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1. ÖNSÖZ

Karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekândaki
konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve
görüntülenebilmesi işlemleri kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler sistemine Coğrafi Bilgi
Sistemleri denilmektedir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi,Mülkiyet‐İdari
Yönetim,Bayındırlık
Hizmetleri,Eğitim,Sağlık
Yönetimi,Belediye
Faaliyetleri,Ulaşım
Planlaması,Orman ve Tarım,Ticaret ve Sanayi,Savunma ve Güvenlik vb. özel kurumlardan kamu
kurumlarına kadar birçok alanda uygulama alanı bulmaktadır. Haritacılık sektöründe mekânsal
bilgiyi görselliğe aktaran bu alan doğal olarak gerek projelerde gerekse planlamada en popüler alan
olarak görülmektedir.
Günümüzde Coğrafi Bilimler Topluluğu için amacı gerçekleşmede çok önemli araçlar olan
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yazılım teknolojileri tahmin edilenin ötesinde önemli
katkılar sunmaktadırlar. Söz konusu yazılım programlarının getirmiş olduğu yeniliklerin
coğrafyanın mekân üzerindeki yayılışını izleme, değerlendirme ve analiz etme konusunda çok ciddi
yararlar sağlamaktadırlar. Buna ek olarak veri tabanı, kullanma özelliği ile banka, üniversite, okul,
seyahat şirketi, hastane, devlet dairesi gibi bir kuruluşun çalışıp işleyebilmesi için gereken uygulama
programlarının kullandığı operasyonel çok çeşitli verilerin toplamıdır. Kitapta, Coğrafi Bilgi
Sistemlerinde veri tabanı oluşturma üzerinde verileri yönetmek, kullanıcıların erişimleri, verilerin
yönetilmesi, yedeklerinin alınması gibi işlemleri düzenleyen sistemler incelenmektedir.
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans
Programı öğrencilerine yararlanabilecekleri ve her zaman başvurabilecekleri ders notu kaynağı
olmuştur. Oluşturulan programın uzun yıllar devam etmesi ve programdan mezun olanların hayatını
kazanacağı bir meslek sahibi olması dileklerimizle.
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3. KISALTMALAR

VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
VT: Veri tabanı
SQL: Structered Query Language (Yapısal Sorgulama Dili)
DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.
DML (Data Manuplation Language) : Veri işleme dili.
DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.

X

4. YAZAR NOTU
Veritabanı ve Konumsal Veritabanı Uygulamaları Giriş dersi daha önce verilen bir dersin
devamı olmadığından dolayı temel kavramların anlaşılması, özümsenmesi ve bilişim sistemleri
ile ilişkilendirilmesinde zorluklar yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle ders notlarının iyi
okunması, sorgulanması, gerekli durumlarda ise ekte verilen kaynakçalardan konuların daha
detaylı okunması önerilmektedir. Bu dersin meslek yaşamında temel derslerden biri olacağı,
dersin sonunda geniş bir ufkunuzun açılacağı inancındayız. Temel kavramları oturtamadığımız
sürece bundan sonraki ilişkili derslerde zorluklar yaşanabileceğini unutmayınız.
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1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONUMSAL VERİNİN GELİŞİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Konumsal veri tabanının tarihsel gelişim sürecinde ne tür bir gelişim seyri izlediğini
ve kimlerin bu alanda yaptığı çalışmalar alanın gelişimine nasıl etki yaptığı
öğrenimlerini kazanacağız.
Konumsal veritabanı nasıl ortaya çıkışı kazanımı elde edilecektir
Konumsal veritabanının gelişiminde etkili olan olaylar hakında bilgi sahibi olunacak.
Konumsal verinin ortaya çıkmasında etkili olan önemli isimler öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

*Konumsal veritabanı nasıl ortaya çıkmıştır ve neden ihtiyaç duyulmuştur?
* Konumsal veritabanının gelişiminde etkili olan olaylar nelerdir?
* Konumsal verinin ortaya çıkmasında etkili olan isimler kimlerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konumsal verinin oluşumu

Mekansal veri hakkıda bilgi
edinme

Mekânsal bilgiyi işlemede
değişen sistemleri ve
geliştirmeye yönelik atılacak
adımlar hakkında bilgi
sahibi olma

Konumsal verinin gelişimi

Mekansal veri hakkıda bilgi
edinme

Mekânsal bilgiyi işlemede
değişen sistemleri ve
geliştirmeye yönelik atılacak
adımlar hakkında bilgi
sahibi olma

Konumsal verinin önemli
isimleri

Mekansal veri hakkıda bilgi
edinme

Mekânsal bilgiyi işlemede
değişen sistemleri ve
geliştirmeye yönelik atılacak
adımlar hakkında bilgi
sahibi olma

Neden konumsal veri ihtiyaç
duyulmuştur.

Mekansal veri hakkıda bilgi
edinme

Mekânsal bilgiyi işlemede
değişen sistemleri ve
geliştirmeye yönelik atılacak
adımlar hakkında bilgi
sahibi olma

4

Anahtar Kavramlar
Konumsal bilgi, Veritabanı, Bilgi, Veri, Harita, Mekansal bilgi, Öznitelik

5

Giriş
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve mekânsal veritabanı, coğrafi konumlarla ilişkili ya da
başka bir deyişle coğrafi olarak ilişkili olan verilerin arşivlenmesi ve temsil edilmesi için
güçlü araçlardır. Bu nedenle, CBS'de sayısız alanlarda, coğrafi haritalama uygulamalarından
arazi yönetimi ve kentsel gelişim planlamasına, ağların tasarımı bakımından acil durum
operasyonlarının optimize edilmesine kadar değişen alanlarda önemli hale gelmiştir. 1
İnsanların her bilimde olduğu gibi ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan sorulara cevap bulmak
amacıyla bilgi ortaya çıkmıştır. Konumsal bilgiler “ne nerede?” Bilgisine ihtiyaç duymasıyla
başlamış ve tarihsel süreç içerisinde yerini almıştır.
İnsanlar çevresini kontrol etmeye başladığı ilk günden çevredeki tüm nesneleri
zihninde anlamlandırmaya başlaması ile oluşan bilgi birikimine yönelik tarihsel süreçte ilk
kayıtlar oluşmuştur. Bunlar çeşit tabletler çeşitli taşlar veya mağara gibi ilk yerleşmeler
içerisinde bulunan kayıtlar bunun kanıtını göstermektedir. Yaşadıkça bilgiler artmaya
başlamıştır. Oluşan günübirlik bilgilerin nesilden nesile aktarılması veya bir düzene girme
çabaları doğrultusunda sürekli arayışlar yapılmıştır. Tarihsel süreç içerisinde ilk yerleşim
yerinde yapılan kazılarda bırakılan kayıtlar ile başlayıp daha sonra daha kullanışlı gelişen
toplumun durumuna göre çeşitli araçlar kullanılmıştır. İnsanlar ham veriyi kullanılabilir hale
getirmesiyle sürekli gelişen bir kayıt sistemi oluşmaya başlamıştır.
Artan bilgi birikimi doğrultusunda bilgileri daha iyi koşullarda saklayabilme yönelik
çalışmalar sürekli yapılmıştır.Bilgi birikimine kâğıdın icadı ile kayıtlarda tutulması artmıştır
ve gelecek nesillere daha sağlıklı bilgilerin aktarılması yönünde büyük bir adım atılmıştır.
Oluşan kayıtlar toplumun en küçük biriminden en geniş kitlesine kadar sürekli bir değişim ve
gelişim yaşanmasında etkili olmuştur.
CBS temel olarak, şimdiye kadar olduğundan daha gelişmiş olan haritaların
oluşturulmasıyla ilgilenmektedir. Bununla birlikte, bu işlemin ilk faaliyetleriM.Ö.500 kadar
izlenebilir. Asur'da kil tabletler gibi eserler bazı kuzey Mezopotamya bölgelerinin haritaları
ile yapıldı. Batı dünyasında bilinen harita ve harita delillerinin M.Ö. 12 Roma haritası
İmparator Augustus’un kayınpederi M. Vipsanius Agrippa tarafından yapılmıştır. Harita o
zamandan bu zamana kadar sadece ileri yönde sıçramalar yaptı. Dünya'nın küresel şekli gibi
sonraki keşifler de haritalama sürecini olumlu yönde etkiledi. Kartografya, takip eden
yüzyıllar boyunca testler yaparak gelişmeye devam ederken, aynı zamanda bilgisayarın icadı
ve şaşırtıcı yetenekleri arasında önemli olan yeni teknolojiler de birlikte geliştirildi. İkisi bir
araya getirildiğinde, CBS'in modern günü için temel hazırlandı.2

Carrion D. , Migliaccio F., Minini G., Zambrano c. “From historical documents to GIS: a spatial database
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1.1. CBS İLE TANIŞMA
CBS'in tarihi 1854'te başlamıştır. Kolera, İngiltere'nin Londra şehrini vurdu. İngiliz
hekim John Snow salgın bölgelerini, yolları, mülk sınırlarını ve su yollarını haritalamaya
başladı. Bu özellikleri bir haritaya eklediğinde, ilginç bir şey oldu: Kolera vakalarının su hattı
boyunca yaygın olarak bulunduğunu görmüştür. John Snow'un Kolera haritası,(Şekil 1)
coğrafya ve halk sağlığı güvenliğini birleştiren önemli bir etkinlikti. Bu sadece mekansal
analizin başlangıcı değil, aynı zamanda bütün bir çalışma alanının başlangıcına da işaret
ediyordu: Epidemiyoloji-hastalığın yayılması çalışması. Bu tarihe kadar, John Snow
epidemiyolojinin babası olarak bilinir. John Snow'un çalışması, CBS'nin bir problem çözme
aracı olduğunu gösterdi. Coğrafi katmanları bir kağıt haritaya koydu ve hayat kurtarıcı bir
keşif yaptı. 3 John Snow'un Ortaya koymuş olduğu konumsal bilginin grafiksel olarak
gösterimi ve problemi çözmeye yönelik tespitini göstermektedir.

Şekil 1: John Snow'un Kolera haritası
Bugün bildiğimiz veri tabanlarının kurulması, 1950'lere dayanmaktadır.
1.1.1. ÖNCÜ DÖNEM: 1950’LERİNDEN 1970'LERİN ORTASI
1950'lerde haritalar basitti. Taşıt güzergahlarında, yeni gelişim planlarında ve ilgi
noktalarında yerlerini aldılar. Ancak bunların hiçbiri bilgisayarlarda yapılmadı. Kağıt
haritalarla gelen tüm meselelerde, haritacıların ve mekânsal kullanıcıların coğrafi verileri ele
almak için bilgi işlem seçeneklerini keşfetmek istemeleri şaşırtıcı değildi. CBS tarihinde bu,
kağıttan bilgisayar haritalamaya geçmenin ana teşvikiydi.4
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1960'larda, ilk işlevsel vektör tabanlı CBS, Kanada
Coğrafi Bilgi Sistemi (CGIS) geliştirilmiştir. Başlangıçta Roger
Tomlinson'un şirketi, Ottawa Spartan Air Services ve Kanada
Hükümeti'nin Kanada Kara Envanteri arasında bir işbirliği olan
CGIS, lazer tarama teknolojisi için donanım ve ortaya çıkan
görüntüleri vektörleştirildi. (Waters 1998) 5 Roger Tomlinson'a
CBS'in babası.Kanada’nın çok büyük bir alanı işgal ettiği için ,
1964’te Kanada Kara Envanteri fikri geliştirildi. Ancak 1971’e
kadar tam olarak faaliyete geçti.Kanada Kara Envanteri, mahsul tipleri ve ormanlık alanlar
için arazi kapasitesini belirlemek için toprak, drenaj ve iklim özelliklerini kullandı. Doğru ve
ilgili verilerin arazi planlama ve karar alma için hayati önem taşıdığını çabucak anlaşıldı.
Yıllar geçtikçe CGIS, teknolojiye ayak uydurmak için değiştirilmiş ve geliştirilmiştir.
Bu dönem boyunca, 1965 yılında Howard Fisher tarafından kurulan Harvard
Bilgisayar Grafikleri ve Mekansal Analiz Laboratuvarı,müteakip gelişmeler için temelleri attı.
Böylece Harvard Laboratuvarı büyük algoritmik katkılarda bulundu. SYMAP, CALFORM,
SYMVU, GRID, POLYVRT ve ODYSSEY gibi yaygın olarak kullanılan bilgisayar
haritalama paketleri oluşturuldu. William Warntz, 1969'da Harvard Laboratuvarı Müdürü
oldu ve yüzey özelliklerinin daha kompakt depolanmasını sağlamak için üçgen düzensiz ağ
(TIN) modelleri üretmek için yüzeylerin kritik özelliklerinin kullanılabileceğine katkı yaptı.6
CGIS, CBS'i kabul eden tek grup değildi:ABD Sayım Bürosu, CBS'in bazı temel
ilkelerinin ilk uygulayıcılarıydı. ABD Sayım Bürosu tarafından, 1970 Sayımının dijital
girişine GBF-DIME (Coğrafi Temel Dosya - İkili Bağımsız Harita Kodlaması) veri formatı
kullanılarak giriş yapan öncü çalışma oldu .GBF-DIME, dijital veri girişi, hata düzeltme ve
hatta choropleth haritalamayı destekleyen bir dosya formatı haline geldi.(Şekil 2) Bu formatı
kullanarak, ABD Nüfus Sayımı Bürosu, Nüfus Sayımı sınırlarını, yollarını ve kentsel
alanlarını sayısallaştırmaya başladı. Bu, CBS tarihinde atılmış büyük bir adımdı.İngiltere'deki
Mühimmat Araştırması da rutin topografik harita geliştirmeye başladı. Bu tarihe kadar halen
her evin, her bir çitin ve Büyük Britanya'nın her bir bölgesindeki her bir akarsu dahil olmak
üzere birçok farklı GIS veri ürünü üretiyor.7
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Choropleth haritaları, belirlenmiş coğrafi bölgelerdekiçeşitli gölgeleme desenleri veya sembollerle istatistiksel verileri temsil
etmek için kullanılan popüler tematik haritalardır. İstenen ölçümün bir bölgedeki değişkenliğini kolayca temsil etmeye yarar. KAYNAK:

Şekil 2: Choropleth Harita
1.1.2. 1975 - 1990: YAZILIM TİCARETİ DÖNEMİ
Hükümetler dijital haritalamanın avantajlarını fark ettiklerinde, bu Harvard Laboratory
Computer Graphics'in çalışmasını etkilendi. 1970'lerin ortasında, Harvard Laboratory
Computer Graphics, ODYSSEY GIS adlı ilk GIS vektörünü geliştirdi. Esri'nin ARC /
INFO'su ODYSSEY GIS'in teknik çerçevesini kullandı ve bu çalışma CBS-yazılım
ticarileşmesinde bir sonraki gelişim aşamasına yol açtı.1970'lerin sonunda, bellek boyutu ve
grafik yetenekleri gelişiyordu. Yeni bilgisayar haritacılık ürünleri GIMMS (Coğrafi Bilgi
Yapma ve Yönetim Sistemleri), MAPICS, SURFACE, GRID, IMGRID, GEOMAP ve MAP'ı
içeriyordu. 1980'lerin sonlarında, CBS tarihinin bu bölümü, artan bir CBS yazılımı
tedarikçisindeydi.Bu GIS yazılım satıcılarından biri, şu anda dünyanın en büyük GIS yazılım
şirketi olan Esri idi. 1982 yılında, minibilgisayarlar için ARC / INFO başlatıldı ve 1986
yılında Intel mikrobilgisayarının üretimi ile PC ARC / INFO başlatıldı. Esri artık GIS yazılım
geliştirmesinde dünyanın önde gelen uzmanlarından biri ve GIS tarihinde önemli bir rol
oynadı.CBS tarihinde bu noktada, ilk konferansların bir kısmı ve yayınlanan eserler
kazanmıştır. İngiltere’deki ilk GIS toplantısı 1975’te yapıldı. İlk Esri konferansı 1981’de
yapıldı ve 18 kişilik bir kalabalığın ilgisini çekti. GIS danışmanlığı filizlenmeye başladı.
Roger Tomlinson ilk kez 1968 yılında “Bölgesel Planlama için Bir Coğrafi Bilgi Sistemi” adlı
dergisinde “Coğrafi Bilgi Sistemi” terimini kullandı. 8
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1.1.3. 1990 - 2010: KULLANICI YAYGINLAŞMASI
CBS yaygınlaşmasında;
 Daha ucuz, daha hızlı ve daha güçlü bilgisayarlar
 Çoklu yazılım seçenekleri ve veri kullanılabilirliği
 Yeni uyduların piyasaya sürülmesi ve uzaktan algılama teknolojisinin entegrasyonu
1990-2010, GIS tarihinde gerçekten başladığı dönemdi. Ancak teknolojideki gelişmeler
ortalamayı kullanıcıyı aştı. GIS kullanıcıları, GIS teknolojisinden nasıl tam olarak
yararlanabileceklerini bilmiyorlardı. Şirketler GIS yazılımını kullanmakta tereddüt ettiler.
Ülkeler topografik verilere erişemedi.Ancak zamanla bu sorunlar dinlenmeye bırakıldı.Yavaş
yavaş, karar vermede mekânsal analizin önemi kabul edildi. Yavaş yavaş, GIS sınıflara ve
şirketlere tanıtıldı. Yazılım hem vektör hem de raster verileri kullanabildi. Daha fazla uydu
yörüngeye fırlatıldığında, uzaydan toplanan bu veriler bir CBS'de işlenebiliyordu.Bu, küresel
konum sistemlerinin mevcudiyeti ile bir arada, kullanıcılara daha önce sahip olduklarından
daha fazla araç verdi. Bir anahtarın hareketi gibi, GPS seçici kullanılabilirliği de kapatıldı.
Birden doğruluk, bir havaalanının boyutundan küçük bir kulübenin boyutuna doğrulukta
değişti. GPS, araç navigasyon sistemleri ve insansız hava araçları gibi harika yenilikçi
ürünlere öncülük etti.9
1.1.4. 2010'DAN İLERİYE: AÇIK KAYNAK PATLAMASI
İşlemciler artık gigahertz'de. Grafik kartları daha önce hiç olmadığı kadar net. Şimdi
terabaytlarda GIS veri depolamayı düşünüyoruz . Artık megabayt değil.GIS verileri daha da
yaygınlaştı. TIGER verileri , Landsat uydu görüntüleri ve hatta LiDAR verilerine ücretsiz
olarak erişilebilir. ArcGIS Online gibi çevrimiçi depolar büyük miktarda mekansal veri
depolar. Bu, kalite kontrol ve ihtiyaçlarınız için uygun bir meseledir.Ticari GIS yazılım
ürünleri yelpazesi sonsuz görünüyor.Ancak, GIS kullanıcılarının kendi GIS yazılımlarını açık
ve işbirliğine dayalı bir şekilde inşa etmelerindeki büyük değişiklik göze çarpıyor. Bu yazılım
halka açıktır ve açık kaynak olarak adlandırılır . Büyük artı: ücretsiz olarak halka açık
kullanım içindir.Açık kaynak bugün yaygınlaşıyor. Yavaş yavaş bir açık kaynaklı GIS
yazılımı çağına giriyoruz. QGIS'te her zamankinden daha fazla ışık parlıyor . Yine de, ticari
GIS yazılımı için her zaman bir yer olacaktır. Esri gibi yazılım şirketleri, günümüzde mevcut
olan herhangi bir uzaysal soruna pratik olarak çözümler sunmaktadır.10
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CBS tarihi 4 tarihi aşama inceledik
1.
2.
3.
4.

Öncü ve gelişme
GIS yazılımı ticarileştirme
Kullanıcı kabulü
Açık kaynak

Zaman geçtikçe, GIS harita tabanlı arazi verilerini depolamak ve işlemek için bilgisayar
tabanlı bir araç haline geldi. Artık Dünyamızın karşı karşıya olduğu en önemli kararların
bazılarından sorumlu olan milyarlarca dolarlık bir endüstri .
Gelecek, CBS için neye sahip? Gerçek zamanlı GIS? Sanal gerçeklik?
Her gün meşaleyi GIS'in öncülerinden taşıyoruz. Devlerin omuzlarında duruyoruz. GIS'in
geleceğini şekillendiriyoruz. Şirketler, kuruluşlar ve devletler, CBS'yi benimsemiştir, çünkü
bu bilgili kararlar almanıza yardımcı olacak bir araçtır.

11

Uygulamalar
İnternet kaynakları veya çeşitli yazılımlardan elde edilecek mekânsal haritalar hakkında
yorum yapma inceleme ve farklı tasarımlar üzerinden mekân üzerinde dağılış gösteren bilgiyi
okuma etkinlikleri yapılabilir.
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Uygulama Soruları
1234-

Mekansal bilgi gelişim dönemleri kaça ayrılır?
Mekansal bilgiyi oluşturmaya yönelik ilk atılan adımlar Nelerdr?
İlk mekansal bilgiye nasıl ihtiyaç duyulmuştur.
Tarihsel süreçte mekansal bilgi oluşturmaya yönelik çalışma yapmış kişiler
kimleridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Konumsal veri tabanının tarihsel süreçteki gelişimi ve yayılımı üzerine çalışmalar
dönem dönem incelenmiş ve bunun kazınmaları elde edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Konumsal bilginin grafiksel olarak gösterimi ve problemi çözmeye yönelik tespitini ilk
kim yapmıştır
a) Roger Tomlinson
b) Howard Fisher
c) William Warntz
d) John Snow
e) choropleth
2. ABD Nüfus Sayımı Bürosu, Nüfus Sayımı sınırlarını, yollarını ve kentsel alanlarını
sayısallaştırmasını sağlayan formatın adı nedir
a) Choropleth
b) Raster
c) Vektör
d) TIN
e) DEM
3. İlk GIS vektörü nedir
a) ODYSSEY GIS
b) MAPICS GIS
c) SURFACE GIS
d) IMGRID GIS
e) GEOMAP GIS
4. Yeni bilgisayar haritacılık ürünleri GIMMS (Coğrafi Bilgi Yapma ve Yönetim Sistemleri)
hangisini içermez
a) MAPICS
b) SURFACE
c) IMGRID
d) GEOMAP
e) ESRİ
5. İlk kez 1968 yılında “Bölgesel Planlama için Bir Coğrafi Bilgi Sistemi” adlı dergide
“Coğrafi Bilgi Sistemi” terimini kullanan kişi kimdir
a) Howard Fisher
b) William Warntz
c) Roger Tomlinson
d) John Snow
e) Choropleth

Cevap ;
1) D, 2)A, 3)A, 4)E, 5)C,
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2. STANDART VERİTABANI VE KONUMSAL VERİTABANI
KAVRAMLARI
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Veri nedir?
2.2.Günlük hayatımızda neden veri tabanına ihtiyaç duyarız?
2.3.Konumsal veritabanı nedir?

