.html’den kopyalayabilirsiniz.
19

2d3d_Views.html’in

Notepad++’ında

create_3dView

işlevini

çağırmak

için

create_3dView(); satırını ekleyiniz.
create_2dView();
create_3dView();
Kodunuzu doğrulamak isterseniz 2d3d_Views_key.html dosyasına bakabilirsiniz. Hem harita
görüntüsü hem de scene görüntüsünün container satırında çakıştığını göreceksiniz. İkisi de
viewDiv kullanmaktadır. Şimdi bu alanların kimlik bilgilerini (id) değiştireceksiniz.
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20 2d3d_Views.html’in Notepad++’ında harita görüntüsü için container’ı viewDiv_2d olarak
değiştiriniz.
var view = new MapView({
container: “viewDiv_2d”,
21 2d3d_Views.html’in Notepad++’ında scene görüntüsü için container’ı viewDiv_3d olarak
değiştiriniz.
var view = new SceneView({
container: “viewDiv_3d”,
Bir sonraki adımda HTML tarafında satırlar ekleyeceksiniz.
22 2d3d_Views.html’in Notepad++’ında “BODY” bölümünü aşağıdaki vurgulanmış satırlarla
değiştiriniz:
<body>
<div id=”viewDiv_2d”></div>
<div id=”viewDiv_3d”></div>
</body>
Bu iki satır viewDiv_2d ve viewDiv_3d kimlikli (ids) iki satırlar oluşturur.
Bir sonraki adımda CSS kullanarak iki satırın pozisyonlarını tanımlayacaksınız.
23 2d3d_Views.html’in Notepad++’ında styles bölümüne gidiniz ve vurgulanmış satırları bu
adımda ekleyiniz.
Bu satırlar viewDiv_2d’nin sayfanın sol yarısında yer almasını ve viewDiv_3d’nin ise sayfanın
sağ yarısında yer almasını sağlayacaktır. #viewDiv için olan stilleri kaynak kodunda bırakabilir
veya silebilirsiniz.
<style>
html,
body {
padding: 0;
margin: 0;
height: 100%;
width: 100%;
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}
#viewDiv_2d{
float:left;
height:100%;
width: 50%;
}
#viewDiv_3d{
float:right;
height: 100%;
width: 50%;
}
</style>
24 Sayfanın en üstüne gidiniz ve sayfa başlığı <title> satırını bulunuz, değerini Integrate 2D
and 3D Views olarak değiştiriniz.
<title>Integrate 2D and 3D Views</title>
25 Notepad++’ta “Kaydet” butonuna tıklayınız.
26 “Chrome”da C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views.html’i yeniden yükleyiniz.
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Bu bölümde bir uygulama oluşturmak için iki örneği birleştirdiniz. Bu uygulama aynı sayfada
2D harita görüntüsü ve 3D scene görüntüsünü aynı veri ile görselleştirmenize olanak sağlar.
Uygulama 5: JavaScript Olaylarını Ele Alma
Bir önceki bölümde iki bağımsız görüntü geliştirdiniz. Bu bölümde bu görüntüleri bağlayıp 3D
scene ile 2D harita görüntüsünü birbirinin takip etmesini sağlayacaksınız.
Not: Bu bölüm bol miktarda kod yazma içermektedir. Kod yazmaktan kaçınmak için
gereken kaynak kodunu C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views_linked_key.html
konumundan kopyalayabilirsiniz. Bu bölümde hatalara rastlarsanız bu dosyaya başvurunuz ya
da önceden öğrendiğiniz hata ayıklama becerilerinizi kullanınız.
1 Notepad++’ı başlatınız ve C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views_linked.html
dosyasını açınız.
2 Aşağıdaki vurgulanmış satırları ve virgülleri ekleyiniz. Bu değişiklikler harita görüntüsünün
merkezini (center) -100 boylam ve 40 enleme ayarlayacak ve de zoom seviyesini 4 yapacaktır.
var view = new MapView({
container: “viewDiv_2d”,
map: map,
zoom: 4,
center: [-100, 40]
});
3

Notepad++’ta

“Kaydet”

butonuna

tıklayınız

ve

“Chrome”da

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_Views_linked.html’i yükleyiniz. Haritanın ilk
görüntüsünün ABD üzerinde merkezlendiğini göreceksiniz.
2D görüntü ile 3D görüntüyü birbirine bağlamak için 3D görüntüye create_2dView işleviyle
erişeceksiniz. Şu anda 3D scene yerel bir değişkendir ve bu değişkene create_2dView işlevi ile
erişemezsiniz. 3D görüntüyü aşağıdaki adımlarla global bir değişkene dönüştüreceksiniz.
4 Aşağıdaki vurgulanmış satırı create_3dView() satırının üzerine ekleyiniz:
var view_2d, view_3d;
Bu satır 2D harita görüntüsü ve 3D scene görüntüsü için bir global değişken ilan eder.
5 var view = new MapView({ satırını view_2d = new MapView ({ olarak değiştiriniz.
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6 Benzer bir şekilde var view = new SceneView({ satırını view_3d = new SceneView ({ olarak
değiştiriniz.
7 Aşağıdaki vurgulanmış satırları create_2dView işlevine ekleyiniz:
map: map,
zoom: 4,
center: [-100, 40]
});
view_2d.then(function(){
view_2d.watch(“extent”, function(response){
if (response){
view_3d.center = response.center;
}
});
});
view_2d.then kodu 2D görüntünün haritası yüklendiğinde, bu olay view_2d.watch(“extent”,
function(response) içeren işlevi tetikleyecek demektir. view_2d.watch kodu 2D görüntünün
extent değişimini gözler. Extent’i değiştirdiğinizde kod ikinici işlevi tetikler. Yeni extent
response satırında saklanır. view_3d.center = response.center; kodu 3D görüntünün merkezini
güncellemek için 2D görüntünün merkezini kullandığı anlamına gelir.
8 Notepad++’taki “Kaydet” butonuna tıklayınız.
9 “Chrome”da ve C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_views_linked.html sayfasını
yenileyiniz.
10 2D harita görüntüsünde gezinirken 3D scene görüntüsünün bunu izlediğini göreceksiniz.
Bir sonraki adımda 3D görüntünün 2D görüntüdeki büyük çaplı değişiklikleri takip etmesi için
işlemler gerçekleştireceksiniz.
11 Aşağıdaki vurgulanmış satırları ekleyiniz:
view_2d.then(function(){
view_2d.watch(“extent”, function(response){
if (response){
view_3d.center = response.center;
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}
});
view_2d.watch(“scale”, function(response){
if (response){
view_3d.scale = response;
}
});
});
Yeni satırlar 2D görüntünün ölçeğindeki değişimi gözler. Ölçek değiştiğinde kod 3D
görüntünün ölçeğini 2D görüntünün ölçeğine göre ayarlar.
12 Notepad++’taki “Kaydet” butonuna tıklayınız.
13

“Chrome”da

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_views_linked.html

sayfasını

yenileyiniz.
14 2D görüntüde herhangi bir yere yakınlaşınız ve uzaklaşınız. 3D görüntünün bunu takip
ettiğini göreceksiniz.
3D görüntülerin görüntü alanı boyunca tutarlı bir ölçekleri olmadığını göreceksiniz. 3D
görüntünün gerçek ölçek ve extent’i kamera pozisyonu ve eğim açısına göre değişir. 3D
görüntünün kamera pozisyonunu ve eğim açısını elle (mouse ile sağ tıklayıp çekerek)
değiştirebilirsiniz.
Bir sonraki adımda 2D görüntüyü döndürdüğünüzde 3D görüntünün de dönmesi için kodu
değiştireceksiniz.
15 Notepad++’ta 2d3dview_Views_linked.html kod sayfasına aşağıdaki vurgulanmış satırları
ekleyiniz.
view_2d.watch(“scale”, function(response){
if (response){
view_3d.scale = response;
}
});
view_2d.watch(“rotation”, function(response){
if (response){
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view_3d.camera.heading = 0 – response;
view_3d.animateTo({
target: view_3d.camera
});
}
});
});
Yeni satırlar 2D görüntünün dönüşündeki değişiklikleri gözler veya izler. Eğer dönüş değişirse
az önce eklediğiniz kod 3D görüntünün kamerasının 2D görüntüyle aynı yöne bakmasını sağlar.
3D görüntünün yönü kamera görüntüsünün bir özelliğidir. 2D görüntünün dönüşü ve 3D
görüntünün kamerası ters yönlerde ölçüm yaparlar. Kod 0-response 2D ve 3D görüntüler aynı
yönde dönsün diye bu değerleri düzeltir.
16 Notepad++’taki “Kaydet” butonuna tıklayınız.
17