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Veri nedir?
Günlük hayatımızda neden veri tabanına ihtiyaç duyarız?
Konumsal veritabanı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Veri nedir

Veri hakında bilgi sahibi
olmak

Veri çeşitleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Veri tabanı neden kullanılır

Günülük hayata
karşılaşılacak bilgileri
veritabanı içerisinde düşüne
bilme ve yorum yapabilme

Bir veri tabanı içerisinde var
olan bilginin ne amaçla ve
nasıl kullanıldığı konusunda
bilgi sahibi olma
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Anahtar Kavramlar
Veri, Veritabanı, Konumsal veritabanı, Raster veri, Vektör veri

21

Giriş
Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla
birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç
duyulmuştur. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan
‘’dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Telefonlarımızdaki kişi rehberi
günlük hayatımızda çok basit bir şekilde kullandığımız veri tabanı örneği olarak kabul
edilebilir. Bunların dışında internet sitelerindeki üyelik sistemleri, akademik dergilerin ve
üniversitelerin tez yönetim sistemleri de veri tabanı kullanımına örnektir. Veri tabanları
sayesinde bilgilere ulaşır ve onları düzenleyebiliriz. Veritabanları genellikle bireysel olarak
satın alınamayacak kadar yüksek meblağlara sahip olmasına karşın; ücretsiz kullanıma açılan
akademik veri tabanları da bulunmaktadır. Akademik veri tabanları aracılığıyla bazen
bibliyografik bilgi bazen de tam metinlere erişmek mümkündür. Veri tabanları, veri tabanı
yönetim sistemleri aracılığıyla oluşturulur ve yönetilir.
Bir

database(veritabanı),

information(bilgiler)

topluluğudur.

Bu

bilgi

çok

yapısallaştırılmış bir şekilde muhafaza edilir. Bilinen bu yapıyı çok iyi değerlendirerek bilgiye
hızlı ve doğru bir biçimde erişebilir ve değiştirebiliriz.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında database‘ler hemen her yerdedir:
 Kitapçıya gittiğinizde ve bilgisayarda belirli bir kitabı aradığınızda kitapçının kitap
database’ine erişiyorsunuz demektir.
 Eğer internet üzerinden bir ürünü “on-line” olarak satın alıyorsanız, Web Sitesi sahibi
satıcının ürün database’ine ulaşıyorsunuz demektir.
 Bankanız bütün parasal kayıtlarınızı kendi database’i üzerinde tutmaktadır. Aylık
hesap eksterlerinizi size gönderen bankanız aslında database report/veritabanı
raporu bastırıp size göndermektedir.
 Doktorunuza telefon edip randevu istediğinizde, sekreter, müsait zaman için aslında
kendi database’ine bakmaktadır.
 Arabanızı tamire götürdüğünüzde, servis teknisyeni, arabanız üzerinde eski tarihlerde
ne türde işler yapıldığını görmek için kendi database’ine bakmaktadır.
 Bir süper markete gittiğinizde kasiyer, her ürünü bar-kod okuyucusu ile okuttuğunda,
süper marketin database’inden o ürünün fiyatını aldığı gibi, stok kontrolünü de aynı
zamanda birlikte yapmaktadır.
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2.1. Veri Nedir?
Veri bilgiyi elde etmeye yönelik olan ve işlenmemiş ham bir malzeme, dağınık haldeki
bir topluluktur. Bilgi ise verilerden anlamlı bir bütün teşkil edecek şekilde bir araya getirilmiş
ve gelecekle ilgili olayları ya da organizasyonları etkileyecek bir topluluktur.11 Database’in
hayatımıza girdiği pek çok alanda da rastlayabiliriz. Bilmeniz gereken şey onun her yerde
olduğudur. Her database sakladığı bilgiler konusunda kullanıcısı ile etkileşime girmek için
bazı yollara ihtiyaç duyar. Böylesi etkileşimler (interaction) bir data base management
system-veri tabanı yönetim sistemi (DBMS) sayesinde olur.
Bir DBMS’in kullanım amaçları gerçekten basittir. Kavram olarak bir database ile
yapabileceğiniz şeyler:
1. Veriyi görmek (izlemek)
2. İlgilenilen bazı verileri bulmak (seçmek ve ayırmak)
3. Veriyi değiştirmek (edit etmek)
4. Bazı veriler eklemek
5. Bazı verileri silmek
2.2. Neden Veritabanı Kullanılır?
Karmaşık olan bilgilerin düzenli hale getirilmesi verilerin saklanması tutulması
erişilmesini kolaylaştırılması için veritabanlı ihtiyaç duyarız. En basit şekli ile herhangi bir
kurum içerisinde belirli bir konu üzerine çalışmalar yapıldığında Yapılan çalışmalar
sonucunda elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için her zaman bir
veritabanına ihtiyaç duyulur. Veritabanı bilgilerin tekrarını önler bilgilerin tutarlılığını sağlar,
kullanıcıya özel bilgilerin sunulmasını sağlar bilgileri sorgulayarak genel ihtiyacı gösterir.
Verilerin paylaşımındaki kolaylığı sağlar fiziksel yapı ve erişim yönetimi karmaşıklıklarının
çok katmanlı mimarilerde kullanıcılardan gizler ve birbirleriyle bağlantılı verilerin ilişkisel bir
şema içerisinde sunma kolaylığını sağlar.

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği
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2.3. Konumsal Veritabanı Nedir?
Konumsal veritabanı mekân üzerinde yer alan bilginin matematik konum ile
birleştirmesi ile oluşur. Mekân üzerinde yer alan bilgilerin gruplar halinde çeşitli
semboller ile gösterilir. Mekân üzerinde yer alan nesnenin bir öznitelik bilgisi ve bu
öznitelik bilgisinde nesneye ait çeşitli bilgileri sunma imkânına sahiptir. Bir konumsal
veritabanı tablosal olan bilgileri harita üzerinde gösterilmesine yarar. Konumsal
veritabanında mekânsal olan bilgi ve mekânsal olmayan bilgi barındırır. Kısaca
geometrik veriler ve tablosal bilgilerin birbirleriyle ilişkili sunulmasını sağlar.

Şekil 2.1. Konumsal raster görüntü
Raster Veri : Veriler piksel grupları halinde ifade edilir. Her bir hücre veya piksel belirli bir
coğrafik alanı ifade etmektedir. Uzaktan algılama ile elde edilen uçaktan veya uydudan
çekilen görüntüler bu veri formatındadır.12 Şekil 2.1’de raster veri örneği görülmektedir.

E. Sert , S. Tahmisoğlu , R. Eruç , Ş. Nalçacıgil,(2015) “Mekânsal Veri Tabanı Yönetim Sistemi Ve Topoloji
Kavramının Konya Kent Bilgi Sisteminde Kullanımı” TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu 21-23 Mayıs 2015 / Konya.
12
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Şekil 2.2. Konumsal vektör görüntü
Vektör Veri: Nokta ve çizgilerden oluşurlar. Çizgilerde birleşerek poligonları
oluştururlar. Böylece her çeşitteki coğrafi veri kolayca tanımlanabilir. Harita çıktıları bu tarz
verilere örnektir. Şekil 2.2’de vektör veri örneği görülmektedir.13
5 bölümde veri tipleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

E. Sert , S. Tahmisoğlu , R. Eruç , Ş. Nalçacıgil,(2015) “Mekânsal Veri Tabanı Yönetim Sistemi Ve Topoloji
Kavramının Konya Kent Bilgi Sisteminde Kullanımı” TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu 21-23 Mayıs 2015 / Konya.
13
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Uygulamalar
Veri kavramı ile ilgili örnekler araştırılıp tabloda düzenleme yapma
Basit bir veritabanı üzerinden saklanılan bilgileri incelme
Mekân üzerinde koordinatlı olan verilerin özniteliğini oluşturma
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Uygulama Soruları

Veri nedir?
Neden Veritabanı Kullanılır?
Konumsal Veritabanı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Veritabanın temelini oluşturan veri ve konumsal bilgi ile etkileşimini anlamaya
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Günümüzde hangi alanda veri tabanı sistemleri oluşturulmaz?
a) Bankacılıkta
b) Otomotiv sanayisi
c) Sağlık bilgi sistemleri
d) Şirket yönetimi
e) Tarihi olaylar
2) Bir database’i (veri tabanı) oluşturan topluluk nedir?
a) Banka
b) İnsan
c) Bilgi
d) Şirket
e) Harita
3) Aşağıdakilerden hangisi kavram olarak bir database ile yapabileceğiniz şeyler arasında
değildir?
a) Veriyi görmek (izlemek)
b) İlgilenilen bazı verileri bulmak (seçmek ve ayırmak)
c) Veriyi değiştirmek (edit etmek)
d) Bazı veriler eklemek
e) Veri keşfetmek
4) Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan hangi
sisteme alternatif olarak geliştirilmiştir?
a) Dosya-işlem sistemine
b) Veri tabanı sistemine
c) CBS sistemine
d) UA sistemine
e) Yazılım sistemine
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5) Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Formlar
Raporlar
Tablolar
Sorgular
Satır

Cevaplar:
1) E, 2)C, 3)E, 4)A, 5)C.
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3. CBS'DE KONUMSAL VERİTABANIN UYGULAMA ALANLARI VE
ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
CBS’nin temel konusu mekânsal bilgiye çalışma amaçlarına yönelik ortaya çıkan
alanların dağılışını ve örneklerini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
CBS’nin konusu uygulama alanları ve örnekleri hakkında bilgi veriniz?
Bayındırlık hizmetleride CBS’den nasıl yararlanılır?
Savunma alanında CBS’nin önemi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

CBS

CBS’nin Kullanım alanları

CBS uygulamaları

34

Anahtar Kavramlar

CBS, Mekanal Bilgi, CBS ‘nin kullanım alanaları
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Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri, coğrafi verilerin söz konusu olduğu her alanda uygulanabilir
bir yapı sunmaktadır. Coğrafyanın ve dolayısıyla coğrafi verinin kapsamının ne kadar
geniş olduğu düşünülecek olursa, CBS uygulama alanlarının da o denli uzun bir liste olarak
karşımıza çıkacağı sonucuna varılır. Teknolojik gelişmelerle beraber farklı birçok
uygulamayı içine alan Coğrafi Bilgi Sistemleri sorunlar karşısında iş ve hizmetlerin tıkanma
noktasına geldiği, mevcut yerleşim yerlerinde ya da planlanan yerleşimlerde, yerel yöneticiler
için bir çözüm yolu olarak en çok önerilen yöntemdir. Belediye ve yerel yönetimlerde; çevre
yönetimi, havza yönetimi, ulaşım planlama, uygun yer seçimi, çok kriterli karar verme,
kazı‐dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan planlaması, envanter çalışmaları, senaryo ve
trend analizleri, kirlilik modellemesi, üç boyutlu arazi modelleme, araç takibi, deprem hasar
analizleri, vergi takibi vb. gibi birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin kullanım alanları sadece bunlarla sınırlı değildir. Bu alanları belli başlıklar
altında toplamak gerekirse; 14
3.1. CBS’nin Kullanım Alanları
Çevre Yönetimi: Çevre düzeni planları, çevre koruma alanları, ÇED raporu
hazırlama, göller, göletler, sulak alanların tespiti, çevresel izleme, hava ve gürültü kirliliği,
kıyı yönetimi, meteoroloji, hidroloji…

14

Esri, “ArcGIS 10 Uygulama Dökümanı”, 3
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Doğal Kaynak Yönetimi: Arazi yapısı, su kaynakları, akarsular, havza analizleri,
yabani hayat, yer altı ve yer üstü doğal kaynak yönetimi, madenler, petrol kaynakları…
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Mülkiyet‐İdari Yönetim: Tapu‐Kadastro, vergilendirme, seçmen tespiti, nüfus,
kentler, beldeler, kıyı sınırları, idari sınırlar, tapu bilgileri, mücavir alan dışında kalan alanlar,
uygulama imar planları…

Bayındırlık Hizmetleri: İmar faaliyetleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları ön
etütleri, deprem zonları, afet yönetimi, bina hasar tespitleri, binaların cinslerine göre
dağılımları, bölgesel kalkınma dağılımı…
Eğitim: Araştırma‐inceleme, eğitim kurumlarının kapasiteleri ve bölgesel dağılımları,
okuma‐yazma oranları, öğrenci ve eğitmen sayıları, planlama…
Sağlık Yönetimi: Sağılık‐coğrafya ilişkisi, sağlık birimlerinin dağılımı, personel
yönetimi, hastane vb. birimlerin kapasiteleri, bölgesel hastalık analizleri, sağlık tarama
faaliyetleri, ambulans hizmetleri…
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Belediye Faaliyetleri: Kentsel faaliyetler, imar, emlak vergisi toplama, imar
düzenlemeleri, çevre, park bahçeler, fen işleri, su‐kanalizasyon‐ doğal gaz tesis işleri, TV
kablolama, uygulama imar planları, nazım imar planları, halihazır haritalar, altyapı, ulaştırma
planı toplu taşımacılık, belediye yolları ve tesisleri…

Ulaşım Planlaması: Kara, hava, deniz ulaşım ağları, doğal gaz boru hatları, iletişim
istasyonları, yer seçimi, enerji nakil hatları, ulaşım haritaları…
Turizm: Turizm bölgeleri alanları ve merkezleri, turizm amaçlı uygulama imar
planları, turizm tesisleri, kapasiteleri, arkeoloji çalışmaları…
Orman ve Tarım: Eğim‐bakı hesapları, orman amenajman haritaları, orman sınırları,
peyzaj planlaması, milli parklar, orman kadastrosu, arazi örtüsü, toprak haritaları…
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Ticaret ve Sanayi: Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler,
bankacılık, pazarlama, sigorta, risk yönetimi, abone, adres yönetimi…

Savunma ve Güvenlik: Askeri tesisler, tatbikat ve atış alanları, yasak bölgeler, sivil
savunma, emniyet, suç analizleri, suç haritaları, araç takibi, trafik sistemleri, acil durum…

40

Uygulamalar
CBS’nin uygulama alanlarını içeren görseller oluşturulabilir.
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Uygulama Soruları
Tarım alanında CBS de nerede yararlanılır?
Sanayi Alanında CBS neler yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları

a)
b)
c)
d)
e)

1) ÇED raporu hazırlama, göller, göletler, sulak alanların tespiti, Gürültü kirliliği,
kıyı yönetimi, meteoroloji, hidroloji… Aşağıda yer alan alanlardan hangisi
yukarıdaki CBS çalışma alanları içerisine girmektedir.?
Çevre Yönetimi
Doğal Kaynak Yönetimi
Mülkiyet‐İdari Yönetim
Bayındırlık Hizmetleri
Eğitim

a)
b)
c)
d)
e)

2) Arazi yapısı, su kaynakları, akarsular, havza analizleri, yabani hayat, madenler…
Aşağıda yer alan alanlardan hangisi yukarıdaki CBS çalışma alanları içerisine
girmektedir.?
Çevre Yönetimi
Doğal Kaynak Yönetimi
Mülkiyet‐İdari Yönetim
Bayındırlık Hizmetleri
Eğitim

a)
b)
c)
d)
e)

3) Tapu‐Kadastro, vergilendirme, seçmen tespiti, nüfus, kentler, beldeler, kıyı
sınırları, idari sınırlar, tapu bilgileri, mücavir alan dışında kalan alanlar. Aşağıda
yer alan alanlardan hangisi yukarıdaki CBS çalışma alanları içerisine girmektedir.?
Çevre Yönetimi
Doğal Kaynak Yönetimi
Mülkiyet‐İdari Yönetim
Bayındırlık Hizmetleri
Eğitim
4) İmar faaliyetleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları ön etütleri, deprem
zonları, afet yönetimi, bina hasar tespitleri, binaların cinslerine göre dağılımları,
bölgesel kalkınma dağılımı. Aşağıda yer alan alanlardan hangisi yukarıdaki CBS
çalışma alanları içerisine girmektedir.?
a)
Çevre Yönetimi
b)
Doğal Kaynak Yönetimi
c)
Mülkiyet‐İdari Yönetim
d)
Bayındırlık Hizmetleri
e)
Eğitim
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5) Kentsel faaliyetler, imar, emlak vergisi toplama, imar düzenlemeleri, çevre, park
bahçeler, fen işleri, su‐kanalizasyon‐ doğal gaz tesis işleri, TV kablolama,
uygulama imar planları, nazım imar planları, halihazır haritalar, altyapı, ulaştırma
planı toplu taşımacılık. Aşağıda yer alan alanlardan hangisi yukarıdaki CBS
çalışma alanları içerisine girmektedir.?
a)
Çevre Yönetimi
b)
Doğal Kaynak Yönetimi
c)
Mülkiyet‐İdari Yönetim
d)
Bayındırlık Hizmetleri
e)
Belediye Faaliyetleri

Cevaplar
1)A , 2) B, 3) C, 4) D, 5)E
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6)

4. KONUMSAL VERİ TABANINDA PROJEKSİYONLAR VE
KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Haritanın mekan üzerindeki konumunu en doğru sonuçlar ile görsel olarak göstere bilme
açısından uygulanan projeksiyon yöntemi ve haritada küçültme oranları hakkında bilgi
verilecektir.

47

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Haritada ölçek nedir?
Ölçek çeişitleri nelerdir?
Projeksiyonlar çeşitleti nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Projeksiyon

Haritayı en az hata ile Farklı
projeksiyon
yöntemlerini
görselleştirme
deneyerek dijital verideki değişimi
inceleme

Harita ve Ölçekler

Harita
işlemleri

aktarım Ölçeğe göre harita hata paylarını fark
etme ve inceleme
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Anahtar Kavramlar
Projeksiyon, Ölçek, Harita, Hata Oranı
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Giriş
4.1. Harita ve Ölçekler
Dünya yüzeyine ait herhangi bir kısmın veya bir parçanın, kuşbakışı görüntüsünün
matematik yöntemlerle belli bir ölçeğe göre küçültülerek özel işaretleriyle bir düzlem üzerine
çizilmiş bir örneğine harita denir. Bir haritanın mekânsal doğruluğu vardır ve bu doğruluğun
dünyanın şeklinden dolayı bölgeden bölgeye farklı kullanım teknikleri vardır. Bir bölgenin
harita veya plânının yapılabilmesi, ancak çalışma alanının küçültülerek bir düzleme
aktarılması ile mümkün olacaktır. Çünkü haritası veya plânı çizilecek yerin büyüklüğünde bir
kağıt bulmak ve kullanmak imkansızdır. Bunun için çizilecek yerlerin eşit oranlarda
küçülterek çizilmesi gerekir. İşte bu plan ve haritalar çizilirken, arazide gerçekte
kapladığı büyüklüklerin ne kadar küçüldüğünü gösteren orana ölçek adı verilir. Plân ve
haritaların hepsinde ölçek bulunmalıdır.
Büyük Ölçekli Haritalar: Çalışma sahası küçük olan ve detaylı gösterimlerin
yapıldığı ulusal jeodezik ve kartografik çalışmalarda kullanılan haritalardır. Ölçekleri
yapılacak haritanın plan veya topoğrafya haritası olmasına göre değişmektedir. Büyük ölçekli
mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce
üretilmesi veya ürettirilmesi durumunda Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanmış
olan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHÜY) esas
alınarak yapılmaktadır. Plânlar: Ölçeği 1/20.000’ e kadar olan haritalardır. Şehrin imar
plânları, kadastro haritaları bu türdendir. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile
1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik
haritalar bu türdendir.
Küçük Ölçekli Haritalar: Ölçeği 1/500.000’ den küçük olan haritalardır. Bu
haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösteren haritalardır.
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Temel olarak iki tip ölçek gösterim şekli vardır;
a. Kesir Ölçek: Haritalarda kullanılan küçültme oranlarının basit kesirlerle ifade
edilmesiyle oluşan ölçek çeşididir. 1/25.000, 1/500.000, 1/1.000.000 birer kesir ölçektir.
Kesir ölçeğin gösterim biçimi 1/10.000 olacağı gibi, 1:10.000 şeklinde de olabilir.

Ölçek =

Kesir ölçekte pay ile paydanın birimleri aynıdır. Uzunluk birimi olarak santimetre
(cm) kullanılır. Örneğin bir haritanın köşesinde “Ölçek: 1/1.000.000” yer almış olsun. Bu
kesir ölçeği gerçek uzunlukların her birinin 1.000.000 kez küçültülerek düzleme geçirildiğini
ifade eder. Diğer bir ifade ile, arazi üzerindeki 1.000.000 cm (10 km)’lik uzunluk harita
üzerindeki 1 cm’ye karşılık gelmektedir. Böylelikle ölçekten yararlanılarak iki yer
arasındaki gerçek uzaklıklar haritalar üzerinden kolaylıkla hesaplanabilmektedir.
Örneğin, 1/3.000.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası uzaklık 8 cm olsun. Bu iki
şehrin birbirine olan gerçek uzaklığını:
Gerçek Uzaklık = Haritanın Ölçeği x Haritadaki Uzunluk
Bağıntısı ile hesaplayabiliriz. Buna göre verilen örnekteki ölçek ve iki
haritadaki uzaklığını çarparak hesaplanacak iki şehir arası gerçek mesafe:

şehrin

3.000.000 x 8 = 24.000.000 cm = 240 km olarak hesaplanır.
Çizgi (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki
uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranının gösterildiği ölçek tipidir. Çizgi veya diğer bir
adı ile grafik ölçek oran – orantı sayesinde kesir ölçeğe çevrilebilir.

Yukarıdaki şekilde grafik ölçeğe ait bir örnek görmektesiniz. Çizgi ölçekten kesir
ölçeğe geçebilmek için öncelikle haritanızda yer alan çizgi (grafik) ölçeğinizin
bölümlendirmesini cetvel yardımı ile ölçmeniz gerekmektedir.
Örneğin 750 – 1.000 km arasının harita çıktınız üzerinde cetvel ile 2 cm ölçüldüğünü
varsayalım. Harita üzerindeki 2 cm’lik kısmın 250 km’ye karşılık geldiğini biliyoruz.
Öyleyse haritadaki 1 cm’lik kısmın gerçekte 125 km olacağını basit bir orantı ile kolaylıkla
hesaplayabiliriz.
Ölçek =
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Şekil Türkiye’nin Pafta Bölümlenmesi

4.2. PROJEKSİYONLAR
Yeryüzünün tamamını ya da bir kısmını belli özellikler korunarak düzleme aktarma
genel anlamda bir yüzeyden bir başka yüzeye dönüşümdür ve projeksiyon olarak
adlandırılır. Yerkürenin tamamı veya bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon
sistemleri kullanılır.
Meridyen ve paralellerden ibaret olan coğrafi sistem, bir küre ya da elipsoid
üzerine kolayca çizilebilir. Fakat küre yüzeyindeki bütün ayrıntıların bir düzlem üzerine
geometrik bağıntılarda hiç bozulma olmadan geçirilebilmesi mümkün değildir. İşte bu
yeryüzünün bir düzleme aktarılması sırasında yaşanılan bozulmalara deformasyon adı
verilir. Deformasyonlar alan, uzunluk veya açıda olabilmektedir. İdeal bir harita; bu
deformasyon faktörlerinden arındırılmış olup,
doğru ŞEKİLLERİ, SAHALARI,
MESAFELERİ ve İSTİKAMETLERİ içeren özelliklere sahip olmalıdır. Bu özelliklerin
bazılarını kapsayan haritalar muhtelif projeksiyon uygulamaları ile üretilmiştir.
Genel olarak 3 tip harita projeksiyonu bulunmaktadır.
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Şekil: Açılma yüzeylerine göre harita projeksiyonları

Şekil : İzdüşürülme yüzeylerinin konumuna göre harita projeksiyonları 9 Çeşit
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4.2.1. Silindirik Projeksiyonlar
4.2.1.1.Merkator Projeksiyonu
Merkezinde bir ışık kaynağı bulunan küresel dünyanın, ekvatoruna teğet olarak
geçirilen bir silindir vasıtasıyla harita elde edilmesini sağlayan bir projeksiyondur.
Merkator projeksiyonuna sahip olan haritalarda sadece ekvatora yakın olan bölgelerde
doğru sonuçlar alınır. Kutuplara doğru gittikçe şekiller bozulur. Örneğin 7.700.000 mil
karelik bir sahaya sahip Güney Amerika ile 800.000 mil karelik Grönland adası aynı
büyüklükte görünür. Küçük bir sahada (1 derecelik kare) herhangi bir şekil bozulması
meydana gelmez. Merkator projeksiyonu ile yapılan haritalar aşağıda belirtilen özelliklere
sahiptir:
•

Meridyenler, birbirine paralel, eşit aralıklı ve düz çizgiler şeklindedir.

•

Paraleller, birbirine parelel olmasına rağmen kutuplara doğru gittikçe araları
açılır. 60 derece paralelindeki, paralel dairelerinin birbirinden olan uzaklıkları
ekvatordakilerin iki mislidir. Ekvatorda 1:1.000.000 ölçekli olan harita, 60’ıncı
paralel dairesinde 1:500.000 ölçeklidir. 80’inci paralel dairesinde ise ölçek, 6
katına çıkar. Bu nedenden, 80’iinci paralel dairesinden kutuplara kadar olan kısmın
haritaları yapılmaz.

•

Meridyenler ve paraleller birbirine diktir.

•

Meridyenleri aynı açı ile kesen hatlara Kerte hattı denir. Meridyenler birbirine paralel
olduğu için kerte hattı doğrudur.

•

Büyük daire ekvator hariç eğridir.

•

Mesafeler ve sahalar dolayısıyla şekiller, kutuplar civarında aşırı derecede bozuktur.

Şekil: Merkator Projeksiyonu
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4.2.1.2.Transverse Merkator Projeksiyonu
Herhangi bir meridyen dairesine teğet olarak geçirilen silindir ile elde edilen
projeksiyondur. Buna Gauss-Kruger projeksiyonu da denir. Ülkemizde de kullanılan ve
özellikle topografik haritalarin üretiminde tercih edilen bir projeksiyondur. Teğet
meridyeninden uzaklaştıkça hata oranı artmaktadır. Örneğin bir meridyenden 1.5 derece
(130 km.) uzaklıkta bulunan yer sathı üzerindeki 1000 metrelik bir uzunluğun silindir
üzerindeki iz düşümü biraz büyüyerek 1000.22 metre olur. 3 derece uzaklıkta ise bu
değer, 1000. 83 metreye çıkar. Diğer bir deyişle 83 santimlik bir hata meydana gelir. Daha
fazla hatayı önlemek için haritalar, arazi parçaları 3 ve 6 derecelik dilimler halinde
izdüşümleri çıkarılarak yapılır. 1:25000 ve daha küçük ölçekli haritalarda uluslararası
standart dilim genişliği (6 derece) kullanılırken, 1:5000 ve daha büyük ölçekli (ayrıntılı)
haritalarda ise Gauss-Kruger adı verilen ulusal dilim genişliği olan 3 derecelik dilimler
kullanılır. Bu projeksiyon tipi UTM GRID referans sisteminin esasıdır.
Transverse merkator projeksiyonu ile yapılan haritalar aşağıda belirtilen özelliklere
sahiptir:
•

Silindirin teğet olduğu meridyen, silindir ve dünyada ortak
uzunlukta bir değişme meydana gelmez yani ölçek her yerde aynıdır.

•

Merkez meridyenin yani silindire teğet olan meridyenin sağında ve solundaki
saha kapsamındaki (3 veya 6 derecelik dilim) şekiller normaldir.

•

Açılar doğru olup, kerte hattı kavislidir.

•

Yönler doğrudur.

•

6 ° lik dilimlerde ölçek faktörü mo=0,9996 iken 3 ° lik dilimlerde (Gauss-Kruger)
ölçek faktörü mo=1 dir.

olduğundan,

Şekil: Transverse Merkator Projeksiyonu
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4.2.1.3.Universal Transverse Merkator (UTM) Projeksiyonu
UTM projeksiyonu Amercan Military Services tarafından üretilmiş ve Transverse
Merkator projeksiyonunu kullanan bir projeksiyon çeşididir. Universal Transverse merkator
projeksiyonu ile yapılan haritalar aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir:
•

Projeksiyonda, teğet meridyen boyunca dünya üzerindeki uzunluklar
projeksiyondaki uzunluklara eşit olur. Teğet meridyenden uzaklaştıkça
deformasyon artar.

•

Buna göre dünya, başlangıç meridyenleri 6° de bir değişen 60 dilime
(zone) ayrılır ve referans enlemi ekvatordur. Her dilimin enlem genişliği 84°
kuzey, 80° güney enlemidir.

•

Her dilimin ayrı bir koordinat sistemi vardır. Dilim orta meridyenleri X ekseni,
ekvator da Y eksenidir. İkisinin kesişimi başlangıç noktasıdır.

•

X değerleri dünyadaki uzunluklarla aynı, Y değerleri ise dünyadakinden biraz
büyüktür. Bu farkı azaltmak için X, Y değerleri mo = 0,9996 ile çarpılır.

•

Y değeri başlangıç meridyeninin solunda negatif olur. Bundan kurtulmak
için Y değerine 500.000 eklenir.

•

Bu durumda koordinatlara Sağa ve Yukarı değer denir. Uzunluk birimi
metredir.
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4.2.2. Konik Projeksiyonlar
4.2.2.1.Polikonik Projeksiyon
Ekseni, koninin tepe noktasına gelecek şekilde dünya küresi üzerine geçirilen
muhtelif koniler vasıtasıyla yapılan projeksiyondur.
Polikonik projeksiyonu ile yapılan haritalar, aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir:
•

Ekvator ve merkezi meridyen birbirine dik ve düz hatlar halindedir.

•

Merkezi meridyenin her iki tarafındaki meridyenler, içe bükey kavisli
olup, ekvatordan kutuplara doğru birbirlerine birleşecek şekildedir.

•

Merkezi meridyen üzerinde, paralellerin aralıkları birbirine eşit fakat
kavislidir.
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•

Merkezi meridyenin her iki tarafında 560 millik bir saha içinde, ölçekte ve
saha üzerindeki hatalar %1’i aşmaz.

•

Yönler doğrudur.

Kerte hattı eğridir.

Şekil: Polikonik Projeksiyon
4.2.2.2. Lambert Konformal Konik Projeksiyon
Dünya küresinin iki standart paraleli arasında bir koni vasıtası ile yapılan
projeksiyonudur. Ölçek hata limitini en asgariye indirmek ve hakiki doğruluğu sağlamak için,
standart paraleller arası 20 dereceyi geçmemelidir. Standart paraleller üzerinde ölçek
tamamen doğru olup aralarındaki ölçek ise, muayyen bir derecede küçülür. Standart
paraleller dışında ölçek gittikçe büyür.Lambert Komformal Konik projeksiyonun başlıca
özellikleri şunlardır:
•

Meridyenler kutuplarda kesişen düz doğrulardır.

•

Paraleller merkezi aynı olan yay parçalarıdır.

•

Standart paraleller boyunca ölçek sabittir. Bu paraleller arasında bütün
istikametler takriben doğrudur.

•

Büyük daireler oldukça düz hatlar halindedir (uzun mesafelerde kavislidirler).

•

Kerte hattı hafifçe eğridir.
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Şekil : Lambert Konformal Konik Projeksiyon

Şekil : Konik projeksiyon ve özelikleri
4.2.3. Düzlemsel (Azimutal) Projeksiyonlar
Düz projeksiyonlardan en popüleri Gnomonik projeksiyonlardır. Yeryüzü üzerinde
seçilmiş olan herhangi bir noktaya teğet olarak düz bir satıh konularak elde edilirler.
Bu projeksiyon ile elde edilen haritada teğet noktasından uzaklaştıkca, büyük bozulmalar
meydana gelir. Projeksiyonun en önemli özelliği büyük dairenin düz bir hat şeklinde
olmasıdır. Bu özellik, dünya üzerindeki 2 nokta arasında en kısa mesafeyi verir. Bu
nedenle kutuplara yakın olan uçuşlarda bu tip projeksiyonla yapılmış haritalar kullanılır.
Sathın dünya üzerine teğet olarak konduğu noktaya göre Gnomonik
projeksiyonlar; Kutbi Gnomonik (satıh kutuplara teğet), Ekvator Gnomonik (satıh
ekvatora teğet) ve Eğik Gnomonik (satıh dünya küresine eğik durumda ve herhangi bir
noktaya teğet) olarak adlandırılırlar. Gnomonik projeksiyonlarin başlıca özellikleri şunlardır:
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 Meridyenler düz bir hat halindeki doğrulardır.
 Paraleller eşit aralıkta olmayıp; kutbi gnomonikte daire, ekvator ve eğik
gnomonikte ise kavisli şekildedir.
 Büyük daireler düz hat halindedir. Kerte hattı eğridir.
Teğet noktasından uzaklaştıkça şekil ve sahalar fazlaca bozulur.

Şekil: Kutbi Gnomonik, Ekvator Gnomonik, Eğik Gnomonik Projeksiyonlar

Şekil: Düz (Gnomik) Projeksiyonlar ve Özellikleri
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Uygulamalar
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde görsel olarak açılan haritaların farklı projeksiyonlarda
gösterimini sağlayıp aradaki farklılıklara incelemek
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Uygulama Soruları
Ölçek türleri nelerdir?
Projeksiyon nedir?
Silindir projeksiyonlar açıklayınız?
Konik projeksiyon nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Projeksiyonların türlerine ve dünya üzerinde Dünya'nın şekline bağlı olarak nerede
hangi projeksiyonları kullanacağımızı harita çiziminde ölçek seçiminde tercihleri neye göre
yapacağımıza öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Coğrafi varlığın yer yuvarına ilişkin belli bir datum (referans sistemi) ve projeksiyon
düzenindeki bilgisine ne denir?
a) Coğrafi konum (koordinat) bilgisi
b) Öznitelik bilgisi
c) Topolojik bilgi
d) Mekânsal bilgi
e) Tanımlayıcı bilgi
2) Aşağıdakileriden hangisi Çizik (grafik) ölçeğin görevleri arasında yer alır?
a) Haritada alternatif olması
b) Kesir ölçekle yapılan işlemlere yardım etmesi
c) Harita uzunluklarının gerçekte ne kadar olduğunu bir doğru üzerinde gösterme
d) Haritayı grafiklerle anlaşılması daha kolay hale getirmek
e) Harita şeklini anlamak
3) I. Kullanım amacı
II. Ölçeğin belirlenmesi
III. Yer şekillerinin belirlenmesi
IV. Kuşbakışı görünümün sağlanması Harita çizimlerinde yukarıdaki özelliklerden
hangilerinin her haritada belirlenmesine gerek yoktur?
a) I ve II
b) Yalnız III
c) II ve IV
d) Yalnız II
e) Yalnız I
4) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar arasında yer alamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Küçük ölçekli haritaların paydası büyük
küçüktür.Küçük ölçekli haritalar geniş alanları gösterir.
Küçük ölçekli haritalarda ayrıntı az
Küçük ölçekli haritalar düzlem üzerinde az yer alır
Küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı azdır

5) Aşağıdakilerden hangisi Büyük ölçekli haritalar arasında yer alamaz?
a) Büyük ölçekli haritaların paydaları büyüktür
b) Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı fazladır
c) Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı fazladır
d) Büyük ölçekli haritalarda bozulma oranı azdır
e) Büyük ölçekli haritalar düzlemde çok yer alır

Cevaplar:
1)A, 2)C, 3) B, 4) E, 5) A
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5. KONUMSAL VERİ TABANINDA VERİ TİPLERİ

66

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Coğrafi bilgi sistemlerinde veri yapısını coğrafi bilgi sistemlerinin veri tiplerini ve
örneklerini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Veri türleri nelerdir?
Vektör veri nedir?
Raster veri nedir?
Düzensiz Üçgenlerin modelini açıklayınız?

68

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Veri tipleri

Veri türlerini bilinecek

Vektör veri ve Raster veri
modeli ayrımını yapmak

Tın veri modeli

Tın veri modeli oluşturmak

Düzensiz üçgenlerin yer
yapısını fark edilmesini
göstermek
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Anahtar Kavramlar
Vektör, Raster, Veri Modeli, Veri Tipi, Tın
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Giriş
5.1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri yapısını kavrayabilmek için her şeyden önce coğrafi
bilginin açıklanması gerekmektedir. Çünkü coğrafi bilgi dünya üzerindeki herhangi bir varlık
için bilgiler vermektedir. Coğrafi Bilgi, birbirleriyle bağlantılı üç ayrı bilgiden oluşur:
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi: Konumsal bilgi türüdür. Coğrafi varlığın yer yuvarına
ilişkin belli bir datum (referans sistemi) ve projeksiyon düzenindeki konum (koordinat)
bilgisidir. Öznitelik Bilgisi: Coğrafi varlığa ilişkin öznitelik değeri bilgisidir. Topolojik
Bilgi: Matematik biliminin bir alt dalı olan Topoloji bilimi esasları çevresinde; bir coğrafi
varlığın, diğer coğrafi varlıklara göre komşuluk ilişkileri (sağında, solunda, başında, sonunda,
vb.) hakkındaki bilgilerdir. Coğrafi bilgi içerisinde yer alan bu özellikler Coğrafi Bilgi
Sistemlerinde kullanılan ya da kullanılacak olan coğrafi veriler için önem arz eder. Çünkü
coğrafi verileri hem belli bir konum ile ilişkilendirmek hem de coğrafi verilerin detay
bilgilerinden farklı ürünler elde etmek yapılan çalışmalara ait önemli unsurlardandır. Bu
itibarla coğrafi veri yapısını iki grupta incelemek gerekir: Mekansal Bilgi: Özelliklerin ya da
coğrafi varlıkların yerini, şeklini ve diğer mekansal veriler ile ilişkilerini belirler. Coğrafi
konum ve topolojik bilgi bu grup içerisinde yer almaktadır. Tanımlayıcı Bilgi: Özelliklere ya
da coğrafi varlıklara ait bilgilerin veri tabanında tutulması ile oluşan bilgilerdir. Bir başka
deyişle Coğrafi Bilgi Sistemlerinde kullanılan haritalara ait verilerin özellikleri ile ilgili
detayları içeren bilgilerdir.
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5.1.1. Vektörel Veri Modeli
Vektörel veri Belirli koordinat (x,y) değerleri ile depolanan verilerdir. Belirli bir
koordinata sahip olan vektör veriler “nokta, çizgi, alan” veriler olmak üzere 3’e ayrılır.
Noktasal (Point) Veri: Tek bir (x,y) koordinat çifti ile temsil edilen verilerdir. Bu tür
vektör veriler şekli ve sınırları çok küçük olan birimlerin tanımlanmasında kullanılırlar.
Örneğin; tepe noktaları (zirve), elektrik

Nokta

Örnek: direkleri, kuyular, ağaçlar, vb
Çizgisel (Line) Veri: Birbirini izleyen bir dizi (x,y) koordinat serisi şeklinde sistemde
depolanan verilerdir. Bir dizi halinde birbirini izleyen ve alan olarak gösterilemeyen birimler
için kullanılırlar. Örneğin; yol, akarsu,

Çizgi

Katmanlar

Örnek: elektrik hattı, vb.
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Alansal (Polygon) Veri: Başlangıç ve bitiş noktalarında aynı koordinata (x,y) sahip
olan ve bir dizi koordinatlar ile sistemde depolanan verilerdir.

Alan

Örneğin; parseller, binalar, göller, yerleşim sınırları, orman alanı, arazi kullanımı, vb.

5.1.2. Raster Veri
Hücrelere (pixel) bağlı olarak temsil edilen verilerdir. Raster veri, birbirine komşu grid
yapıdaki hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar. Çekilen fotoğrafların, taranan haritaların
ya da paftaların sisteme aktarılması ve vektör verilerden dönüşüm (convert) işlemleri sonucu
ile elde edilirler. Raster veriler vektör verilere oranla daha fazla veri depolama kapasitesine
sahiptirler. Bazı konumsal analizler (En uygun yer analizi, maliyet analizi,vb.) raster verilerde
daha kolaydır. Ancak verilerin hassasiyeti raster verilerde hücre boyutuyla (pixel size) orantılı
olduğu için hassas çalışmalarda veri kayıplarına neden olabilir.

73

Şekil: Coğrafi Verilerin Raster Veri Üzerinde Görünüşü

Şekil: Coğrafi Verilerin Vektör ve Raster Veriler Üzerinde Görünüşü
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5.1.3. TIN Veri Modeli
TIN (Triangular Irregular Network) veri modeli,süreklilik gösteren yüzeylerin raster
olarak gösterimine alternatif bir veri modeli şeklidir.Arazi veya üçüncü boyut özelliği taşıyan
diğer yüzeylerin analizi ve gösterimini etkin bir şekilde sağlar.TIN veri modelinde yüzey
birbirine komşu dolayısı ile link edilmiş üçgenler serisi ile ifade edilir. Üçgenler herhangi bir
konumda düzensiz olarak dağılmış üç noktadan üretilirlerBu açıdan raster veri modelinden
farklıdır.Sonuçta TIN modeli topolojik olarak ilişkilendirilmiş üçgenlerin oluşturduğubir ağ
yapısına sahip olur.Üçgenler yüzeydeki dayanak nokta kümelerine ve dere şev gibi belirgin
arazi sınırlarına göre kurulur.Dolayısı ile gerçeğe en yakın şeklin yüzeyi temsil edecek keskin
noktalar tanımlanır.
TIN Yüzey Analizleri








TIN Modeli kurulması ile birçok yüzey analizi söz konusudur:
Z yükseklik değerinin enterpolasyonla kestirimi
Eşyüyselti eğrilerinin üretimi ve yükseklik değişim bölgelerinin oluşumu
Eğim ve bakı hesaplamaları
Yüzey alanları ve yüzey uzunluklarının hesabı
Hacim, yarma ve dolgu hesapları
İki nokta arası görünürlük analizi Bir noktadan görülebilen veya görünmeyen
yüzey analizi
 Yüzey profillerinin üretilmesi
 Gölgeleme veya ışık etkisine göre değişimlerin izlenmesine yönelik analizler

Şekil: TIN (Triangular Irregular Network) veri modeli
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Şekil : TIN (Triangular Irregular Network) veri modeli

Şekil: 3 Boyutlu Gösterimi
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Uygulamalar
Vektör veri oluşturmak, Raster veri incelemek ve tın verisi oluşturmak.
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Uygulama Soruları
Veri türleri nelerdir?
Vektör veri nedir?
Raster veri nedir?
Düzensiz Üçgenlerin modelini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vektör veri raster veri ve tın veri modeli inceleyerek aradaki farklılıklar ve kullanım
alanları hakkında bilgile veridli.
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Bölüm Soruları
1)
Tek bir (x,y) koordinat çifti ile temsil edilen verilerdir. Bu tür vektör veriler
şekli ve sınırları çok küçük olan birimlerin tanımlanmasında kullanılırlar?
a)
Alan
b)
Öznitelik Bilgisi
c)
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi
d)
Nokta
e)
Çizgi
2)
Birbirini izleyen bir dizi (x,y) koordinat serisi şeklinde sistemde depolanan
verilerdir. Bir dizi halinde birbirini izleyen ve alan olarak gösterilemeyen birimler için
kullanılırlar?
a)
Alan
b)
Öznitelik Bilgisi
c)
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi
d)
Nokta
e)
Çizgi
3) Başlangıç ve bitiş noktalarında aynı koordinata (x,y) sahip olan ve bir dizi
koordinatlar ile sistemde depolanan verilerdir?
a)
Alan
b)
Öznitelik Bilgisi
c)
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi
d)
Nokta
e)
Çizgi

4) Coğrafi Bilgi, birbirleriyle bağlantılı üç ayrı bilgiden oluşturan kavramlar nedir?
a)
Alan, Öznitelik Bilgisi, Çizgi
b)
Öznitelik Bilgisi, Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi, Çizgi
c)
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi, Nokta, Çizgi
d)
Nokta, Alan, Çizgi
e)
Çizgi, Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi, Nokta
5) Geometrik şekiler hangileridir?
a)
Alan, Öznitelik Bilgisi, Çizgi
b)
Öznitelik Bilgisi, Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi, Çizgi
c)
Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi, Nokta, Çizgi
d)
Nokta, Alan, Çizgi
e)
Çizgi, Coğrafi Konum (Koordinat) Bilgisi, Nokta
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Cevaplar:
1)D, 2)E, 3)A, 4)D, 5)D

81

6. KONUMSAL VERİ TABANINDA TOPOLOJİK KURALLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mekânsal veride üst üste binme, Birbirine değme, Gereksiz kırıklar oluşmasını
engellemeye yönelik topolojik kuralları göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Topoloji kuralları?
Çizgi Topoloji kuralları?
Nokta Topoloji Kuralları?
Alan Topoloji kuralları?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Topoloji Kuralları

Mekansal doğruluğu ve
düzeni artırma

Örnek veriler üzerinde
Uygulama yaparak

Çizgi topoloji kuralları

Mekansal doğruluğu ve
düzeni artırma

Örnek veriler üzerinde
Uygulama yaparak

Nokta topoloji kuralları

Mekansal doğruluğu ve
düzeni artırma

Örnek veriler üzerinde
Uygulama yaparak

Alan topoloji kuralları

Mekansal doğruluğu ve
düzeni artırma

Örnek veriler üzerinde
Uygulama yaparak

85

Anahtar Kavramlar
Topoloji, Çakışma, Üst üste binme, Topolojik hatta
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Giriş
Mekansal bilgi sisteminde daha önce de bahsetmiş olduğumuz vektör veri türlerine
topolojik kuralı tanımlanması şarttır. Topoloji geometrik şekiller olarak adlandırdığımız nokta
çizgi poligon veri kurallarına göre yan yana, üst üste, birbirini kesme veya birleşme gibi
kurallar göz önüne alınarak mekansal bilgiler topoloji kuralları uygulanır. Topoloji kuralları
vektör verinin kalitesine arttırmak için son derece önemlidir. Bir veride topolojik bozukluk
var ise oluşturulacak olan veritabanında karışıklıklar, tutarsızlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle
birbirine kapsayan ilişkisel veri tabanlarında topolojik kurallara uyma veriyi üretmeden
önceki aşamada verinin uygun aşamaya gelmesine sağlar topolojik kurallar bir dosya
içerisinde kurulmaz topoloji kuralları yazılımdan yazılıma değişebileceği gibi genel olarak
kullanılan 1 -2 yazılım üzerinden örnekleri verilecektir.
6.1. Topoloji Kuralları
Bilgisayar grafik teknikleri açısından bir haritayı “görüntülemek” için gerekli olan
asgari veri, köşe noktalarına ait koordinatlar ve bu noktaları birleştirecek olan doğrulara ait
bilgilerdir.15Başlıca Topoloji kuralları.
6.1.1 Alan kuralları
Must not overlap (Üst üste binmeme)
Aynı detay sınıfı içerisinde bulunan poligonların yani alanların üst üste bindiği
durumlarda oluşmuş olur. Bu hatanın giderilmesi gerekir. Bunun için aynı detay sınıfında ki
poligonlar üst üste binmemelidir. Fakat bir çizgi boyunca veya bir noktada temas ile birbirine
bağlanmış olabilir. Örneğin, bu durum yapı ve yapıların üst üste gelmesi durumunda oluşur.