“Chrome”da

C:\IslemYayin\WebCBS\Konu10\2d3d_views_linked.html

sayfasını

yenileyiniz.
18 2D görüntüde mouse ile sağ tıklayıp mouse’u çekerek haritayı döndürünüz. 3D görüntünün
bunu takip ettiğini göreceksiniz.
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Bu bölümde 2D ve 3D görüntüleri 2D görüntünün extent, ölçek ve dönme özelliklerini izleyerek
bağladınız. Kod, otomatik olarak 3D görüntünün merkez, ölçek ve kamera yönelme
özelliklerini güncelledi.
Bu eğitimde ArcGIS API for JavaScript kullanarak bir JavaScript uygulaması oluşturmak için
gereken temel adımlarla birlikte örnekleri adapte etme ve birleştirmeyi de öğrendiniz.
JavaScript hata mesajlarını nasıl gözden geçireceğinizi, uygulamanıza katmanları nasıl
ekleyeceğinizi ve olayları nasıl idare edeceğinizi öğrendiniz. Basit uygulamalar oluşturdunuz.
Artık ilave yazılım becerileri edindiğinizde uygulamalarınızı daha da geliştirebilirsiniz. Bu
uygulamalar ArcGIS API for JavaScript’in esnek ve eğlenceli olduğunu gösterdi.
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Uygulamalar
1.

Esri’nin JavaScript sayfasındaki örnek kodları inceleyerek uyarlayamaya
çalışınız.

2.

2D harita ile 3D scene görüntülerini kombine etmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
Ödev 10: Bir JavaScript örneğini adapte ediniz veya birden fazla JavaScript örneğini
ArcGIS API for JavaScript kullanarak bir web uygulaması geliştirmek için
birleştiriniz.
Veri (birkaç seçeneğiniz var):
•

Host edilmiş katmanlar veya önceden yayımladığınız harita servislerini kullanınız.

•

ArcGIS Online veya ArcGIS Open Data’da (http://opendata.arcgis.com) katmanlar
bulunuz.

•

https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services

adresinde

katmanlar

bulun.
•

Herhangi başka bir veri kullanınız (ama orijinal örneklerdeki veri katmanlarından
faklı olsun).

Ne teslim edilmeli: Eğitmeninize aşağıdaki bilgileri içeren “Web CBS Ödevi 10: Ad
Soyad” başlıklı bir e-posta gönderiniz:
•

Bir ZIP dosyası içinde kaynak kodu

•

Web uygulamanızın çalıştığını gösteren ekran alıntıları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

JavaScript ve Dojo framework üzerine kurulmuş olan ArcGIS API for JavaScript, sizin
için özel web CBS uygulamaları geliştirmeniz adına kütüphaneler sağlar.

•

API, ArcGIS REST API'si aracılığıyla CBS sunucuları ile etkileşim kurar. Sunucu
yanıtları genellikle JSON formatındadır.

•

API, 2D/3D görünümlere, haritalara/scene’lere, çeşitli katmanlara, oluşturuculara,
sembollere, portala ve çeşitli görevlere karşılık gelen çekirdek sınıflara sahiptir.

•

API'yi kullanarak temel bir uygulama geliştirmek için gerekli adımlar şunları içerir:
API'ya başvurun, gerekli modülleri yükleyin, haritanızı veya scene oluşturun, görünümü
oluşturun, görünümü tutmak için boşlukları (divs) tanımlayın ve sayfa sitil ayarını
yapın.