İ. R. Karaş, F. Batuk, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Topoloji Kavramı” TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara.
15
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Birbiriyle üstüste gelmemeli (Must not overlap with)
Bir detay sınıfındaki her bir poligonun diğer bir detay sınıfındaki poligonlarla
çakışmaması durumu. Örneğin, bu durum yapı ve dıger yapıların üst üste gelmesi durumunda
oluşur.

Poligon sınırları çizgiyle kapatılmalı (Boundary must be covered by)
Her poligon bir diğer detay sınıfında çizgiyle kapatılmalıdır. Bir detay sınıfı içerisindeki
poligon sınırları çizgiyle sarılmalıdır

Bir diğer “feature class”daki çizgi poligonu tamamıyla sarmiyorsa hata oluşur.
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Birbirini kapsamalı (Must be covered by feature class of)

Bir detay sınıfındaki her poligon diğer bir detay sınıfındaki poligonu kapsamalı. Yani
bir detay sınıfında ki poligon kapsayıcı detay sınıfındaki poligonun içerisinde olmalıdır.

Poligonlarin diğer bir poligonu kapsamadigi durumlar hatalidir

Poligonlar Örtüşmeli (Must cover each other)

Bir detay sınıfındaki her bir poligon diğer bir detay sınıfında ki her bir poligonla üst üste
gelmelidir.

Bir poligonun diğer bir poligon ile üstüste gelmedigi yerler hatalidir.
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Alan sınırları örtüşmeli (Area boundary must be covered by boundary of)
Bir detay sınıfında bulunan poligonun diğer bir detay sınıfında bulunan poligonla sınırlarının
örtüşmemesi ile oluşur. Sınırların örtüşmesi gerekmektedir.

Bir poligon siniri diğer bir poligon Sinirini sarmaz ise hata kacinilmazdir.

Poligon poligonu kapsamalı (Must be covered by)
Bir detay sınıfındaki tek bir poligonun diğer detay sınıfındaki bir çok poligonu kapsaması
durumudur. Bu durumda hatalı bir durum oluşmuş olur. Bir detay sınıfındaki tek bir poligon
diğer detay sınıfındaki tek bir poligonun içerisindedir.

Bir poligonun diğer bir poligonu kapsamadigi durumlar atalidir.
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Nokta içerir (Contains Point)
Bir detay sınıfındaki poligon sınırları diğer bir detay sınıfı içerisinde ki en az bir noktayı
kapsar

Her bir poligonun enaz bir noktayi içermediği durumlar hata verir.

Boşluk olmamalı (Must not have gaps)
Aynı detay sınıfı içerisindeki poligonlarda boşluklar olmamalı.

Poligonlar ya da bir tek poligon içinde dis çizgileri arsindaki tanimsiz alanlar hatalidir.
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6.1.2. Topoloji Kuralları (Çizgi)
Dangle olmamalı ( Must not have dangles )
Bir çizgi kendi parçasında veya herhangi bir çizgi parçasında son bulmalıdır. Önü açık
çizgiler olmamalıdır.

Herhangi bir çizgide sonlanmayan çizgi hatalidir.

Gereksiz bölünme olmamalı ( must not have pseudo-nodes)
Bir çizgi diğer bir çizginin sonunda sonlanmasa bile aynı noktada başlayıp bitebilir.

Tek Bir noktasal bağlantı olmamalı

Kesişme olmamalı (must not intersect)
Aynı detay sınıfında bulunan çizgiler üst üste binemez veya kesişemezler.
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Kendi kendine kesişmemeli (must not self overlap)
Çizgi kendi üzerinde bir yerde kesişmemeli. Ancak farklı bir çizgi ile kesişimi kabul
edilebilir.

Çizginin kendi üstüne bindiği yerlerde hata oluşur.
Üstüste binmemeli (must not overlap with)
Bir detay sınıfındaki bir çizgi diğer bir detay sınıfındaki bir çizgiyle üst üste
binmemeli

Diğeri tarafından kapsanmalı (must be covered by )
Bir detay sınıfındaki bir çizgi, diğer bir detay sınıfındaki bir çizgiyle üst üste
gelmelidir. Otobüs hattı yollar üzerindedir.
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Sınırlarla Çevrilmeli (must be covered by boundary of)
Bir detay sınıfındaki bir çizgi, diğer bir detay sınıfındaki bir poligonla örtüşmektedir.
Parseller binaları kapsamalıdır.

Çizgi sonları uç nokta ile kapatılmalı ( endpoint must be covered by )
Çizgi sonları nokta tarafından kapatılmalıdır.

Tek parça olmalı ( must be single part )
Çizgiler tek parça olmalıdır. Kara yolları iyi birer örnektir.

Kesişme olmamalı ( must not intersect )
Bir çizgi sadece son uç noktasından kendisine temas edebilir.
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Kendi üzerine binmeme ( must not self overlap )
Çizgi kendi üzerine binmemeli. Ancak farklı bir detay sınıfındaki bir çizgi ile üst üste
gelebilir.

Üst üste binmeme (must not overlap)
Çizgiler üst üste binmemeli. Ancak bir nokta veya bir çizgi boyunca temasıyla ve
kesişimlerle bağlanmış olabilirler.

95

6.1.3. Topoloji Kuralları (Nokta)

Uyumlu Olma (Must Coincide With)
Bir özellik sınıfındaki (veya alt tip) noktaların, başka bir özellik sınıfındaki (veya alt
tip) noktalarla çakışmasını gerektirir. Bu, trafoların elektrik dağıtım şebekelerindeki elektrik
direkleriyle aynı olması ve gözlem noktalarının istasyonlarla aynı olması gerektiği gibi
noktaların başka noktalarla kaplanması gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

Kırmızı bir noktanın mavi bir nokta ile çakışmadığı durumlarda
bir hatadır.
Ayrık Olmalı (Must Be Disjoint)

Noktaların, aynı özellik sınıfındaki (veya alt türdeki) diğer noktalardan uzamsal olarak
ayrılmasını gerektirir. Örtüşen noktalar hatalıdır. Bu, şehir katmanları, parsel lot kimliği
noktaları, kuyular veya sokak lambası direkleri gibi aynı özellik sınıfında puanların
çakışmadığını veya çoğaltılmadığından emin olmak için kullanışlıdır.

Kırmızı ve mavi noktaların üst üste geldiği bir hata.
Sınırı Tarafından Kapsanması Gerekenler (Must Be Covered By Boundary Of)
Bu noktaların alan özelliklerinin sınırlarına düşmesini gerektirir. Bu, nokta özellikleri,
belirli alanların kenarlarında bulunması gereken sınır işaretleyicileri gibi sınır sistemini
desteklemeye yardımcı olduğunda kullanışlıdır.
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Sağdaki kare bir hataya işaret ediyor, çünkü çokgenin sınırında olmayan bir nokta.
Düzgün İçinde Olmalı (Must Be Properly Inside)
Bu noktaların alan özelliklerine girmesini gerektirir. Bu, nokta özellikleri kuyu ve
kuyu pedleri veya adres noktaları ve parseller gibi çokgenlerle ilgili olduğunda kullanışlıdır.

Kareler, çokgenin içinde olmayan noktaların olduğu hatalardır.
Bitiş Noktası Tarafından Kapsanması Gerekenler (Must Be Covered By
Endpoint Of)
Bir özellik sınıfındaki noktaların, başka bir özellik sınıfındaki satırların bitiş noktaları
tarafından kapsanması gerekir. Bu kural, çizgi kuralına benzerdir. Bitiş Noktası Kapsanması
Gerekenler Kuralın ihlal edildiği durumlarda, çizgiden ziyade hata olarak işaretlenen nokta
özelliğidir. Sınır köşe işaretçileri, sınır çizgilerinin bitiş noktaları tarafından kapsanacak
şekilde sınırlandırılabilir.

Kare, noktanın bir çizginin son noktasında olmadığı bir hatayı gösterir.
(Point Must Be Covered By Line)
Bir özellik sınıfındaki noktaların başka bir özellik sınıfındaki çizgilerle kapsanmasını
gerektirir. Çizginin kaplama kısmını son nokta olarak sınırlamaz. Bu kural, otoyollardaki
otoyol işaretleri gibi bir dizi çizgiye düşen noktalar için kullanışlıdır.
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Kareler, çizginin kapsamadığı noktalardır.

98

Uygulamalar
Vektör veriler oluşturulup bunlar arasındaki bozuklukları tespit etmeye yönelik
yukarıda anlatılan topolojik kuralları tanımlayacağız.
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Uygulama Soruları
Topoloji kuralları?
Çizgi Topoloji kuralları nelerdir?
Nokta Topoloji Kuralları nelerdir?
Alan Topoloji kuralları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mekânsal veride üst üste binme, Birbirine değme, Gereksiz kırıklar oluşmasını
engellemeye yönelik topolojik kuralları kurmayı ve bu verileri düzenlemeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Bir detay sınıfındaki her bir poligonun diğer bir detay sınıfındaki poligonlarla
çakışmaması durumuna ne denir?
a)
Must not overlap (Üst üste binmeme)
b)
Birbiriyle üstüste gelmemeli (Must not overlap with)
c)
Poligon sınırları çizgiyle kapatılmalı (Boundary must be covered by)
d)
Birbirini kapsamalı (Must be covered by feature class of)
e)
Poligonlar Örtüşmeli (Must cover each other)
2.
Bir detay sınıfındaki poligon sınırları diğer bir detay sınıfı içerisinde ki en az
bir noktayı kapsamasına ne denir?
a)
Must not overlap (Üst üste binmeme)
b)
Birbiriyle üstüste gelmemeli (Must not overlap with)
c)
Poligon sınırları çizgiyle kapatılmalı (Boundary must be covered by)
d)
Poligonlar Örtüşmeli (Must cover each other)
e)
Nokta içerir (Contains Point)
3.
Bir çizgi kendi parçasında veya herhangi bir çizgi parçasında son bulmalıdır.
Önü açık çizgiler olmamalısına ne denir ?
a)
Gereksiz bölünme olmamalı ( must not have pseudo-nodes)
b)
Kesişme olmamalı (must not intersect)
c)
Kendi kendine kesişmemeli (must not self overlap)
d)
Üstüste binmemeli (must not overlap with)
e)
Dangle olmamalı ( Must not have dangles )
4.
Çizgi kendi üzerine binmemeli. Ancak farklı bir detay sınıfındaki bir çizgi ile
üst üste gelebilmesi durumuna ne denir?
a.
Üst üste binmeme (must not overlap)
b.
Dangle olmamalı ( Must not have dangles )
c.
Kendi üzerine binmeme ( must not self overlap )
d.
Kendi kendine kesişmemeli (must not self overlap)
e.
Gereksiz bölünme olmamalı ( must not have pseudo-nodes)
5.
Noktaların alan özelliklerine girmesini gerektirir. Bu, nokta özellikleri kuyu ve
kuyu pedleri veya adres noktaları ve parseller gibi çokgenlerle ilgili olduğunda kullanışlı
olması durumuna ne denir?
a)
Düzgün İçinde Olmalı (Must Be Properly Inside)
b)
Bitiş Noktası Tarafından Kapsanması Gerekenler (Must Be Covered By
Endpoint Of)
c)
Sınırı Tarafından Kapsanması Gerekenler (Must Be Covered By Boundary Of)
d)
Uyumlu Olma (Must Coincide With)
e)
Ayrık Olmalı (Must Be Disjoint)
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Cevap;
1)B, 2)E, 3)E, 4)C, 5)A
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7. İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Veri Modeli tarihçe
İlişkisel Model
Nesneye-Yönelik Model
Varlık İlişki Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Varlıklar arasındaki bağıntı nasıl kurulur?
Bağıntı türleri nedir?
Varolma bağımlılığı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ders notları, Sunumlar,
Kaynaklar
Varlık bağıntı modeli genel Varlık, veri modeli, varlık Ders notları, Sunumlar,
tanımlar
kümesi, öznitelik nedir bilir
Kaynaklar
ve örneklendirebilir.
Bağıntı türleri
Varlıklar arasında bağıntı Ders notları, Sunumlar,
türlerini bilir ve nasıl
Kaynaklar
kurulacağını tarif eder.
Varlık bağıntı modeli

Varlık bağıntı modelini bilir.
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Anahtar Kavramlar
Varlık bağıntı modeli, Varlık, Veri modeli, Varlık kümesi, Öznitelik, Bağıntı kümeleri,
Bağıntı türleri, Varolma bağımlılığı
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Giriş
Günümüzde sıkça kullandığımız bir çok veritabanı sistemi mimari olarak ilişkisel
veritabanı modelini kullanmaktadır. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (Relational
Database Management System kısaca RDBMS) olarak adlandırılan bu sistemler veritabanının
sağlıklı şekilde çalışması ,veri tutarlılığı ve veri bütünlüğü gibi konularda bize oldukça büyük
faydalar sağlar.
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinde(İVTYS) veriler tablolar içerisinde satırlar
ve sütunlarda tutulur. Birbiri ile ilişkili verileri tuttuğumuz tablolar arasında ilişki (bağ)
kurarak veritabanımızı inşa etmemizi sağlayan sistemlere ise İlişkisel Veritabanı Yönetim
Sistemleri denir. İlişkisel model, bir veri tabanı üzerinde tanımlanan ilişkilerin
koleksiyonudur.
• Birincil Anahtar (Primary Key); bir tabloda her bir kayıt için verilen benzersiz
alandır. Kayıtların birbirinden ayırt edilmesini sağlar. • Bir tabloda birincil anahtar alanında
tanımlanan veriler aynı olamaz.
• Yabancı Anahtar (Foreign Key, Secondary Key, Index); bir tabloda diğer
tablodaki kayıtlarla ilişki kurulan alanlardır.
İlişkisel veri tabanında tablolar arası geçiş verileri kontrol etme açısından oldukça
önemlidir. İlişkisel veritabanı günümüzde en çok kullanılan veri tabanıdır. Özellik ve coğrafi
bilgi sistemlerinde ilişkisel veri tabanına ihtiyaç duyulur.
Veri Modelinde, her sütunda sütunun içerebileceği verinin türünü belirten tamsayılar,
ondalık sayılar, metin, para birimi verisi, tarihler ve saatler gibi ilişkilendirilmiş bir veri türü
vardır. Bu veri türü, sütunda hangi türde işlemler yapılabileceğini ve değerleri sütuna
depolamak için ne kadar bellek gerektiğini de belirler.
7.1. Veri Modeli
Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler
topluluğuna veri modeli (data model) denir. Her VTYS belirli bir veri modelini kullanır. Bir
VTYS’yi kullanarak oluşturulacak her veri tabanında yer alacak veriler ve veriler arası
ilişkiler, mantıksal düzeyde ilgili veri modeline göre düzenlenir; bu veri modeli kullanılarak
veri tabanının kavramsal ve dış şemaları oluşturulur.
Bugüne kadar geliştirilmiş olan çok sayıda veri modeli vardır. Ancak geçmişte ve
günümüzde yaygın kullanılan veri modellerini 4 grupta toplamak mümkündür:
Sıradüzensel Veri Modeli (Hierarchical Data Model)


Ağ Veri Modeli (Network Data Model)



İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model)
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Nesneye-Yönelik Veri Modeli (Object-oriented Data Model)
Yukarıdaki sıralama aynı zamanda kronolojik bir sıralamadır.

7.2. Veri Modelleri:Tarihçe
Sıradüzensel (Hiyerarşik) Veri Modeli en eski model olup 60 ve 70’li yıllarda çok
kullanılmıştır.1969’da ortaya çıkan Ağ Veri Modeli 1970’li yıllarda ve 1980’li yılların ilk
yarısında kullanılmıştır. İlişkisel veri modeli de ilk kez 1969 yılında ortaya atılmış, 1970’li
yılların sonunda kullanılmaya başlanmış ve 1985 yılından sonra yaygınlaşmış bir yaklaşımdır.
1990’lı yıllarda yaygın kullanılan VTYS’lerin hemen hemen tümünün ilişkisel tabanlı olduğu
söylenebilir. Nesneye-yönelik veri modeli yaklaşımı ise on yılı aşkın süredir gündemde olan,
günümüzde çok yaygın kullanılmasa bile, kullanımı giderek yaygınlaşan bir yaklaşımdır.
Geçmişe baktığımızda, ilişkisel yaklaşımın kullanılmaya başlanması ile sıradüzensel ve ağ
yaklaşımlarının terk edildiği görülmektedir. Buna karşılık nesneye-yönelik yaklaşımın
kullanılmaya başlanması ile ilişkisel yaklaşım terk edilmemiştir. Günümüzde hem ilişkisel
hem

de

nesneye-yönelik

yaklaşımı

birlikte

kullanan

VTYS’lerinin

yaygınlaştığı

görülmektedir (ORDBMS).
7.3. Sıradüzensel (Hiyerarşik) Model
1960’lar ve 1970’ler Ağaç veri yapısına benzer. Her kaydın bir ebeveyn kaydı,
birçok çocuk kaydı var (IBM IMS: Information Management System).

1970’ler Her kaydın birçok ebeveyn ve birçok çocuk kaydı bulunabilir.
(TurboIMAGE, IDMS, RDM Embedded, RDM Server )
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7.4. İlişkisel Model
1980’lerde kullanılmaya başlamıştır. Veriler için kavramsal olarak basit bir model;
veriler ve ilişkiler “tablolar” üzerinde tanımlanır ve tüm bilgiler görülebilecek şekildedir. E.F.
Codd Tarafından Geliştirilmiştir. Bu sistemde veriler tablo seklinde saklanır. Bu veri ‘tabanı
yönetim sisteminde veri alış verişi için özel işlemler kullanılır. Bu işlemlerde tablolar
operandlar olarak kullanılır. Tablolar arasında ilişkiler belirtilir. Bu ilişkiler matematiksel
bağıntılarla (ilişkilerle) temsil edilir. Günümüzde en çok tercih edilen ilişkisel veri tabanıdır.
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7.5. Nesneye-Yönelik Model
1990’lar Veriler nesne olarak modellenir ve yaratılır. Nesneye-Yönelik Programlama
(OOP) da olan sınıf ve miras kavramlarına sahiptir. Karmaşık veriler üzerinde işlem yaparken
yüksek performans sunan bir yaklaşımdır.
İlişkisel Modelin iyi bilinen özelliklerini Nesne Tabanlı özelliklerle birleştirir. Bunlar:
•Kullanıcı tanımlı veri türleri
•Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
•Kalıtım ve alt sınıflar

7.6. Varlık-İlişki Modeli (E-R Modeli)
Varlık-ilişki modeli, ya da kısaca E-R modeli (Entity-Relationship model) 1976
yılında P.P. Chen tarafından geliştirilen bir modeldir. Bugüne kadar varlık-ilişki modeline
dayalı hiçbir VTYS geliştirilmemiştir. Buna karşılık varlık-ilişki modeli, VTYS’den bağımsız
veri çözümlemede ve semantik veri modellemede en çok kullanılan modeldir. Bu model
kullanılarak önce;
VTYS’den bağımsız olarak veriler çözümlenir,
Veri modellemesi yapılır,
Veriler ve veriler arası ilişkilerin anlamları ve özellikleri incelenerek E-R çizelgeleri
oluşturulur;
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Kullanılacak VTYS belirlenir sonra da E-R çizelgeleri bu sistemin veri modeline
dönüştürülerek veri tabanı şemaları oluşturulur.

Kaynakça
https://ozlemerden.wordpress.com/2012/02/09/veri-modelleri/
http://webogrenci.net/veri-modelleri-cesitleri-2/
https://technet.microsoft.com/tr-tr/library/ms159117(v=sql.105).aspx
http://webogrenci.net/tag/veri-modelleri-cesitleri/
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Uygulamalar
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
İlişki türlerinin veri modeli üzerindeki etkisini uygulamalar ile yaparak diger veri modeleri
ile farklarını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde varlık bağıntı modeli tanımları, bağıntı türleri ve var olma bağımlılığı
konularında açıklayıcı bilgi sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan kavramlar, yapılar ve
işlemler bütününe …………….. denir.

2)

Varlık bağıntı modeli, kısaca E-R (Entity –Relationship model) modeli 1976
yılında geliştirilmiş bir …………….. modeldir.

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şeye, her nesneye ne denir?
Veri
Bilgi
Varlık
Öznitelik
Veri tabanı

4)

Aynı tür benzer varlıkların oluşturduğu kümeye ……………… denir?

5)
gösterilir?
a)
b)
c)
d)
e)
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Varlık bağıntı çizeneklerinde öznitelikler aşağıda tanımlı şekillerden hangisi ile
Kare
Dikdörtgen
Eşkenar dörtgen
Üçgen
Elips
Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş öznitelik olabilir?
Öğrencinin bir dersten aldığı not
Öğrencinin doğum tarihi
Öğrencinin TC Kimlik nosu
Öğrencinin not ortalaması
Öğrencinin soyadı

Cevaplar:
1) Veri modeli, 2) Meta, 3) c, 4) Varlık kümesi, 5) e, 6) d
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8.

KONUMSAL VERİ TABANI ŞEMASI (TASARIMI) OLUŞTURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Veri Tasarım Guruplarının Belirlenmesi
Normalizasyon guruplarının Belirlenmesi
Varlık İlişki Diyagramı belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veri Tasarım Guruplarılması nasıl yapılır?
Normalizasyon guruplarının nasıl belirlenir?
Varlık İlişki Diyagramı belirlenmesi belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Veri tasarımı

Veri tasarımı gelişitrme

Uygulama

Veri gurupları

Veri guruplarını belirleme

Araştırma-inceleme

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Tasarım, Veri Tasarımı, Normalizasyon,varlık ilişki
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Giriş
Herhangi bir amaç ile toplanmaya çalışan tüm bilgilerin kontrolü için bir tasarıma
ihtiyaç duyulur. Bu hayatın her yerinde kendini gösterir. Günlük yaşamda bile toplanılan
bilgileri kullanmak için bir sıraya ve bir düzen içerisinde düşünmeye başlarız. Herhangi
bir adrese gidilgidiğinde nereye hangi yoldan gidileceği zihnimizde bu tasarımın
oluşması gibi. Hayatın her alanında edinlen bilgiler zihinsel bir süreçten geçip
kullanılacak alana uygun yerlere hafızamızda saklarız.
Bir veritabanı tasarlarkende belirlenen hedeflerde işlemler yapabilmek için
toplanılan bilgilerin birbirleri ile ilişkisi, guruplar haline getirilmesi gibi işlemlerin tıpkı
bizlerde yaşanan durum gibi bilgisayar kayıtlarında bu özeliklerin tanımlanması
gerekmektedir.
Bu durumu özetlersek toplanılan bilgilerin uygun tablolarda saklanması tablo
guruplarının oluşması ile tablolar arası ilişkileri tasarlanması veritabanı şemasının
oluşma aşamasını gösterir.
8.1. VERİ TASARIM GURUPLARININ BELİRLENMESİ
Veri tabanı tasarlamaya başlamadan önce ihtiyaç analizinin doğru yapılması
gerekmektedir. Veri tabanı ihtiyaç analizi yapılırken hazırlanacak olan sistemin neye hizmet
edeceği, veri tabanını ne iş yapacağı ve hangi ihtiyaçları karşılayacağına, veri tabanının hangi
verileri depolayacağı, veri tabanını oluşturan tabloların neler olacağı ve ne tür verileri
saklayacağı v.b. gibi sorulara cevap vermek gerekmektedir. Tüm bunları kağıt üzerinde
tasarladıktan sonra fiziksel tasarıma geçmek çalışmanızın daha sistemli yürümesi açısından
avantajınıza olacaktır.16

Bu kısımda uygulanacak teknikler aşağıdaki gibidir:






Mevcut belgeler, formlar toplanır.
Saha araştırmaları yapılır.
Kullanıcının ihtiyaçlarını anlamak için küçük bir protipleme yapılabilir.
Ortak İhtiyaç Planması (Joint Requirement Planning – JRP) yapılır : Grup toplantıları
ile mevcut sorunları analiz etmek için kullanılan yöntemdir.
Tüm bu çalışmaların sonunda User Stories (bir kullanıcının bir yazılımı, bir ürünü

ya da hizmeti kullanırken yapmayı hedeflediği şeyi açıklamaya yarayan
senaryolardır)hazırlanır.17

Veri Tabanı Tasarımı, Bilişim Teknolojileri, Ankara, 2012. Erişim Noktası:
http://www.onurunurlu.com/dosyalar/vt/vttasarimi.pdf.
17
Erişim Noktası: http://tasarlamag.com/veri-tabani-tasariminda-izlenecek-yol-haritasi/
16
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8.2. NORMALİZASYON KURALLARININ BELİRLENMESİ
Veritabanı normalizasyonu, ilişkisel veritabanı sistemlerinde tablolara karar verme
kurallarıdır. Sağlıklı bir veritabanı uygulaması için bu kurallara uyma zorunluluğu
uygulamanın kapsam ve önemiyle doğru orantılıdır. İlişkisel bir veritabanı sistemi Veritabanı
Tasarımı makalemizde ifade edildiği gibi veri bütünlüğünün sağlanması, bilgi tekrarının
önlenmesi, verilerin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması sağlamaktadır. Veritabanı
sistemlerinde veriler tablolarda tutulmaktadır. Normalizasyon kuralları da bu tablolarda
tutulacak verilerin nelerden oluşacağına karar verme kuralları olduğuna göre ilişkisel
veritabanı tasarımı aşamasında gerekli bir işlemdir. Genel kabul görmüş 5 normalizasyon
kuralı vardır.
Normalizasyon Kuralı – 1:
Bir satırdaki bir alan yalnızca bir tek bilgi içerebilir. Örneğin dersler tablosunda, ders
tipi için zorunlu, seçmeli diye alanlar açsaydık, bu kurala uymamış olurduk. Böyle bir
durumda, ayrıca ders tipleri tablosu oluşturularak bu kural çiğnenmemiş olur.
Normalizasyon Kuralı – 2:
Bir tablo için, anahtar alan dışındaki her alan, birincil anahtar olarak tanımlı tüm alan
veya alanlara bağlı olmak zorundadır.Örneğin, Staj tablosunda OGRENC_ADI diye bir alan
eklese idik, bu sadece STAJ ile ilgili bir bilgi olacaktı ve OGRENCI_NO’ya bağlı bir özellik
olmayacaktı. Bunu çözmek için, öğrenci bilgilerini ayrı bir tabloda tutmak gerekir.
Normalizasyon Kuralı – 3:
Bir tablo için, anahtarı olmayan bir alan, anahtarı olmayan başka hiç bir alana bağlı
olamaz.Örneğin, dersler için ders tipi adında bir alan ekleyip burada da zorunlu ders için Z,
seçmeli dersler için S, zorunlu seçmeli dersler için ZS yazılsaydı, bu kodlama, dersler
tablosunun birincil anahtarı olan DERS_KODU alanına bağlı bir kodlama olmayacaktı.
Çünkü bu kodlama bir başka anahtarı olmayan alana bağlıdır. Bunun sonucunda da
veritabanında, karşılığı olmayan bir kodlama yer almış olacaktı. Ders tipi bilgisini kodlu
olarak tutan alan aslında ders tipi açıklaması olan başka bir alana bağlıdır. Bu ilişki başka bir
tabloda tutulmalıdır.
Normalizasyon Kuralı – 4:
Birincil anahtar olan alanlar ile anahtarı olmayan alanlar arasında, birden fazla
bağımsız bire çok (1-N) ilişkisine izin verilmez. Normal formu sağlamak için, her bağımsız
bire çok (1-N) ilişki için ayrı bir tablo oluşturmak gerekir.


Normalizasyon Kuralı – 5:

Veri tekrarlarını önlemek için her bir tabloyu mümkün olduğunca küçük parçalara bölmek
gerekir. Aslında ilk 4 kural sonuçta bu işe yarar ancak, bu kurallar kapsamında olmayan
tekrarlamalar da 5. normalizasyon kuralı ile giderilir.Örneğin, öğrencinin uyruğu ile ilgili
verinin girileceği bir sütun olsun: Bu bölüme girilecek bilgiler bellidir: T.C., Almanya,
Fransa,.. gibi.
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Bu bilgiler başka bir tabloda tutabilir. Böylelikle, kullanıcıların bu alan gelişi güzel bilgiler
girmesi engellemiş olur. Bu da sorgulama esnasında veriler arasında bir tutarlılık sağlar. Bu
işlem sonucunda, tutarsızlıklara neden olabilecek ve sık tekrarlayan veriler başka bir tabloya
taşınmış olacaktır.18
8.3. VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI (ERD)
ER diagram bir veritabanı tasarımını ifade etmek için kullanılan bir gösterimdir. Bu diagram
kendine özgü semboller kullanılarak çok basit ve anlaşılabilir bir şekilde veritabanı yapısı
tanımlar.
“İhtiyaç Analizi” adımı sırasında toplanan bilgiler ve bunlar arasındaki ilişkiler bir ER
diagrama dönüşür. Bir ER diagramın bize nesneler ve bunlar ilişkiyi en basit düzeyde
anlatması gerekir. Aşağıdaki örnek incelenebilir:19

18
19

Erişim Noktası: http://tasarlamag.com/veri-tabani-tasariminda-izlenecek-yol-haritasi/
Erişim Noktası: http://tasarlamag.com/veri-tabani-tasariminda-izlenecek-yol-haritasi/

125

Uygulamalar
Sıfırdan örnek bir veri tabanı tasarımı yapılsın. Tasarım yaparken amacımız kadastro
bilgi sistemi. Yazılım üzerinden uygulamasını yapınız?
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Uygulama Soruları
Veritabanı tasarımı oluşturunuz (Varlık İlişki Diyağramı) ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Varlık ilişki diyagramını oluşturup uygulama üzerinde örnekler öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1)
Veritabanlarında çok fazla sütun ve satırdan oluşan bir tabloyu tekrarlardan arındırmak
için daha az satır ve sütun içeren alt kümelerine ayrıştırma işlemine ne denir?
a)
Normalizasyon (Ayrıştırma)
b)
Normal formlar
c)
1NF(Birinci Normal Form)
d)
2NF (İkinci Normal Form)
e)
3NF (Üçüncü Normal Form)
2)
Ünlü Fransız bilim adamı Hubert Francesci tarafından ortaya atılan 3 esnek kuralına
uygun protonlar tarafından entegre edilen bir sistem hangisidir?
a)
Normalizasyon (Ayrıştırma)
b)
Normal formlar
c)
1NF(Birinci Normal Form)
d)
2NF (İkinci Normal Form)
e)
3NF (Üçüncü Normal Form)
3)
İlişkisel veri tabanı modelinin temel kuralıdır ve her nitelik ancak atomik veriler
alabilen kavram hangisidir?
a)
Normalizasyon (Ayrıştırma)
b)
Normal formlar
c)
1NF(Birinci Normal Form)
d)
2NF (İkinci Normal Form)
e)
3NF (Üçüncü Normal Form)
4)
Eğer R’deki herhangi bir birincil olmayan nitelik A, R’nin hiçbir anahtar niteliğine
kısmi fonksiyonel bağımlı değilse bu ilişkiye ne denir?
a)
Normalizasyon (Ayrıştırma)
b)
Normal formlar
c)
1NF(Birinci Normal Form)
d)
2NF (İkinci Normal Form)
e)
3NF (Üçüncü Normal Form)
5)
Eğer R’deki herhangi bir birincil olmayan (non-prime) nitelik A, R’nin hiçbir anahtar
niteliğine geçişli (transitively) fonksiyonel bağımlı değil ve hali hazırda 2NF’da ise, bu ilişki
şeması ne denir?
a)
Normalizasyon (Ayrıştırma)
b)
Normal formlar
c)
1NF(Birinci Normal Form)
d)
2NF (İkinci Normal Form)
e)
3NF (Üçüncü Normal Form)
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Cevaplar:
1)A, 2)A, 3)C, 4)D , 5)E.
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9. İLİŞKİSEL VERİ TABANI UYGULAMALRI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
İlişkisel veritabanı, birbirleriyle ilişkili veri noktalarını depolayan ve bu noktalara
erişim sağlayan bir veritabanı türüdür. İlişkisel veritabanları, tablolardaki verileri temsil
etmenin sezgisel ve basit bir yolu olan ilişkisel modeli temel alır. İlişkisel bir veritabanında
tablodaki her satır, anahtar adı verilen, benzersiz bir kimliği olan bir kayıttır. Tablonun
sütunlarında verilerin öznitelikleri bulunur ve her kaydın genellikle her bir öznitelik için bir
değeri olduğundan, veri noktaları arasında ilişki kurmak öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bire-Bir İlişkisi, Bire-Çok ilşiki, Çok-Çok ilşkisi arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Bire-Bir İlişkisi

İlişkisel
hazırlama

veri

tabanı

Uygulama

Bire-Çok ilşiki

İlişkisel
hazırlama

veri

tabanı

Uygulama

Çok-Çok ilşkisi

İlişkisel
hazırlama

veri

tabanı

Uygulama

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
İlişkisel Veri Tabanıi Birebir ilişki, Bire çok ilişki, Çoka çok ilişki

135

GİRİŞ
İlişkisel model, mantıksal veri yapılarının (veri tabloları, görünümleri ve dizinleri)
fiziksel depo yapılarından ayrı olduğu anlamına gelir. Bu ayrım, veritabanı yöneticilerinin
fiziksel veri depolama alanını bu verilere erişimi etkilemeden, mantıksal bir yapı olarak
yönetebildikleri anlamına gelir. Örneğin, bir veritabanı dosyasını yeniden adlandırmak, kendi
içinde depolanan tabloları yeniden adlandırmaz.
Ayrıca, mantıksal ve fiziksel depolama alanı arasındaki ayrım, uygulama
yazılımlarının veritabanına ait veri ve yapıları işlemelerini sağlayan, açıkça tanımlanmış
işlemler olan veritabanı işlemleri için de geçerlidir. Mantıksal işlemler, bir uygulama
yazılımının ihtiyaç duyduğu içeriği belirlemesine olanak tanırken, fiziksel işlemler ise bu
verilere nasıl erişilmesi gerektiğini belirleyip ardından görevi yerine getirir.
İlişkisel veritabanları, verilerin her zaman doğru ve erişilebilir olmasını sağlamak için
belirli bütünlük kurallarına uyar. Örneğin bir bütünlük kuralı, veritabanına hatalı bilgi girme
olasılığını ortadan kaldırmak için bir tabloda yinelenen satırlara izin verilmediğini belirtebilir.
9.1. İLİŞKİSEL VERİ TABANI UYGULAMALRI
İlişkisel veritabanı ortak özelliği verilerin tablolar aracılığı ile tutulmasıdır. İlişkiler
genellikle, her iki tablonun aynı adlı alanları olan, anahtar alanlardaki verilerin
eşleştirilmesiyle çalışır. (* Ortak alan isimleri farklıda olabilir.) Çoğu durumda, bu eşleştirme
alanları, bir tablodan her kayıt için benzersiz bir tanımlayıcı sunan



Birincil Anahtar (PK) ve
Yabancı Anahtar (FK) dır.

9.1.1. Bire –Bir İlişkisi
Bir-Bir İlişkisi'nde, Tablo A'da Tablo B'deki her kayıtla eşleşen yalnızca BİR kayıt ve
Tablo B'de Tablo A'daki her kayıtla eşleşen sadece BİR kayıt olabilir. Bu şekilde ilişkili olan
çoğu bilgi tek bir tabloda olacağından, bu tür ilişki yaygın değildir. Güvenlik nedenleriyle
tablonun bir bölümünü yalıtmak veya ana tablonun yalnızca bir alt kümesiyle ilgili bilgileri
saklamak üzere, birçok alan içeren bir tabloyu bölmek için Bir-Bir İlişkisi kullanabilirsiniz.
Örneğin, fon toplamak amacıyla oynanan bir futbol oyununa katılan Çalışanların bilgilerini
izlemek için bir Tablo oluşturmak isteyebilirsiniz. Çalışanlar Tablosunda, Futbolcular
Tablosundaki her futbolcuyla eşleşen bir kayıt vardır.
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Çalışanlar Tablosunda her Futbolcuyla eşleşen BİR kayıt vardır.
Bu değer kümesi, ÇalışanNo alanının ve Çalışanlar Tablosu-nun bir alt kümesidi

9.1.2. Bire –Çok İlişkisi
İlişkisel Veri Tabanlarında en çok kullanılan ilişki türü, Bir–Çok İlişkisi’dir. Bir–Çok
İlişkisinde, “A” Tablosundaki bir kayıt, “B” tablosunda pek ÇOK eşleşen kayda sahiptir.
Ancak “B” Tablosundaki kayıt, “A” Tablosunda yalnızca BİR eşleşen kayda sahiptir.
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9.1.3. Çok –Çok İlişkisi
Çok–Çok İlişkisinde, “A” Tablosundaki bir kayıt, “B” tablosunda bulunan pek ÇOK
kayıtla eşleşebilir. Ve “B” Tablosundaki bir kayıt, “A” Tablosunda bulunan pek ÇOK kayıtla
eşleşebilir.Bu tür bir ilişki, birincil anahtarın birden fazla alanı içerdiği, birleşme tablosu
olarak adlandırılan, A ve B Tablolarından gelen yabancı anahtarların yer aldığı üçüncü bir
tablonun tanımlanması koşuluyla mümkündür.Örneğin, KitaplarTablosu ve Kiracilar
Tablosu, iki tane Bir-Çok olarak tanımlanan ilişkiyi Kiralananlar Tablosunda oluşturarak,
Çok-Çok İlişkilere sahip olurlar.

https://docplayer.biz.tr/3499495-Iliskisel-veritabani-iliskisel-veritabanlarinin-ortakozelligi-verilerin-tablolar-araciligi-ile-tutulmasidir.html
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Uygulamalar
İlişkisel veritabanı uygulamalarında ilişki türlerini elinizdeki yazılımlara göre
uygulayınız?
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Uygulama Soruları

Bire-Bir İlişkisi uygulayınız?
Bire-Çok ilşiki uygulayınız?
Çok-Çok ilşkisi uygulayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özeliklerine göre ilişkisel veriler arasındaki duumu içeren veritabanını oluşturmayı ve bunları
uygulayarak değiştirmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisini datasheet görünümünde yapamayız
a)
Birincil anahtarı değiştirmek
b)
Alanın veri tipini belirlemek
c)
Yeni bir alan oluşturmak
d)
Tablo oluşturmak
e)
Alan isimlerini değiştirmek
2) Bir veya birden fazla alanın bir satır için niteleyici olarak girilmesi için tanımlanan
özel bir çeşit zorlayıcıya verilen ad nedir?
a)
Anahtar (Key)
b)
Zorlayıcı (Constraint)
c)
Kayıt (Record)
d)
Sütun (Column)
e)
Veri tipi (data type)
3)

a)
b)
c)
d)
e)
4)

a)
b)
c)
d)
e)

Tablo A'da Tablo B'deki her kayıtla eşleşen yalnızca BİR kayıt ve Tablo B'de
Tablo A'daki her kayıtla eşleşen sadece BİR kayıt olabilir. Yukarıda
bahsedeilen ilişki türü hangisidir.?
Birincil anahtar
Anahtar (Key)
Bire –Bir İlişkisi
Bire –Çok İlişkisi
Çok –Çok İlişkisi
4) “A” Tablosundaki bir kayıt, “B” tablosunda pek ÇOK eşleşen kayda
sahiptir. Ancak “B” Tablosundaki kayıt, “A” Tablosunda yalnızca BİR eşleşen
kayda sahiptir. Yukarıda bahsedilen ilişki türü hangisidir.?
Birincil anahtar
Anahtar (Key)
Bire –Bir İlişkisi
Bire –Çok İlişkisi
Çok –Çok İlişkisi

5) “A” Tablosundaki bir kayıt, “B” tablosunda bulunan pek ÇOK kayıtla eşleşebilir.
Ve “B” Tablosundaki bir kayıt, “A” Tablosunda bulunan pek ÇOK kayıtla eşleşebilir.
Yukarıda bahsedilen ilişki türü hangisidir.?
a)
b)
c)
d)
e)

Birincil anahtar
Anahtar (Key)
Bire –Bir İlişkisi
Bire –Çok İlişkisi
Çok –Çok İlişkisi
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Cevaplar:
1) A, 2)A, 3)C, 4)D, 5)E.
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10. KONUMSAL VERİTABANI VE VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Konumsal Veritabanı Yapısı
Veri Kümeleri
Sistem Tabloları
Konumsal Nesne Veri Kümeleri (Feature Dataset)
Tablo Kavramına Genel Bakış
Konumsal Nesne Tabloları (Feature Class)

145

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Veri kümeleri nedir?

2.

Sistem tabloları nedir?

3.

Tablo kavramına genel özelikleri nedir?

4.

Konumsal nesne tabloları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Veri kümeleri

Kavrama

Okuma- Uygulama

Sistem tabloları

Kavrama

Okuma- Uygulama

Veri tabanı yapısı

Kavrama

Okuma- Uygulama
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Anahtar Kavramlar

Veri kümeleri, Sistem tabloları, Veri tabanı yapısı, Konumsal nesne veri kümeleri
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Giriş
Geçmişte coğrafi verinin gösterimi ve birleştirilmesinde temel araç olarak kâğıt
haritalar kullanılmaktaydı. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte birçok alanda
bilgisayar kullanılmaya başlandı. Bilgisayar kullanımıyla birlikte coğrafi verinin etkileşimli
işlenmesi ve analizine olan ihtiyacın artması, coğrafi bilgi sis- temi yazılımlarının ortaya
çıkmasına neden oldu. Başlangıçta CBS yazılımları tarafından üretilen konumsal veriler
dosya yapısında saklanmaya başlandı. Bilgisayarların işlem gücünün azlığı ve kısıtlı
depolama alanı nedeni ile konumsal veriler basit ve hizmete özel olarak kullanılmaktaydı.
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler CBS yazılımlarını etkileyen birçok donanım ve yazılım
kısıtlamasını ortadan kaldırırken, buna paralel olarak özellikle konuma bağlı bilgi ve
hizmetlere olan ihtiyacın artışı daha fazla coğrafi verinin kullanımı ve yönetimini beraberinde
getirdi. Bu durum araştırmaları, konumsal verilerin depolama ve erişim algoritmalarının
geliştirildiği konumsal veri tabanı modelleri üzerinde yoğunlaştırdı. Konumsal veri tabanı,
veri tabanı yönetim sistemlerinin (VTYS) güçlü yanlarını kullanarak konumsal veri tiplerini
saklamayı, işlemeyi ve bu verileri yönetebilmeyi sağladı. Günümüzde kurumsal CBS
uygulamalarının genelinde konumsal veri tabanı kullanılmaktadır. Bunun temelinde birçok
kullanıcının konumsal veri tabanı üzerinden aynı anda konumsal veriye erişebilmesi ve
düzenleyebilmesi yatmaktadır. Konumsal veri tabanı standart veri tabanı yapısı üzerinde
geliştirilmiş, konumsal verinin saklanması, işlenmesi, sorgulanması ve yönetilmesine olanak
sağlayan veri tabanı yapısıdır.
Veri tabanı yönetim sistemleri (VTYS) günümüzde kullanılan bilgisayarlı otomasyon
sistemlerin neredeyse tamamında kullanılmaktadır. VTYS’nin geleneksel rolü, ilgili olduğu
yazılım veya otomasyon sisteminin ürettiği bilgileri basit ve verimli bir şekilde saklamasıdır.
Örneğin satış veya tedarik süreçlerinin takip edildiği bir bilgisayarlı otomasyon sisteminde
VTYS üzerinden çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler hakkında bilgiye güvenli bir şekilde
ulaşılabilir ve paylaşılabilir. VTYS’nin kullanıcılar açısından beklenen işlevselliği; veriyi
sorunsuz ve güvenli şekilde kaydetmesi, istenildiği zaman düzenlemeye izin vermesi, ilgili
verileri güvenli ve yetkilendirme dâhilinde paylaşımına yardım etmesi, veriyi saklanıldığı
biçimiyle sorgulanmasıdır.
VTYS yardımı ile “2011 senesinde en iyi on müşteriyi listele” sorgusu verimli ve
etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak VTYS için “şirket merkezini içine alan 50 km
yarıçapta bir alanda yer alan müşterileri listele" sorgusu tanımsızdır, işte bu boşluğu konumsal
veri tabanı kavramı doldurmaktadır.
Konumsal veri tabanı basit anlamda standart veri tabanı teknolojisini kullanarak
coğrafi bilgiyi temsil eden bir veri modelidir. Konumsal veri tabanı standart VTYS tablolan
içerisinde coğrafi bilginin depolanmasını ve yönetimini sağlar. Konumsal veri tabanının
VTYS'nin güçlü yönlerine ek olarak coğrafi verileri yönetme yeteneği vermesi işlevsellik ve
uygulanabilirlik açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.
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Konumsal veri tabanının avantajları;
• Tüm konumsal veriler tek ve merkezi bir veri tabanı üzerinde tutulması,
• Standart VTYS elemanlarını kullanarak coğrafî veriyi saklaması,
• Veri girişi ve güncelleme işlemlerinin kullanıcı hatalan daha aza indirilerek
yapılması,
• Konumsal nesnelerin hem topolojik hem de diğer ilişkileriyle birlikte tanımlanması
• Coğrafi verinin saklanması, işlenmesi ve yönetilmesinde veri tabanı yönetim
sistemlerinin güçlü yönlerini kullanabilmesi,
• Birçok kullanıcının konumsal veriye aynı anda ulaşıp ve güncelleyebilmesi
olarak sıralanabilir.
Konumsal veri tabanının avantajlarını açıklayınız.
Konumsal veri tabanları ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri üzerine bütünleşik
olarak uygulanır. Veri tabanı yönetim sistemleri veri saklama, işleme ve yönetme üzerine
gelişmiş birçok araca sahiptir. Bu araçların tamamı belirli kural tanımlarını ve performans
değerlerini göz önüne alarak çalışmaktadır. Tablo tanımları, dizinler, veri yedekleme, süreç,
sorgulama ve sistem yönetim araçları buna örnek olarak verilebilir. Konumsal veri
tabanlarının veri tabanı yönetim sistemi yazılımlarını kullanmasının nedeni veri tabanı
yönetim sisteminin sahip olduğu kendini kanıtlamış, gelişmiş yeteneklerinin gücüdür.
Konumsal veri tabanı ilişkisel veri tabanı kavramlarına dayanır. Bu kavramlar tablolardaki
verilerle çalışma ve depolamak için biçimsel bir veri modeli sağlar.
Bu veri modelinin temelinde; ana depolama mekanizması tablolardır. Veriler tablolar
hâlinde düzenlenmiştir. Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. Her sütununu bir adı ve bir tipi
vardır (tamsayı, ondalık sayı, karakter, tarih vb.). Her tablonun kendisi için dizin alanı taşıyan
(Birincil Anahtar) bir sütunu vardır. Her satırda bu sütunda bulunan değerler tektir ve
tekrarlanmaz. İlişkiler tasarımda veri tekrarlarını azaltmak için oluşturulur ve ortak bir sütun
üzerinden bir tablodaki satırlarla diğer tablodaki satırları birleştirmek için kullanılır.
Konumsal veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemine, coğrafi veriyi saklayacak,
işleyecek ve yönetecek yeni yetenekler kazandırır. Konumsal veri tabanının veri tabanı
yönetim sistemine eklediği işlevler;

Konumsal nesnelerin geometrik alanlarının veri tabanı bilgi alanlarında
saklama yeteneği verir,


Basit ve özelleşmiş harita üretimini destekleyecek altyapıyı sağlar,
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Konumsal nesneler arasında topolojik ilişkilerin yaratılması ve saklanmasına
olanak tanır.