•

Bir örneği adapte etmeye yönelik adımlar şunları içerir: URL'leri değiştirin (ve portal
madde kimliği), nitelik adlarını (ve değerleri) değiştirin ve ilgili sembolleri değiştirin.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’in avantajlarından değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

2)

HTML’in açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

3)

HTML
Dojo
JavaScript
Silverlight
Java

CSS’nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

5)

Hypertext Markup Language
Hypertext Mark Language
Hyper Markup Language
Hypertext Markup Languages
Hypertitle Markup Language

İçeriğinizi paket haline getirmek için kullanılan bir biçimleme dili hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Günümüzde neredeyse tüm web sayfaları bazı JavaScript kodları içerir
Web tarayıcıları ve sunucular arasındaki köprüdür
Sunucuların yeteneklerini kullanmak için sunucularla iletişime geçer
Web sayfalarını dinamik ve etkileşimli yapmak için web tarayıcılarıyla çalışır
Tüm masaüstü ve mobil web tarayıcıları JavaScript’i desteklemez

Cascading Style Shape
Cascade Style Sheet
Cascading Shape Sheet
Cascading Style Sheet
Cascading Styles Sheet

HTML, JavaScript ve CSS içeren HTML5 üzerine kurulmuş olan Esri ürünü
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

ArcGIS API for JavaScript
ArcGIS Engine
ArcObject
ArcGIS for Desktop
ArcGIS fro Server
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6)

Aşağıdakilerden hangisi bir web uygulaması yazmak için gereken adımlardan
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

7)

Web uygulamasına widget eklemek için gerekli adımların ilki aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

8)

Gerekli API modülleri yüklenir
Harita veya scene oluşturulur
2D veya 3D scene görüntüsü oluşturulur
Sayfa stili ayarlanır
Yazılan uygulama store’lara yüklenir

Widget’ı tutmak için HTML gövdesinde bir div (boşluk) tanımlanır
Modül ya da modülleri gereksinim işlevine yüklenir
Ortak harita, katman veya sütun gibi widget özellikleri tanımlanır
Widget’ın başlangıç yöntemi çağırılır
Widget tasarlanır

“Program yazarken hata yapmanız kaçınılmazdır. WebStorm, Sublime ve Microsoft
Visual Studio gibi JavaScript IDE’ler programlama tecrübenizi sözdizimi (syntax)
vurgulama ve IntelliSense sağlayarak kolaylaştırır. IntelliSense bağlam-farkındalığına
sahip bir kod tamamlama özelliğidir. Yazım hatalarını ve diğer yaygın hataları azaltır.”
Aşağıdakilerden hangisi hata ayıklamada kullanılan araçların yetenekleri
arasında yer almaz?
A. Öznitelik sütun isimlerini yeni servis veya katman ve sütunların ilgili değerleri ile
değiştirme
B. Konsol çalışma zamanında ortaya çıkan JavaScript hatalarını görüntüleme
C. Değişken değerlerini ve doküman obje model (DOM) durumunu incelemek için kod
icrasını ayarladığınız kırılma noktalarında duraklatma
D. Ağ kullanımını analiz etmek ve kod performansını geliştirmek için ağ aktivitelerini
gözleme
E. HTML birimlerini teftiş etme, stillerini ve düzenlerini gerçek zamanlı ayarlama

9)

Aşağıdakilerden hangisi ArcGIS API for JavaScript’in temel sınıfları arasında yer
almaz?
A.
B.
C.
D.
E.

View
Scene viewer
Map
WebScene
Layer
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10)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. JavaScript kullanmak için profesyonel entegre geliştirme –integrated development
environment- (IDE) ortamına ihtiyaç vardır
B. JavaScript programlarını derlemeye gerek yoktur
C. JavaScript kodlarını herhangi bir metin düzenleyicide yazılabilir
D. JavaScript kaynak kodunu yükleyip, bir web tarayıcısında çalıştırmak mümkündür
E. JavaScript programlarını derlemeye gerek vardır

Cevaplar
1)

E

2)

A

3)

A

4)

D

5)

A

6)

E

7)

A

8)

A

9)

B

10)

A
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