Konumsal dizinler yardımı ile iki boyutlu konumsal nesnelere daha hızlı
ulaşılmasını sağlar.

Konumsal karşılaştırma veya yakınlık gibi konumsal ilişkileri belirlemeye
yarayan işlevler ekler.


Konumsal sorguları destekleyen araçlar ekler.


Birçok kullanıcın aynı anda konumsal nesnelere ulaşması ve güncellemesini
sağlar, olarak sıralanabilir.

Veri tabanı yönetim sistemleri konumsal veri tabanı için sadece iyi tanımlanmış bir
altyapı sunar. Bunun dışında kalan bütün CBS işlevleri konumsal veri tabanı tarafından
yönetilir. Konumsal veri tabanı birçok ilişkisel veri tabanı yönetim sistemiyle birlikte
çalışabilir ancak, CBS işlevleri için altyapısını kullandığı veri tabanı yönetim sisteminden
bağımsız şekilde çalışır. Bunun nedeni konumsal verinin saklanması, işlenmesi, yönetilmesi
ve sunum şekillerinin çok karmaşık olmasıdır. Aslında en önemli ayrım, çalışma mantığından
kaynaklanmaktadır. Konumsal veri tabanı için kayıtlı olan verilerin konumu ve konumsal
ilişkileri ön plandayken, veri tabanı yönetim sistemi için herhangi bir öncelik ifade etmez.
Örneğin “x nolu kaydı getir” veri tabanı için mantıklı bir sorguyken “x’in içinde olan kayıtlan
getir" veri tabanı yönetim sistemi için anlamsızdır.
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Konumsal veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemleri arasında diğer bir ayrım ise
CBS işlevlerinin normal veri tabanı uygulamalarına göre daha fazla performans
gerektirmesidir. Katman çağırırken o katmana ait bütün kayıtlar CBS yazılımı tarafından
ekrana çizilir ve gösterim tamamlanır. Veri tabanı tablo tabanlı çalıştığı için veri tabanı
uygulamalarının yüz bin kaydı çekip kullanıcıya göstermesi beklenmez. Ancak CBS
uygulamalarında orta büyük lükte bir parsel verisi yüz bin kayıt içerir ve tamamı uygulama
tarafından çoğalır.
Öznitelik verilerinin çizelge veya tablo mantığında veri tabanı içinde saklanabileceği
fikri kullanıcılara mantıklı gelirken, CBS yazılımları içinde her bir konumsal nesnenin aynı
veri kaydı olarak tablolarda saklanacağı fikri kullanıcılar tarafından pek de kolay algılanamaz.
Bu nedenle CBS yazılımları konumsal veri tabanı kavramlarını kullanıcının daha kolay
anlayıp yönetebilmesi için bu tabloları sanki içinde katmanlar saklıymış gibi soyutlamaktadır.
Böylece veri tabanı yönetim sistemlerinde olduğu gibi kullanıcılar verinin nerde veya nasıl
tutulduğundan çok nasıl kullanılabileceğine odaklanır.
10.1. Konumsal Veri Tabanı Yapısı
Konumsal veri tabanının merkezinde ilişkisel veri tabanı şeması bulunur. Şema;
tablolarının, sütunlarının, dizinlerin ve diğer veri tabanı nesnelerinin tanımlarını içerir.
Konumsal veri tabanı şeması konumsal verilerin davranışı ve bütünlüğünü sağlar. Konumsal
veri tabanında iki ana tablo grubu bulunmaktadır. Bunlar sistem tabloları ve veri kümeleri
tablolarıdır.
10.1.1. Veri Kümeleri
Konumsal veri tabanında yer alan veri kümeleri bir veya birçok tablodan oluşur.
Konumsal nesnelerin saklandığı tablolar bunlardır. Veri kümeleri sistem tablolarında
belirlenen tanımlamalar ve kurallar doğrultusunda veriyi yönetir.
10.1.2. Sistem Tabloları
Sistem tabloları konumsal veri tabanı içinde yer alan içeriğin takibini ve
tanımlanmasını sağlar. Sistem tabloları konumsal veri tabanı özellikleri, veri geçerlilik
kurallarını ve davranışların uygulanması için gerekli metaveri bilgilerini içerir ve yönetir.
Metaveri kavramı verinin verisi olarak tanımlanabilir. Verinin; tipi, biçimi, biçimsel kuralları,
açıklaması, özet bilgileri oluşturulma veya değiştirilme tarihi ve benzeri birçok metaverisi
olabilir. Örneğin bilgisayarımızda yarattığımız bir metin dosyasının metaverisi dosyayla
birlikte oluşturulur. Bu veriler metin dosyasının içeriğinden çok dosyanın yapısı, özet
bilgileri, kullanıcı bilgileri, oluşturulma ve değiştirilme bilgileri gibi verileri içerir. Sistem
tabloları veri kümelerinin tanımlarını, kurallarını ve ilişkilerini tutan şemayı tanımlar.
Veri kümeleri ve sistem tabloları birlikte çalışarak konumsal veri tabanı içeriğini
yönetir. Örneğin veri kümeleri tablolarından biri olan parsel tablosu parsele ait konumsal
bilgileri ve öznitelik bilgilerini içerir. Parsel tablosunun sütun (bilgi alanı) tiplerini, tablonun
toplam kayıt sayısı vb. özet bilgileri, tablonun kayıtlarının uyması gereken kurallar veya
152

ilişkileri sistem tablolarında tutulur. Veri tabanı yönetim sistemi yazılımları tarafından
bakıldığında parsel tablosu konumsal verileri tutan özel bir sütuna (bilgi alanına) sahip basit
bir tablodur. Ancak bir CBS yazılımı tarafından konumsal veri tabanı üzerinden erişildiğinde
sistem tablolarında tutulan bütün kurallar ve parsel tablosu içinde kayıtlı bütün veri
birleştirilerek tanımlanmış ortak bir davranışla birlikte erişilir. Daha basit bir anlatımla
konumsal veriler için özelleştirilmiş tablolarda tutulan coğrafi veriler çağrıldığında CBS
yazılımları tarafından tanımlı kurallar çerçevesinde görsel olarak gösterimi gerçekleştirilir.
10.2.Konumsal Nesne Veri Kümeleri (Feature Dataset)
Konumsal veri tabanı çeşitli coğrafi veri kümelerine hizmet etmek amacıyla
oluşturulur. Veri kümelen, toplanmış, işlenmiş ham verilerden ve bu verilerin analiz ve
modellemeler sonucu elde edilen bilgi ve verilerin bütünüdür. Veri kümeleri coğrafi bilginin
kullanımı ve düzenlenmesinde kilit rol oynar. Vektör ve raster verilerden oluşan temel veri
kümelerinin tamamı konumsal verileri tutan özel bir alanda tablolar hâlinde tutulur.
Bu tablolar konumsal veri tabanı tarafından hem şema hem de kural tabanlı olarak
kontrol edilebilir. Şema tabanlı kontrol için tablo içinde tanımların kontrolü, kural tabanlı
kontrol için ise tablo içeriklerinin belli kurallar dâhilinde kontrol edilmesi örnek olarak
verilebilir. Konumsal veri tabanı temel veri kümeleri dışında birçok veri elemanına ve veri
kümelerine sahiptir. Bunlar aynı şekilde tablolar hâlinde konumsal veri tabanından saklanır.
Temelde bütün konumsal veri tabanları ayrı içeriğe sahiptir.
Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılmak üzere iki tipte veri üretilmektedir. Bunlar
konumsal ve öznitelik verileridir. Öznitelik verileri konumsal veri tabanında öznitelik veri
kümeleri içinde saklanır. Öznitelik veri kümeleri standart tablo yapısında olduğu için tablo
olarak da ifade edilir. Konumsal verileri modellemeyi raster ve vektör olmak üzere iki temel
yolla yaparız. Konumsal veri tabanında bu modeller raster veri kümeleri (Raster Dataset) ve
konumsal nesne veri kümeleri (Feature Dataset) olarak uygulanır.
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Konumsal veri tabanı üç temel veri kümesinden oluşur.
• Öznitelik veri kümeleri (tablo): Konumsal bir nesne ile ilişkili konumsal olmayan
verilerdir ve konum bilgisi içermezler. Tablo şeklinde sunulan öznitelik verileri konumsal
nesnelerin nitelik ve nicelik gibi karakteristik özelliklerinden yararlanmak için kullanılır.
• Konumsal nesne veri kümeleri (featnre dataset): ortak koordinat sistemi paylaşan
konumsal nesne tablolarından (feature class) oluşur. Konumsal nesne tabloları konumsal
nesnelerin nokta, çizgi ve poligon geometrilerini saklayan konumsal tip (şekil) alanına sahip
tablolardır. Bu tablolarda her satır konumsal bir nesnedir. Konumsal nesne tabloları konumsal
veri kümeleri dışında da tek başına konumsal veri tabanında kullanılabilir.
• Raster veri kümeleri (raster dataset): Raster verileri veri tabanı ortamında
saklayan, işleyen ve yöneten veri kümeleridir.
Bu temel veri kümeleri yaratılması konumsal veri tabanının tasarlanması ve
oluşturulmasında ilk adımdır. Bu aşamadan sonra oluşturulan veri kümelerine gereksinimler
doğrultusunda veri modelleri genişletilebilir ve yeni yetenekler eklenebilir. Topoloji ve alt tip
gibi yeni davranışların eklenmesi bu işlemlere örnek olarak verilebilir.
10.2.1. Tablo Kavramına Genel Bakış
Konumsal veri tabanının ilişkisel veri tabanı kavramlarına dayandığından
bahsetmiştik. İlişkisel veri tabanı kavramlarının temelinde tekrarlamayan veri kümelerinin
birbiriyle ilişkili tablolar hâlinde düzenlenmesi yatmaktadır. Konumsal veri tabanında en
önemli yapı taşlarından birisi tablolardır. Bütün temel konumsal veriler, veri kümeleri ve
diğer konumsal veri tabanı ele mani an tablolar kullanılarak saklanırlar. Tablolar konumsal
olmayan sözel verilerin belirgin bir düzenle tutulduğu veri topluluktandır. Bu yüzden tablolar
öznitelik veri kümeleri olarak da anılır.
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Tablo satır ve sütunlardan oluşur. Satırlara kayıt (record), sütunlara da alan
(field) veya bilgi alanı denir. Tablo içinde yer alan her satır aynı özellik tanımlamalarına
sahiptir. Satırlar yani kayıtlar tablomun en temel parçalandır. Tüm satırlar
aynı bilgi alanlarına sahiptir.
Alan

S
atır

Kayıt
Her bilgi alanı ad ve tamsayı, ondalık sayı, karakter, tarih ve benzeri gibi bir değişken
tipiyle tanımlanır. Herhangi bir kayıt için bilgi alanlarının değerine öznitelik denir. Her bilgi
alanı özniteliğin adını ve değişken tipini temsil eder. Öznitelik bilgileri konumsal veri
tabanlarında farklı değişken tipleri alabilir. Doğru değişken tipi seçilmesi doğru veri
depolanmasını, dolayısıyla analiz, veri yönetimi ve iş ihtiyaçlarının kolaylaştırılmasını sağlar.
En sık kullanılan değişken tipleri aşağıda verildiği gibi gruplanabilir.
• Sayılar
• Metin
• Tarih
• Blob
Her tablonun kendisi için dizin alanı taşıyan bilgi alanı vardır. Bu bilgi alanına anahtar
bilgi alanı denir. Anahtar bilgi alanı; veri tabanında bulunan tablolardaki alanlardan herhangi
biri veya birkaçı için tanımlanan özel bir çeşit kısıtlayıcıdır. Anahtar tanımlanan alan veya
alanlara aynı verinin girilmesi mümkün değildir. Böylece aynı verinin birkaç kez girilmesi
engellenerek veri tekrarının oluşması engellenir. İki önemli anahtar tipi vardır. Bunlar birincil
155

(primary) ve yabancı (foreign) anahtarlardır. Birincil anahtar olarak tanımlanan alandaki
veriler tekrarlanamaz. Bir tabloda birincil anahtar kullanılarak tekrar eden kayıtlar
engellenmiş olur. Yabancı anahtar ise bir tabloya girilebilecek değerleri başka bir tablonun
belli bir alanında yer alan verilerle sınırlandırmaya ve ilişkilendirmeye yarar, ilişkiler
tasarımda veri tekrarlarını önlemek için oluşturulur ve ortak bir bilgi alanı üzerinden bir
tablodaki kayıtlarla diğer tablodaki kayıtlan ilişkilendirmek için kullanılır.

10.2.2. Konumsal Nesne Tabloları (Feature Class)
Vektör veriler ayrık konumsal nesnelerin (yol, ülke sının, akarsu, parsel vb.)
gösterilmesinde kullanılan veri tipidir. Konumsal veri tabanının ilişkisel veri tabanı
kavramlarına dayandığını ve bu kavramların temelinde verilerin birincil depolama
mekanizması olarak tabloları kullandığından bahsetmiştik. Vektör verilerin bu tablolarda
saklanması fikri standart veri tabanı tablolarına eklenen özelliklerle mümkün olmaktadır.
Tabloların konumsal veriyi saklayabilmesi için konumsal nesnelere (nokta, çizgi, poligon) ait
koordinat bilgilerinin özelleşmiş bir bilgi alanında tutulması gerekmektedir. Vektör verileri
saklayan bu tablolara konumsal nesne tabloları (feature class) denir. Konumsal nesne
tablolarında bulunan her kayıt bir konumsal nesneyi (feature) temsil eder. Her kayıtta ki bilgi
alanları konumsal nesnenin özniteliklerini temsil eder. Konumsal nesne tabloları aynı
konumsal gösterime (nokta, çizgi, poligon) ve ortak öznitelik bilgi alanlarına sahip konumsal
nesneler topluluğudur. Konumsal nesne, konumsal gösterimi (nokta, çizgi, poligon) öznitelik
olarak saklanan kayıtlardır. Farklı geometri tipine sahip konumsal nesneler aynı konumsal
nesne tablosu içinde yer almaz. Örneğin nokta geometrisine sahip bir konumsal nesne ile
poligon geometrisine sahip bir konumsal nesne ayrı konumsal nesne tablosu içinde
tanımlanamaz.
156

Tablolarda her satır bir kayda karşılık gelirken, konumsal nesne tablolarında her satır
bir konumsal nesneye karşılık gelir. Her kayıtta nesnenin geometrisini (örneğin, nokta, çizgi
veya poligon koordinatları) tutan konumsal verileri saklamak için geliştirilmiş özel bir bilgi
alanı vardır. Bu alanın ismi şekil (sbape) ve bilgi alanı değişken türü geometridir. Konumsal
nesne tablosu ön tanımlı iki temel bilgi alanına sahiptir. Nesne Kodu (Object ID) ve Şekil
(Shape) alanıdır. Şekil alanı, nesnenin geometrisini ve geometriyle ilgili koordinatlarını tutar.
Nesne Kodu ise, anahtar bilgi alanıdır. Aşağıdaki örnekte, konumsal nesne tablosundaki her
il, Şekil (Shape) özel bilgi alanı içinde poligon şeklini almıştır.

Bu örnekte konumsal veri tabanı içinde tutulan Türkiye konumsal nesne tablosunda
bulunan Şekil (Shape) özel bilgi alanında her il konumsal nesnesinin geometrisi
tanımlanmaktadır. Bu alanda geometriyi oluşturan bütün koordinatlar ve konumsal gösterim
bilgilerini tutulmaktadır. CBS yazılımları konumsal veri tabanı üzerinden bu tabloya
ulaştıklarında her konumsal nesnenin şekil alanında bulunan geometri bilgileri ışığında
konumsal nesneler çizilmekte ve gösterilmektedir. Bu nedenle sözel verileri tutan standart
veri tabanı tablolarıyla konumsal nesneleri tutan konumsal nesne tabloları birbirine
karıştırılmamalıdır. Konumsal nesne tabloları üç temel geometriyi destekler. Nokta, çizgi ve
poligondur.
• Nokta geometrisine sahip konumsal bir nesne tek bir x,y koordinat değerlerinden
oluşur.
• Çizgi geometrisine sahip konumsal nesne birbirine bağlı doğrular hâlinde x,y
koordinatlarından oluşur.
• Poligon geometrisine sahip konumsal nesne birbirine bağlı kapalı çizgiler
Tarafından sınırlındanmış х, у koordinatlarından oluşur.
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Uygulamalar
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1.

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2.

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geometrik şekileri oluşturan vektör verilerin konumsal veri tabanında
gösterimini bunlara mekânsal olmayan verilerin mekânsal olma özelliği kazandırılmasını,
bunun yanında diğer veri türlerini öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi konumsal veri tabanının veri tabanı yönetim sistemine
eklediği işlevlerden değildir?
a)
Konumsal nesnelerin geometrik alanların veri tabanı bilgi alanlarında saklama
yeteneği verir.
b)
Basit ve özelleşmiş harita üretimini destekleyecek altyapıyı sağlar.
c)
Konumsal nesneler arasında topolojik ilişkilerin yaratılması ve saklanmasını olanak
tanır.
d)
Konumsal dizinler yardımı ile SQL veri üretimi sağlar.
e)
Konumsal karşılaştırma veya yakınlık gibi konumsal ilişkileri belirlemeye yarayan
işlevler ekler.
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi konumsal coğrafi veri içerisinde yer alamaz?
Vektör veri
Raster veri
Öznitelik verisi
Konumsalaştırılmış veri
TÜİK verileri

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi tablonun elemanlarından biri değildir?
Bilgi alanı
Satır
Dizin
Sütun
Kayıt

4)
Konumsal bir nesne ile ilişkili konumsal olmayan verilerdir ve konum bilgisi
içermeyen kavram hangisidir?
a)
Bilgi alanı
b)
Satır
c)
Dizin
d)
Sütun
e)
Tablo
5)
Ortak koordinat sistemi paylaşan konumsal nesne tabloları oluşturan kavram
hangisidir?
a)
Bilgi alanı
b)
Satır
c)
Feature class
d)
Sütun
e)
Tablo
Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)e, 5)c
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11. VERİTABANI UYGULAMA ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Veri Tabanları Hangi Alanlarda Kullanılır
Veri Tabanı Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur
Veri Tabanı Yöneticisi Hangi İşleri Yapar
Veri Tabanlarındaki Nesneler Nelerdir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Veri Tabanları Hangi Alanlarda Kullanılır ?
Veri Tabanı Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur?
Veri Tabanı Yöneticisi Hangi İşleri Yapar?
Veri Tabanlarındaki Nesneler Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Veritabanları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kavrama

Okuma

Veritabanı yöneticisi

Kavrama

Okuma

Veritabanlarındaki

Kavrama

Okuma

kulanım alanları

nesneler
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Anahtar Kavramlar
Veritabanları kulanım alanları, Veritabanı yöneticisi, Veritabanlarındaki nesneler
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Giriş
En yalın anlatımla belirli bir sisteme göre düzenlenmiş bilgiler topluluğu olan
“veritabanı”, günümüzde genel olarak bilgisayar sektörüyle ilgili bir terim olarak kullanılır.
Veritabanı kavramı her ne kadar yalnızca bilgisayarlar ile ilgili bir kavrammış gibi görünse
de, aslında birçok farklı alanda kullanılan bir terimdir. Bilgisayar ortamında bulunan tüm
verilerin yani veritabanının düzenlenmesi ve gerektiğinde bu verilere kolay ulaşılabilmesi için
yazılan programlara ise “veritabanı yazılımı” denmektedir. Veritabanı yazılımlarını diğer
programlardan ayıran temel özellik ise, veritabanı yazılımlarının bilgisayar ortamındaki
bilgiyi verimli ve çok hızlı bir biçimde yönetebilmesidir.
Bilgi sistemlerinin temeli olarak da kabul edilebilecek veritabanının verimli bir
şekilde kullanılması tamamen ilgili yazılımın kalitesine bağlıdır. Bilgisayar sistemlerinin
sahip olduğu veritabanı ne kadar geniş olursa olsun, bu verilere dilediğinde hızlı bir şekilde
ulaşılamaması durumunda verinin hiçbir özelliği yoktur. Bu nedenle veritabanı kavramı her
zaman yazılımlar ile birlikte anılır. Kütüphanelerde bulunan kitapların da çok geniş bilgi
içerdiği düşünüldüğünde, kütüphanelerin de çok geniş bir veritabanına sahip olduğu ve bu
verilerin doğru şekilde yönetilmesi için belirli bir indeksleme sisteminin bulunması gerektiği
anlaşılabilir. Bu indeksleme sisteminin bilgisayar ortamındaki karşılığı da veritabanı
yazılımıdır.
Veritabanı bir sistemin içerdiği bilgilerin tamamı demek olduğu gibi aynı
zaman bu sistemin bizzat kendisi olarak da tanımlanabilir. Veritabanının yönetilmesini
sağlayan yazılımlar insanların bilgiyi verimli bir şekilde kullanabilmesini sağladığı gibi aynı
zamanda sistemdeki bilgilerin korunmasını da sağlar. Bilginin her geçen gün daha da fazla
değer kazandığı günümüzde bilginin elde edilmesi kadar elde edilen bilginin korunması da
oldukça önemli bir hale gelmiştir. Sistem bünyesinde bilgilerin yabancılardan korunmasını
sağlayan veritabanı yazılımları, sürekli olarak geliştirilen ve daha yüksek güvenlik vaat eden
programlar haline gelmiştir.
Bankacılık sektörü için de oldukça önemli olan veritabanı yazılımları, tüm
müşteri hesaplarına ait bilgilerin korunmasını ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini
sağlamaktadır. Bankacılık sektörü haricinde otomotiv sanayisi ve sağlık sektöründe de
kullanılan veritabanı sistemleri, hava taşımacılığı gibi sektörler için de son derece önemlidir.
Çağımızın giderek artan bir hızla gelişen sektörü telekomünikasyon için de oldukça önemli
olan veritabanı sistemleri, tüm sektörün işlemesini ve gelişmesini sağlamaktadır. İnsan
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hayatının hemen hemen her alanına bilgisayar girdiği için veritabanı sistemlerinin kullanım
alanı da giderek genişlemektedir. Ayrıca veritabanı sistemlerinin kurulumu, sorgulanması,
denetimi, güvenliği ve ayarlanması gibi birçok karmaşık konu olduğu için son dönemde
“veritabanı yöneticiliği” kavramının da şekillenmesine neden olmuştur.
Coğrafi Bilgi Sistemleri’, mekansal ve mekansal olmayan verilerin belli standartlarda
üretilmesi, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri içerisinde depolanması ve depolanan
verilerin amaç doğrultusunda yönetilmesi süreçlerini içeren, bilgiye dayalı karar destek
sistemleridir. ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’, coğrafyayı formal konseptler, teoriler ve metodlarla
şekillendirerek
kontrol
altına
almamızı,
önceden
kestirim
yapabilmemizi,
modelleyebilmemizi ve yönetebilmemizi sağlar. Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan veriler
‘Grafik Veriler’ ve ‘Sözel Veriler’ olmak üzere iki temel yapıdadırlar.Grafik (konumsal,
mekansal) veriler; CBS proje verilerinin koordinat bilgisini içeren konum bilgilerini,
geometrilerini ve diğer mekansal veriler ile olan grafik ilişkilerini belirlerler. Konumsal
veriler de iki temel yapı altında gruplandırılır; bu yapılar; Vektör ve Raster verilerdir.Sözel
(mekânsal olmayan, özniteksel) veriler; ise grafik verilerle ilişkili olarak, veri tabanında
tutulan öz niteliksel verilerdir. Mekansal verilerle ilişkileri sayesinde ekonomik, sosyal ve
demografik analizlerin mekânsal olarak oluşturulabilmesine imkan sağlarlar. Öznitelik
verileri, CBS projeleri için büyük önem taşımaktadır. Grafik veri ile sözel veri arasındaki
ilişki sağlanarak tek bir grafik veriden özniteliklere bağlı istenilen sayıda sorgulama ve analiz
işlemi gerçekleştirilebilir.
11.1.Veri Tabanları Hangi Alanlarda Kullanılır
Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında
saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır.
Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir ,
taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı
da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.
(TDK sözlüğüne göre "veri tabanı" olarak ayrı ayrı yazılır.)
Bir veri tabanını oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek ve yönetmek
için kullanılan programlara Veri Tabanı Yönetme Sistemi (DBMS) adı verilir. DBMS
özelliklerinin ve yapısının nasıl olmasını gerektiğini inceleyen alan Bilgi Bilimi (Information
Science)'dır. Veri tabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya da bilgi parçalarının
tanımlanmasıdır. Bu tanıma Şema adı verilir. Şema veri tabanında kullanılacak bilgi
tanımlarının nasıl modelleneceğini gösterir. Buna Veri Modeli (Data Model) yapılan işleme
de Veri modelleme denir. En yaygın olanı, İlişkisel Model'dir (relational model). Layman'ın
değimiyle bu modelde veriler tablolarda saklanır. Tablolarda bulunan satırlar (row) kayıtların
kendisini, sütunlar (column) ise bu kayıtları oluşturan bilgi parçalarının ne türden olduklarını
belirtir. Başka modeller (Sistem Modeli ya da Ağ Modeli gibi) daha belirgin ilişkiler kurarlar.
Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara
verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanın bu bilgiyi
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verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veri tabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve
etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır. İçeriği
olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların aynı kapağa sahip olduğunu düşündüğünüzde
kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabanı bir
kütüphanenin mükemmel bir içerik sistemi olduğu gibi , aynı zamanda kütüphanenin
kendisidir. Bağıntısal Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management
Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere
hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla
kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır.
Coğrafi bilgi sistemlerinde mekânsal olan bilgiler için sorgulamalara ihtiyaç vardır. Bu
sorgulamalar mekân üzerinde dağılma olan grafiksel verilerin ihtiyaç duyulan özelliklerden
ayrılmamıza neden olur. Bir parsel üzerinde yapıları görme veya bir parsel üzerindeki yolları
seçtirme bir yol kenarındaki numara taşları seçtirme gibi birçok coğrafi sorgu da mekânsal
sorgulara ihtiyaç duyarız çalışan herhangi bir projeden mekânsal olarak istenilen
istatistiklerde hızlı işlem yapmamıza fayda sağlar.
11.2.Veri Tabanı Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur
Bir veritabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel veritabanı dizaynı
çıkarma, fiziksel olarak veritabanı oluşturma, Transact-SQL kullanarak sorgu yazma,
Microsoft SQL Server kurulumu ve konfigürasyonu, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu,
veritabanı yönetimi ve bakımı, veritabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.
11.3.Veri Tabanı Yöneticisi Hangi İşleri Yapar
Bir veritabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel veritabanı dizaynı
çıkarma, fiziksel olarak veritabanı oluşturma, Transact-SQL kullanarak sorgu yazma,
Microsoft SQL Server kurulumu ve konfigürasyonu, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu,
veritabanı yönetimi ve bakımı, veritabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.
11.4.Veri Tabanlarındaki Nesneler Nelerdir
Tablolar: Veri tabanının ana bileşeni ve bilgilerin tutulduğu yer tablodur. Bir veri
tabanında ilk olarak tablolar, ardındantablolar esas alınarak diğer bölümler oluşturulur.
Hazırlanan bir veri tabanında birden çok tablo bulunabilir.
Sorgular: Bu bölümde; hazırlanan tablolarda tutulan kayıtlar arasından, belli şartları
taşıyanlar görüntülenebilir, bu kayıtlar üzerinde işlem yapılabilir veya bu kayıtlarla yeni bir
tablo oluşturulabilir.
Formlar: Formlar hazırlanarak mevcut tablolara bilgiler kolayca girilebilir ve
tablolardaki bilgiler daha anlaşılır bir biçimde görüntülenebilir.
Raporlar: Bu bölüm, tablolardaki bilgileri belirli bir düzende kâğıda dökebilmek için
kullanılır.
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Sayfalar: Veri erişim sayfasında, veri tabanında kaydedilen veriler görüntülenebilir,
istenen verilere ekleme yapılabilir, düzenlenebilir veya işlenebilir.
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Uygulamalar
Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?
Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir,
güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesi
hakında bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1) Bir veri tabanını oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek ve yönetmek için
kullanılan programlara ne denir?
a) Veri tabanı yönetim sistemi
b) Konumsal veri tabanı
c) Mekânsal veri tabanı
d) Yapısal veri tabanı
e) Birleştirilmiş veri tabanı
2) Veri tabanının ana bileşeni ve bilgilerin tutulduğu yer hangisidir?
a) Tablolar
b) Sorgular
c) Formlar
d) Raporlar
e) Sayfalar
3) Bu bölümde; hazırlanan tablolarda tutulan kayıtlar arasından, belli şartları taşıyanlar
görüntülenebilir, bu kayıtlar üzerinde işlem yapılabilir veya bu kayıtlarla yeni bir tablo
oluşturulabilen kavram hangisidir?
a) Tablolar
b) Formlar
c) Raporlar
d) Sorgular
e) Sayfalar
4) mevcut tablolara bilgiler kolayca girilebilir ve tablolardaki bilgiler daha anlaşılır bir
biçimde görüntüleyebilen kavram hangisidir?
a) Tablolar
b) Formlar
c) Raporlar
d) Sorgular
e) Sayfalar
5) Tablolardaki bilgileri belirli bir düzende kâğıda dökebilmek için kullanılan kavram
hangisidir?
a) Tablolar
b) Formlar
c) Raporlar
d) Sorgular
e) Sayfalar
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Cevaplar
1).A, 2)A, 3)D 4) B 5)C
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12. KONUMSAL VERİTABANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Modelleme
Konumsal Veri Modellerinin Gelişimi
Spagetti Veri Modeli
Konumla İlişkili (Georelational) Veri Modeli
Konumsal Veritabam Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Modelleme nedir?

2.

Konumsal veri modellerinin veri tabanındaki yeri nedir?

3.

Spagetti veri modeli nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Modelleme

Kavrama

Araştırma-Okuma

Spagetti veri modeli

Kavrama

Okuma-Anlama

Kavrama

İnceleme Araştırma

Konumsal
modelleri

veri
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Anahtar Kavramlar
•

Modelleme,

•

Spagetti veri modeli,

•

Konumsal veri modelleri,

•

Konum.
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Giriş
Günlük hayatımızda veri ve bilgi terimlerini eş anlamlı olarak kullanırız. Ancak bu iki
terim, aslında çok farklı kavramları ifade eder. Veri bir amaca yönelik, bir araya getirilmiş
sistemli gerçekler bütünü, her türlü işaret, harf ve rakamlar topluluğudur. Veri yalın hâliyle
bilgi edinmek için kullanılan ham gerçekler ve malzemelerdir.
Bilgi ise mevcut veya muhtemel karar verme sürecinde anlamlı biçimde işlenmiş veri
olarak tanımlanır. Veri bilginin içeriği olmasına karşın, tüm veriler bilgi oluşumunda
kullanılamaz. Verilerin düzgün olarak toplanmış ve organize edilmiş olması bilgi oluşumunda
çok önemlidir. Bir kişi için yararlı bilgi diğer bir kişi için önemsiz bir bilgi olabilir. Verinin
amaca uygun yararlı bilgiye dönüşebilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.

İlgili olması (amaca uygun, gerekli düzeyde yeterince detay içermesi)
Güvenilir, doğru ve doğrulanabilir olması

Güncel ve zamanında elde ediliyor olması (amaçlara bağlı olarak) Eksiksiz
olması (nitelik, konumsal ve zamansal açıdan)


Anlaşılır olması



Uyumlu olması (Diğer veri kaynakları ile)



Rahat ve kolay işlenebilmesi

12.1. Modelleme
Modelleme, gerçeklikte var olan bir nesnenin basitçe temsil edilmesidir. Örneğin
Dünya’yı basitçe bir küre, yeryüzünü harita kullanarak grafiksel ve uydu görüntüsüyle de
gösterimsel olarak modelleyebiliriz. Küre Dünya’yı modellemenin en basit şeklidir.
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Harita yeryüzünün grafiksel bir modelidir.

Haritada gösterilen yerin uydu görüntüsü ise, yeryüzü nesnelerinin gösterimsel bir
modelidir.
Konumsal verinin gösterim ve analizi için seçeceğiniz yol bu coğrafi nesneleri nasıl
modellediğinizle ilgilidir. Örneğin, akarsu en önemli coğrafi nesnelerden biridir. Akarsuyu
birçok farklı amaca hizmet edecek şekilde modellemek mümkündür. Akarsu birbirini izleyen
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birçok çizginin oluşturduğu bir ağ kümesidir. Her çizgi bir akış yönü, hacmi ve diğer öznitelik
bilgilerine sahiptir. Bu çizgisel ağ modeli kullanılarak hidrografik analizler yapılabilir.

Hidrografik Analizler

Akarsuyun geçtiği bölgenin sayısal arazi modeli aracılığıyla bölgenin eğimi, drenaj paterni,
havza alanı vb. değerler hesaplanabilir.
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12.2. Konumsal Veri Modellerinin Gelişimi
Konumsal veri modeli; harita üretimi, sorgulama, analiz vb. işlemleri gerçekleştirebilmek için gerçek dünyanın, konumsal veri kümeleri olarak temsil edilmesidir. Konumsal
veri tabanının coğrafi bilgi sistemleri açısından önemini kavrayabilmek için konumsal veri
modellerinin gelişimini incelemek gerekir.
12.1. Spagetti Veri Modeli
196O ve 1970’lerin başında gelişmeye başlayan CAD (Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım) teknolojisi, grafiksel donanımların gelişmesi ve haritacılık
yazılımlarının yeni yeni oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu modelde konumsal veriler nokta,
çizgi ve poligon olarak CAD dosyalarında saklanmaktadır. Spagetti veri modelinde konumsal
verilerin birbirileri ile olan konumsal ilişkileri saklanamamaktadır. Konumsal nesnelerin
öznitelik bilgileri katmanlara göre gruplanmamakta veya not etiketlerinde tutulmamaktadır.
Bu veri modeline Spagetti denmesinin nedeni, kayıt ve gösterimin nesne bazında
yapılmasıdır. Örneğin iki parsel arasındaki ortak sınır her parsel için ayrı ayrı iki kez
kaydedilir. Bu nedenle bütünsel bir depolama ve gösterim şekli değildir. Spagetti veri
modelinde topoloji kullanılmaz. Veri elemanlarının birbirleri ile olan bağlamdık, bitişiklik ve
yakınlık gibi konumsal ilişkileri, spagetti veri modelinde yoktur. Bu nedenle spagetti veri
modelinde konumsal sorgulamalar ve analizlerde yetersiz kalmaktadır. Ancak sayısal harita
üretiminde etkin bir modeldir.
12.2. Konumla İlişkili (Georelational) Veri Modeli
Spagetti veri modeli ile konumsal ilişki sorgulaması yapılamadığı ve nesneler öznitelik
verilerine göre sorgulanamadığı için CBS platformunda yeni bir veri modeline gereksinim
duyulmuştur. Georelational veri modellinin, spagetti veri modeline kıyasla en önemli avantajı,
konumsal veri ile öznitelik verilerinin bağlantılı hâlde tutması ve konumsal ilişkilerin
sorgulanabilmesidir. Georelational veri modelinde spagetti veri modeline benzer şekilde,
konumsal veriler CAD dosyalarında saklanmaktadır. CAD dosyalarında nesnelere verilen
tanıtıcı kodlar (ID) yardımı ile konumsal nesnelerle ilişkili öznitelik verileri veri tabanı
tablolarında tutulur. Konumsal bilgiye bağlı öznitelik bilgileri istenildiği gibi özelleştirilebilir.
Georelational veri modelinde nesneler arasındaki konumsal ilişkiler ayrı tablolarda
saklanabilmektedir. Bir çizginin hangi çizgiyle bağlandığı veya bir poligonun sağında ve
solunda yer alan poligonlarla komşu olup olmadığı bilgisi sorgulanabilir.
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Georelational veri modelinde tablo ve konumsal nesne bağlantısı tanıtıcı kod (ID)
yardımı ile kurulur. Georelational veri modelinin en önemli sorunu, veriyi bir yerden bir yere
taşırken, yani bir platformdan başka platforma aktarırken konumsal nesnelerin tanıtıcı kodlan
(ID) değiştiği için konumsal nesneler ile öznitelik verileri arasındaki bağlantı kopmaktadır.
Bu nedenle öznitelik verileri ve konumsal ilişkilileri yitirilebilir. Bu sorun verinin bütünleşik
olarak farklı platformlarla entegre olmasını engellemektedir.

12.3. Konumsal Veri tabanı Modeli
Georelational veri modelindeki entegrasyon sorununu gidermek amacı ile konumsal
nesnelerin şekil ve koordinat verilerinin Veri tabanı kayıtlarında tutulması düşünülmüştür.
Böylece konumsal nesne, topoloji tabloları ve öznitelik verileri tam olarak entegre olmuştur.
Günümüzde veri tabanı ve yazılım teknolojisinde gelişmelere paralel olarak CBS
platformunda bulunan konumsal nesnelerin yeteneklerini artırmak ve tam entegrasyonu
sağlamak amacıyla ortaya çıkan bu modele Konumsal Veri Tabanı Modeli adı verilmiştir.
Konumsal Veri tabanı modelinde konumsal nesneler CAD tabanlı bir dosyada tutulmaz,
doğrudan Veri tabanı kaydı olarak ikili (binary) bir bilgi alanında saklanır (Şekil 1.23).
Böylece konumsal nesne ve öznitelik verileri bütünlük içerisinde rahatlıkla platformlar arası
taşınabilir ve diğer sistemlerle entegre olabilir. Bu modelin en büyük avantajı CBS
platformunda yer alan konumsal nesnelerin kendi özgün davranışlarına sahip olmasına ve
konumsal nesneler arasında ilişkilerin tanımlanabilmesine olanak tanıyarak, tüm konumsal
verileri tek ve merkezi bir veri tabanı üzerinde tutabilmesidir. Böylece konumsal nesneler
herhangi bir kod geliştirmeye gerek kalmadan kolayca özelleştirilir ve taşınabilirler.
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Konumsal Veri tabanı modeli fiziksel veri modeline daha yakın ve mantıksal bir veri
modelidir. Konumsal Veri tabanı modelinin avantajları maddeler hâlinde aşağıda
sıralanmıştır. Tüm konumsal veriler tek ve merkezi bir Veri tabanı üzerinde tutulabilir. Veri
girişi ve güncelleme işlemleri kullanıcı hataları daha aza indirilerek yapılabilir. Konumsal
nesneler kolaylıkla platformlar arası taşınabilir ve diğer veri tabanı sistemleri ile entegre
olabilirler. Konumsal nesneler hem topolojik hem de ilişkileriyle birlikte tanımlanabilir.
Harita üzerinde bulunan konumsal nesnelerin gösterimi dinamiktir ve birçok kullanıcı
konumsal veriye aynı anda ulaşabilir ve güncelleyebilir.
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Uygulamalar
1.

Modellerin Arcgıs’te gösterimi.
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Uygulama Soruları
1.

Modellerin veri tabanı ile sorgulama işlmelerinin yapılması nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Veri tabanları içerisinde konumsal veri tabanının yerini görerek veri modellemede
mekânsal algının güçlendirilmesine yönelik bilgiler edindidk.
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Bölüm Soruları
1)
Verinin amaca uygun yararlı bilgiye
niteliklereden hangisine sahip olması gerekmez?
a)
İlgili olması
b)
Güncel ve zamanında elde ediliyor olması
c)
Anlaşılır olması
d)
Uyumlu olması
e)
Teknolojik olması

dönüşebilmesi

için

aşağıdaki

2)
Akarsuyun geçtiği bölgenin sayısal arazi modeli aracılığıyla bölgenin eğimi,
drenaj paterni, havza alanı vb. değerleri barındıran harita verisi hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dem
Slope
Aspect
Value
Akk

3)
196O ve 1970’lerin başında gelişmeye başlayan CAD (Computer Aided
Design -Bilgisayar Destekli Tasarım) teknolojisi, grafiksel donanımların gelişmesi ve
haritacılık yazılımlarının yeni yeni oluşmasıyla ortaya çıkmış veri modeli hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Spagetti Veri Modeli
Konumla İlişkili
Georelational Veri Modeli
Konumsal Veri Tabanı Modeli
Mekânsal Veri Modeli

4)
Spagetti veri modeli ile konumsal ilişki sorgulaması yapılamadığı ve nesneler
öznitelik verilerine göre sorgulanamadığı için CBS platformunda yeni bir veri modeline
gereksinim duyulmuştur. Bu model hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Spagetti Veri Modeli
Konumla İlişkili
Konumsal Veri Tabanı Modeli
Mekânsal Veri Modeli
Veri Tabanı Modeli
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5)
Coğrafi veri tipini diğer veri tiplerinden ayıran en önemli özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kolay işlenmesi
Koordinatlarla tanımlanması
Kolay toplanması
Boyutunun daha biiyiik olması
Zor işlenmesi

Cevaplar:
1) e, 2)a, 3)a, 4)b, 5)b,
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13. SQL GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
SQL Nedir?
SQL Ne Yapar?
Veri Tabanı Tabloları
SQL İfadeleri
SQL Komutları
6Yardımcı Deyimler
SQL Veri Tipleri
SQL Operatörleri
Aritmetik Operatörler
Karşılaştırma Operatörleri
Mantıksal Operatörler
Küme Operatörleri
Karakter Operatörleri
SQL Fonksiyonları
Veri Tanımlama (DDL) İşlemleri
Tabloların Oluşturulması (Create Table)
Index Oluşturma (Create Index)
Eştanımların Oluşturulması (Create Synonym)
Görünümlerin Oluşturulması (Create Vıew)
Tablo Tanımlarında Değişiklik Yapılması (Alter Table)
Veri Tabanı Nesnelerinin Silinmesi (DROP)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

SQL nedir?

2.

SQL ne yapar?

3.

SQL İfadeleri nedir?

4.

SQL Veri Tipleri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

SQL

Program dili

Uygulama

SQL ifadeleri

Program dili

Uygulama

SQL veri tipleri

Program dili

Uygulama

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

•

SQL,

•

SQL ifadeleri,

•

SQL veri tipleri,

•

SQL operatörleri,

•

SQL fonksiyonları
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Giriş
SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:
• Veri tabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması
• Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi ve sorgulama işlemleri
• Tablolara veri girişi yapılması
• Bilgilerin güncelleştirilmesi
• Tabloların veya tablolardaki verilerin silinmesi
• Kullanıcı ve rollerin oluşturulması, yetkilerin düzenlenmesi.
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinden bahsettikten sonra, artık bir VTYS bileşeni olan
SQL dili ile ilgili dokümanımı hazırlayabilirim.
Öncelikle birkaç noktaya değinmek istiyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi SQL
sadece ve sadece VTYS’ler için bir bileşendir. Veri tabanını öğrenmek isteyenler ilk olarak
SQL öğrendiklerinden veri tabanını SQL’den ibaret sanabiliyorlar. Ben de bu yanlış
anlaşılmayı bir nebze de olsa giderebilmek için burayı vurguluyorum, Veri tabanı SQL’den
ibaret değildir.
SQL, bir programlama dili değil, sorgu dilidir. Bu sebeple SQL ile yapabilecekleriniz
sınırlıdır. Basit bir veri tabanından kayıt çekme işlemini SQL ile gerçekleştirebilirsiniz. Fakat
SQL, bir döngü kurmanızı sağlayan kod yapısına sahip değildir. Bu yüzden SQL ile beraber
onu tamamlayıcı bir programlama dili kullanılır.
Bir SQL sorgusu, server üzerinde icra edilir. SQL sorgusu ne kadar karışık olursa,
server o kadar yorulacaktır. Ben buradan SQL ile beraber, onu tamamlayıcı ve Server’ın
yükünü hafifletici bir dil kullanılmasını gayet mantıklı buldum. Eğer yanlış düşündüğümü
düşünen varsa, lütfen belirtsin.
SQL ile ilgili belirtmek istediğim noktalar bunlardı, biraz fazla uzatmış olabilirim ama
hadi biraz SQL sorgusu yazalım.
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13.1. SQL Nedir?
SQL, İngilizce Structured Query Language'nin kısaltılmışıdır. Yapılandırılmış Sorgu
Dili anlamına gelmektedir. Ayrıca bir veri tabanından bilgi çekmeye, sorgulamaya yarayan bir
program dilidir. Belirli komutlar yoluyla veri tabanına veri gönderilmesi, verinin işlenmesi,
düzenlenmesi, silinmesi gibi işlemler yapılır. Sql IBM tarafından 1975 yılında yaratılmıştır.
SQL temelde, nesne-ilişkili (object-relational) veri tabanı yönetim sistemlerini desteklemek
için tasarlanmıştır. Fakat bu amacın ötesinde, ANSI ve ıso standartları tarafından belirlenmiş,
birçok özelliğe sahiptir.
SQL dilini kullanan ve en çok bilinen veri tabanları
1- Sybase
2- Mysql
3- Mssql
4- PostgreSQL
5- microsoft SQL Server
6- Oracle
7- Firebird
13.1. 1. SQL Ne Yapar?


SQL veri tabanından veri bulup getirir.



SQL veri tabanına yeni kayıt ekler.



SQL veri tabanındaki kayıtları günceller.



SQL veri tabanındaki kayıtları siler.



SQL yeni veri tabanları oluşturur.



SQL veri tabanı içinde yeni tablolar oluştur.



SQL veri tabanı içinde kayıtlı prosedürler oluşturur.

13.2. Veri Tabanı Tabloları
Bir veri tabanı çoğu zaman bir ya da daha fazla tablo içeriğine sahiptir. Her tablo bir
isim ile tanımlanır (müşteriler, siparişler gibi).
Bu bizim persons adlı tablomuz
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P_IdSoyisim
1 Hansen

İsim

Şehir

Adres

Ola Timteivn 10 Sandnes

2 Svebdson

Tove Borgvn 23 Sandnes

3 Pettersen

Kari

Strogt 20

Stavanger

Bu tablo üç kayıta sahip ve her kayıt için beş sütun var.
13.3. SQL İfadeleri
Veri tabanlarındaki birçok işlem SQL ifadeleri ile yapılmaktadır. Aşağıdaki SQL
ifadesi persons tablosundaki tüm içeriği seçecektir.
SELECT + FROM Persons
NOT: SQL büyük harf küçük harf farkına duyarlıdır.
SQL ifadesinden sonra noktalı virgül?
Bazı veri tabanı sistemleri her SQL ifadesinden sonra noktalı virgüle ihtiyaç
duymaktadır.
Noktalı virgüle veri tabanındaki SQL ifadelerini bir birinden ayırmak için kullanılan
standart bir karakterdir. Bu sayede servere bir çağrı sırasında birden fazla SQL ifadesi işleme
tabi tutulabilir.
SQL DML ve DDL
SQL iki parça olarak ele alınabilir. Veri manipülasyon dili (DML) ve veri tanım dili
(DDL).
SQL’in DML parçası için sorgu ve güncelleme komutları;
SELECT - veri tabanından bilgi alır
UPDATE - veri tabanındaki bilgiyi günceller.
DELETE - veri tabanındaki bilgiyi siler.
INSERT INTO - veri tabanına yeni veri ekler.
SQL’in DDL parçası veri tabanındaki tabloların yaratılması ya da silinmesi için
izinleri verir. Ayrıca indeks anahtarlarını, tablolar arasındaki linkleri oluşturmak ve kontrol
etmek içinde kullanılır. Bazı önemli DDL komutlar;
CREATE DATABASE - yeni veri tabanı oluşturur.
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ALTER DATABASE - veri tabanını modifiye eder.
CREATE TABLE - yeni tablo oluşturur.
ALTER TABLE - tabloyu modifiye eder.
DROP TABLA - tabloyu siler.
CREATE INDEX - indeks (arama anahtarı) yaratır.
DROP INDEX - indeksi siler.
SELECT Deyimi
SELECT kolon isimleri
FROM tablo adı
WHERE koşul ifadesi;
SELECT NO,ADI,SOYADI
FROM PERSONEL
WHERE SOYADI=’KARA’;

13.4. SQL Komutları
SQL komutlarını ikiye ayırabiliriz.
1. DDL (Data Definition Language - veri tanımlama dili)
2. DML (Data Manipulation Language - veri işleme dili)

13.5. Yardımcı Deyimler
FROM Sorgulamanın yapılacağı tabloyu tanımlar.
WHERE Sorgulamada kullanılacak koşul ifadesini tanımlar.
GROUP BY Bilgilerin belirlenen alanlara göre gruplandırılmasını sağlar.
HAVING Her bir grup için uyulması gereken koşul tanımlanır.
ORDER BY Seçilen kayıtların belirli alan veya alanlara göre sıralanmasını sağlar.
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13.6. SQL Veri Tipleri
NUMBER SQL deyimleri içinde tüm sayısal verileri tanımlamak üzere
NUMBER veri türü kullanılır. Sayısal veriler en fazla 38 haneye kadar olabilir.
MIKTAR NUMBER(8): 8 hanelik yer ayrılır.
MIKTAR NUMBER(7,2):virgülden önce 7 hane, virgülden sonra 2 hane
CHAR Sabit uzunluklu karakter dizgilerini tanımlamak için yapılabilir. En fazla 255
karakter olabilir. Uzunluk tanımlanmazsa 1 olarak alınır.
ADI CHAR(10)
VARCHAR2 Değişken uzunluklu karakter dizgilerini tanımlamak için kullanılır.
Verinin uzunluğu en büyük değeri verecek şekilde tanımlanır. Uzunluk en fazla 2000 karakter
olabilir.
ADRES VARCHAR2(100)
LONG Değişken uzunluklu karakter dizgilerini tanımlamak için kullanılır. En fazla 2
Gigebyte veri içerebilir. Long veri türünü içeren kolonlar index kolonu olarak kullanılamaz ve
bir tabloda en fazla bir kolon LONG olabilir.
RAW/LONG
İkili ya da byte dizgiler biçimindeki verileri saklamak için kullanılabilir. RAW ile
tanımlanan veriler sadece okunabilir veya saklanabilir. Üzerinde değişiklik yapılamaz. DATE
Her DATE veri türü ile belirtilen kolon yüzyıl, yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye verilerini
içerecek biçimde saklanır. ROWID Her tablonun satırlarını simgeleyen bir satır tanımlayıcısı
bulunmaktadır. Bu tanımlayıcı satırların adreslerini içermektedir. Bu bilgilere dayanarak bazı
işlemlerle ilgili satırlara çok hızlı erişme olanağı elde edilebilir.
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13.7. SQL Operatörleri
1. Aritmetik operatörler
2. Karşılaştırma operatörleri
3. Mantıksal operatörler
4. Küme operatörleri
5. Karakter operatörleri
6. Diğer operatörler

13.7.1. Aritmetik Operatörler
( ) İşlemleri gruplandırma ve işlem önceliği belirleme
+ Toplama
- Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
Örnek1: personelin maaşının %10’unu bir kolon hâlinde görmek için;
SELECT NO, ADI, SOYADI, MAAS*0.1 FROM PERSONEL
Örnek2: Yukarıdaki örnekte kolonun başlığı ‘MAAS*0.1’ olur. Kendi başlığımızı
Görüntülemek için;
SELECT NO, ADI, SOYADI, MAAS*1.5 “ZAMLI ÜCRET” FROM PERSONEL

13.7.2. Karşılaştırma Operatörleri
( ) İşlemleri gruplandırma ve işlem önceliği belirleme
= Belirtilen değere eşit olanlar
> Belirtilen değerden büyük olanlar
< Belirtilen değerden küçük olanlar
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!=,^=,<> Belirtilen değere eşit olmayanlar
>= Belirtilen değerden büyük veya eşit olanlar
<= Belirtilen değerden küçük veya eşit olanlar

13.7.3. Mantıksal Operatörler
İki yâda daha fazla ifade arasında kullanılırlar. Sonucun doğru yâda yanlış olmasına
göre işlemler yapılır.
( ) İşlemleri gruplandırma ve işlem önceliği belirleme
AND Her iki kıstasta doğru ise işlem yapılır
OR Kıstaslardan biri doğru ise işlem yapılır
NOT Kıstasın yanlış olması durumunda işlem yapılır
Örnek: Maaşı 100 milyondan büyük olanlar ve 10 numaralı bölümde çalışanlar
SELECT NO, ADI, SOYADI FROM PERSONEL
WHERE CALISTIGI_BOLUM=’10’ AND MAAS>100000000;

13.7.4. Küme Operatörleri
UNION Verilen koşul ifadesine uygun olarak, çift kayıtları göz ardı ederek her iki
kümedeki tüm kayıtları seçer.
UNION Verilen koşul ifadesine uygun olarak, çift kayıtlarda dahil tüm ALL kayıtları
seçer.
INTERSECT Sadece her iki koşula da uyan kayıtları seçer.
MINUS Birinci kümede olan, ikinci kümede olmayan kayıtları seçer.
Örnek1: Soyadı “D”, adı “E” ile başlayan personel

13.7.5. Karakter Operatörleri
Tanımlanmış olan iki alanın tek bir alan bilgisi şeklinde birleştirerek işlem yapılmasını
sağlar.
Örnek : SELECT ADI!!SOYADI “ADI SOYADI” FROM PERSONEL;
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13.8. SQL Fonksiyonları
AVG Belirlenen bir alan içerisindeki verilerin aritmetik ortalamasını alır.
SUM Belirlenen alandaki verilerin toplanmasını sağlar.
MAX Belirlenen alandaki en büyük değerin bulunmasını sağlar.
MIN Belirlenen alandaki en küçük değerin bulunmasını sağlar.
ROUND Belirlenen alandaki sayının virgülden sonraki kısmının yuvarlatılmasını
sağlar.
SQRT Belirlenen alandaki değerin karekökünün alınmasını sağlar.
SUBSTR Belirlenen alandaki değerin istenilen karakterleri seçilebilir.
Örnek1: En düşük maaş
SELECT MIN(MAAS) FROM PERSONEL;
Örnek2: Ortalama maaş
SELECT AVG(MAAS) FROM PERSONEL;
13.9. Veri Tanımlama (DDL) İşlemleri

13.9.1. Tabloların Oluşturulması (Create Table)
CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri)
Örnek: CREATE TABLE BOLUM
(BOLUM_NO NUMBER(2), BOLUM_ADI CHAR (10));

13.9.2. Index Oluşturma (Create Index):
CREATE INDEX (index adı ON tablo adı (alan adı))
Örnek: CREATE INDEX PERSON_IDX ON PERSONEL (ADI,SOYADI);

13.9.3. Eştanımların Oluşturulması (Create Synonym):
CREATE SYNONYM tablo adı FOR kullanıcı adı.tablo adı;
CREATE SYNONYM PER FOR PERSONEL;
* Eştanımlar çoğunlukla başka kullanıcıların tablolarına erişilmesinde kullanılır. Böyle
bir amaç için eştanım oluşturma
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CREATE SYNONYM kullanıcı adı.tablo adı FOR kullanıcı adı.tablo adı;
Örnek : CREATE SYNONYM USTA.PER
FOR SYSTEM.PERSONEL;
* Ancak USTA kullanıcısının bu eştanımı kullanabilmesi için:
GRANT SELECT ON MUSTAFA TO USTA à MUSTAFA kullanıcısı USTA
kullanıcısına SELECT yetkisi veriyor.
* Eştanımların tüm kullanıcılar için oluşturulması:
CREATE PUBLIC SYNONYM tablo adı
FOR kullanıcı adı.tablo adı;
Örnek: CREATE PUBLIC SYNONYM ABONE
FOR USTA.ABONE;

13.9.4. Görünümlerin Oluşturulması (Create Vıew)
CREATE VIEW view adı AS
SELECT alan adı
FROM tablo adı
WHERE koşul ifadesi;
Örnek1: Personel tablosundan 30 numaralı bölümde çalışan personelin bulunduğu bir
görünüm oluşturmak için
CREATE VIEW PER_30 AS
SELECT NO, ADI, SOYADI
FROM PERSONEL
WHERE CALISTIGI_BOLUM=’30’;
Örnek2: İki tablo kullanılarak görünüm
CREATE VIEW PER_30_2 AS
SELECT NO, ADI, SOYADI,BOLUM_ADI
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FROM PERSONEL,BOLUM
WHERE CALISTIGI_BOLUM=BOLUM_NO;
* Görünümlerin ortak kullanımı için yetki verilmesi:
GRANT SELECT ON PER_30_2 TO PUBLIC;

13.9.5.Tablo Tanımlarında Değişiklik Yapılması (Alter Table)
Daha önce oluşturulmuş bir tabloya yeni alan ekleme ya da daha önce tanımlanmış
alan boyutunu değiştirmek için kullanılır.
ALTER TABLE tablo adı ADD|MODIFY kolon adı;
Örnek1: Personel tablosuna ADRES adlı yeni bir alan ilave etmek için
ALTER TABLE PERSONEL
ADD ADRES CHAR(50);
Örnek2: ADI isimli kolonun boyutunu değiştirip 20 karakter yapmak için
ALTER TABLE PERSONEL
MODIFY (ADI CHAR(20));

13.9.6. Veri Tabanı Nesnelerinin Silinmesi (Drop)
DROP TABLE tablo adı;
DROP INDEX indeks adı;
DROP SYNONYM eştanım adı;
DROP VIEW görünüm adı;
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Uygulamalar
1. SQL Uygulamaları veri tabanında komut girmek.
2. İnternetten SQL Eğitim videoları izleme.
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Uygulama Soruları
1.

SQL’de komut girme nasıl olur?

2.

SQL’de tablo oluşturma nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
SQL’in ne demek olduğunu, ne işe yaradığını, hangi alanlarda bize avantaj sağladığını,
veri tabanı oluşturmada sağladığı kolaylıkları ve ayrıntılı bir şekilde tüm işlevlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları

1)
a)
yapılması
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)

SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemlerden ne yapılamaz?
Veri tabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin
Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi ve sorgulama işlemleri
Tablolara veri girişi yapılması
Harita oluşturma
Tabloların veya tablolardaki verilerin silinmesi
SQL kaç yılında yapılmıştır?
1975
1980
1976
1990
2000

3)
Aşağıdakilerden hangisi SQL dilini kullanan ve en çok bilinen veri
tabanlarından değildir?
a)
Sybase
b)
Mysql
c)
Mssql
d)
Access
e)
Microsoft SQL Server
4)
a)
b)
c)
d)
e)

SQL ile hangi işlemi gerçekleştiremezsiniz?
SQL veri tabanından veri bulup getirir.
SQL veri tabanına yeni kayıt ekler.
SQL veri tabanındaki kayıtları günceller.
SQL veri tabanındaki kayıtları siler.
SQL yeni şekiller üretir

5)
Aşağıdakilerden hangisi bazı veri tabanı sistemleri her SQL ifadesinden sonra
ihtiyaç duyduğu şey nedir?
a)
Noktalı virgül
b)
Nokta
c)
Virgül
d)
Tire
e)
Parantez

Cevaplar
1) d 2)a, 3)d, 4)e, 5)a
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14. SQL-YAPISAL SORGULAMA DİLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1 SQL’de Kullanılan Veri Türleri
14.1.1 Metin (Text)
14.1.2 Sayılar (Numbers)
14.1.3.Tarih/Zaman (Date/Time)
14.2 Temel SQL Komutları
14.2.1 Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language)
14.2.2 Veri İşleme Dili (DML-Data Manipulation Language)
14.2.3. Veri Kontrol Dili (DCL-Data Control Language)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

SQL’de kullanılan veri türleri nelerdir?

2.

SQL’de kullanılan temel komutlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

SQL’ de kullanılan
veri türleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

SQL de kullanılan
Ders
notları,
veri türlerini bilir. Metin veri Sunumlar, Kaynaklar
türü için uygun verileri
belirler
ve
örneklerini
oluşturur.

SQL’ de kullanılan
SQL de kullanılan
Ders
notları,
veri türleri
veri türlerini bilir. Sayı ve Sunumlar, Kaynaklar
tarih/zaman veri türü için
uygun verileri belirler ve
örneklerini oluşturur.
Temel SQL komutları

Temel
SQL
Ders
notları,
komutlarını
sınıflandırır, Sunumlar, Kaynaklar
adlarını ve anlamlarını bilir.
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Anahtar Kavramlar









Küme işlemleri,
Kesişim,
Kartezyen çarpım,
Küme fark işlemi,
Birleştirme,
Bölme,
Birleşik işlemler
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Giriş
14.1. SQL’de Kullanılan Veri Türleri
14.1.1. Metin (Text)
SQL’de metin veri türüne yönelik olarak en yaygın kullanılan iki tür aşağıda
sunulmuştur. Bu veriler üzerinde sayısal işlem yapılamaz.
CHAR(N). Sabit uzunlukta dize tutar (ve özel karakter) harf, rakam içerebilir. Sabit
boyutu parantez içinde belirtilir. 255 karaktere kadar saklayabilir
VARCHAR(N). Değişken uzunlukta dize tutar (ve özel karakter) harf, rakam
içerebilir. Maksimum boyutu parantez içinde belirtilir. 255 karaktere kadar saklayabilirsiniz.
10 000 satırlı bir tabloya satır başına ekstra 10 bayt ekleyince toplamda 100 000
baytlık bir disk alanı gerekir.
14.1.2. Sayılar (Numbers)
SQL’ de sayılara yönelik olarak farklı veri türleri mevcuttur. Sayıların alacağı değerler
dikkate alınarak uygun sayı veri tipi seçilebilir. Sayıların bulunduracağı toplam hane sayısı,
ondalıklı hane olup olmayacağı dikkat edilmesi gereken hususlardır.
>
İnteger. Tamsayı (32 bit), yaklaşık olarak -2 147 483 648 den +2 147 483 647
>
Smallint. Tamsayı (16 bit), -32 768 den 32 767’ e kadar olan tamsayılar
>
MS Access de Byte (8 bit), Integer (16 bit) ve Long (32 bit)
>
Numeric(p,d). Toplam hane sayısı p olur ve d ondalık haneyi gösterir. Para
birimleri için kullanılabilir.
>
Örnek: numeric(5,3) önce rastgele beş basamak sayı yazılır " 12345" , sonra 3
basamak ondalık olarak ayrılır "12,345".

14.1.3. Tarih/Zaman (Date/Time)
>
Real, double precision. Ondalık sayılar için kullanılır.
>
Float(n). n prezisyonlu ondalık sayı, Büyük değerli ondalık sayısal değerler
için geçerlidir.
SQL de tarih bilgisi içeren bir nitelik oluşturmak için veri türü olarak date tanımlanır.
Date tarih formatında YYYY dört haneli yıl değerini, MM iki haneli ay değerini, DD ise iki
haneli gün değerini ifade etmektedir.
>
Date( ). Tarih formatı: YYYY-MM-DD
>
‘1000-01-01 - ‘9999-12-31 arasındaki tarihleri destekler.
>
Datetime( ). Tarih zaman formatı. Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
‘1000-01-0100:00:00'-‘9999-12-3123:59:59' zamanaralığını destekler.
>
>

Timestamp( ). Bir zaman damgası.
TIMESTAMP değerleri Unix dönemi (’1970-01-01 00:00:00 ‘tarihinde beri)
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saniye sayısı olarak saklanır. Format: YYYY-AA-GG SS: DD: SS
>
Not: aralık desteklenen ‘1970 dan-01-01 00:00:01 ‘tarihinde ‘2038 etmektir-01-09
03:14:07' tarihinde
>
Time( ). Zaman formatı.
>
Format: HH:MM:SS Note: Desteklediği zaman aralığı ‘-838:59:59' to ‘838:59:59'
>
Year( ). Bir iki yıl veya dört haneli biçimi haneli.
>
Dört haneli formatı: 1901-2155 izin Değerler. Değerleri iki haneli biçimi: 70-69,
yıllar temsil eden 1970 2069
>
14.2. Temel SQL Komutları
SQL deyimleri veri tabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veri tabanından
sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için
UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi
komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:
S DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.
S DML (Data Manuplation Language) : Veri işleme dili.
S DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.

14.2.1. Veri Tanımlama Dili (DDL-Data Definition Language)
Veri Tanımlama (DDL) deyimleri veri tabanı üzerinde nesne yaratmak için
kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri CREATE ,ALTER, ve DROP tur.
Sıfırdan tablo oluşturma, tablo üzerinde değişiklik yapma, tablo oluşturma, indeks
oluşturma ve silme işlemleri gerçekleştirir.
CREATE komutu ile veri tabanında nesne oluşturulur. Oluşturulacak nesnenin
özellikleri komut içerisinde belirtilir.
S Create Table : Veri tabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi
kullanılır.
DROP bir nesnenin silinmesini sağlar.
ALTER Daha önce yaratılmış nesne özelliğinin değiştirilmesini sağlar
S Alter Table: İlgili bir tabloda değişiklik yapmak örneğin yeni bir nitelik eklemek
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14.2.2. Veri İşleme Dili (DML-Data Manipulation Language)
Bir tablodaki veriler üzerinde sorgulama, ekleme, güncelleme ve silme işlemleri
gerçekleştirir. EN yaygın kullanılan DML deyimleri SELECT, INSERT, UPDATE ve
DELETE’dir.
SELECT komutu ile veri tabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları
görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yöntemidir. Genellikle bir ya da daha
çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları için SELECT deyimi yazılır. Belirlenen bir
ölçüte göre tablo içerisindeki kayıtların seçilmesini sağlar.
INSERT Veri tabanına yeni veriler eklemek için kullanılır. Örneğin Tablo içinde yer
alan kayıtlara bir yenisinin eklemesini sağlar.
UPDATE Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak için kullanılır. Örneğin
tablonun belirlenen bir kaydının alanlarını güncelleştirmek. Kayıtların güncellenmesine
yönelik koşul yazılabilir.
DELETE Veri tabanından veri silmek için kullanılır. Örneğin; Tablodan belirlenen
kayıtların silinmesi.
14.2.3. Veri Kontrol Dili (DCL-Data Control Language)
Kullanıcılara veri tabanı üzerinde bazı haklar verme veya verilen hakları geri alma gibi
işlemlere olanak tanıyan SQL komutlarını içermektedir. En sık kullanılan DCL komutları
GRANT, DENY ve REVOKE tur. DCL komutlarını Veri Tabanı Yöneticisi kullanabilir.
GRANT Bir kullanıcının verileri kullanmasına ve SQL komutlarını çalıştırmasına izin
verir. Veri tabanı kullanıcısına, veri tabanı rolüne veya uygulama rolüne izinler vermek için
kullanılır.
DENY Bir kullanıcının verileri kullanmasını kısıtlar. Kullanıcıların haklarını kısıtlayan
komuttur.
REVOKE Daha önce yapılan tüm kısıtlama ve izinleri iptal eder
.SQL komutlarının kullanımı ve uygulamalarına yönelik detaylı bilgiler Veri Tabanı
Uygulamaları dersinde aktarılacaktır.
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Uygulamalar
1. Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
2. Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.

220

Uygulama Soruları
1. SQL’de komut girme nasıl olur?
2. SQL’de tablo oluşturma nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde SQL yapısal sorgulama dilinin gelişim sürecini ve bu dilde kullanılan
temel komutları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerin hangisinde SQL dili kullanılarak sorgulama yapılamaz?
ORACLE,
SYBASE,
MS EXCEL
MS SQL SERVER,
ACCESS,

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi SQL dilinin özelliği değildir?
Türkçesiyle yapısal sorgulama dilinin kısa adıdır.
SQL çoğunlukla hiyerarşik veri tabanlarının yönetiminde kullanılmaktadır.
ISO standardında bir dildir.
Sistem üzerinde programcının veriyi yönetmesi amacına yöneliktir.
SQL kullanımı ve yapısı itibari ile bir komut satır dilidir.

3)
Aşağıdakilerden hangileri SQL’ de kullanılan veri tanımlama (DDL)
deyimlerine örnektir?
a)
CREATE ,ALTER, ve DROP
b)
CREATE, SELECT ve INSERT
c)
ALTER, CREATE ve SELECT
d)
SELECT, INSERT ve UPDATE
e)
DROP, SELECT ve INSERT
4)
Aşağıdakilerden hangileri SQL’de kullanılan veri işleme dili (DML)
deyimlerine örnektir?
a)
CREATE ,ALTER, ve DROP
b)
CREATE, SELECT ve INSERT
c)
ALTER, CREATE ve SELECT
d)
SELECT, INSERT ve UPDATE
e)
DROP, SELECT ve INSERT
5)
Bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılan ilişkisel veri tabanı yönetim
sistemlerin standart diline denir.
6)
SQL komutları kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a)
Veri tabanına kayıt eklenebilir,
b)
Mevcut kayıtlar değiştirilebilir,
c)
Mevcut kayıtlar güncellenemez,
d)
Mevcut kayıtlar silinebilir,
e)
Mevcut kayıtlardan sorgular oluşturulabilir.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3)a ,4) d, 5) SQL/Yapısal Sorgulama Dili,
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