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ÖNSÖZ
Web Tasarım Dersi kapsamında, bilgisayar ağ kavramına giriş yapılarak; Ağ Bağlantı
Cihazları Hub (Göbek), Switch (Anahtar), Repeater (Yinelcyici), Bridge (Köprü), Router
(Yönlendirici), Büyüklüklerine Göre Ağlar, Yerel alan ağları (Local Area Networks-LAN),
Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN), Metropol alan ağları (Metropolitan Area
Networks-MAN), Kablosuz Ağlar (Wireless Networks), Kablosuz Ağlarda veri iletim
teknolojileri anlatılacaktır.
TCP/IP AKTARMA DENETİM PROTOKOLÜ, TCP/IP Protokolleri, Donanım
Katmanındaki Protokoller, IP Katmanındaki Protokoller, Taşıma Katmanındaki Protokoller,
Uygulama Katmanındaki Protokoller, OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeline
değinilecektir.
Internetin tanımı yapılarak, Internet Adresleri, HTTP PROTOKOLÜ (Hyper Text
Transfer Protokol), FTP PROTOKOLÜ (File Transfer Protokol), SMTP PROTOKOLÜ
(Simple Mail Transfer Protokol) işlenecektir.
Ayrıca HTML, XML, HTML Sürümleri, XHTML’in Ana Hatları ve Önemli Kuralları,
XHTML’de Bulunan DTD’ler, XHTML Modülerliği, XHTML ile HTML arasındaki farklar ve
XHTML ve Syntax (Sözdizimi, Sentaks) anlatılacaktır.
CSS ve CSS YAPISI, CSS SözDizimi (Syntax), CSS ID ve Class Seçicileri, HTML
Sayfaya CSS Ekleme, Harici CSS Dosyası, Çoklu Sitil Kullanımı, Css Tanımlamaları ve CSS
Font Özelliklerine değinilecektir.
Dreamweaver ve çalışma alanları, dreamweaver ve css stilleri, Dreamweaver iFrame
Kullanımı anlatılacaktır.
Web programlama dillerinden PHP ve ASP anlatılacaktır.
Web sayfalarının tasarım yönünü güçlendirmek için kullanılan Fireworks yazılımı ile
Vektör Grafik, Bitmap Grafik ve bu iki tür grafiklerin avantajları ve dezavantajlarına
değinilerek; Fireworks araç çubukları ve panelleri, vektör araçları, filtreler, maskeleme, GIF
animasyon hazırlama tekniklerine değinilecektir.
Photoshop'ta menüler ve seçenekleri, maskeleme ve paletler incelenecektir.
İçerik yönetim sistemleri (cms) anlatılarak WordPress, Joomla, Drupal sistemlerine
değinilecektir.
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GİRİŞ
Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma
biçimine, bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar
yer alır. Bu bilgisayarlar; yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi, tüm dünyaya yayılmış
binlerce bilgisayar da olabilir. Bilgisayar ağına bağlı olan bir bilgisayar, diğer bilgisayarlarla
bağlantı içindedir. Bu bölümde bilgisayar ağlarını ve ağa bağlanan bir bilgisayarın diğer
bilgisayarlarla nasıl iletişim kurduğunu, onların sabit diskinde yer alan verilere nasıl eriştiğini,
öğreneceğiz. En basit biçimi ile ağ, genellikle modemlerle birbirine seri bağlantılı olan iki
makinedir. 1940'larda bilgisayarlar, hata yapmaya eğilimli araçlardı. 1947'de yarı iletkenlerin
bulunuşu, daha küçük, daha güvenilir bilgisayarların yapımını mümkün hale getirdi. 1950'lerin
sonunda küçük bir parça yarı iletkenin üzerinde, birçok birleşik transistörden oluşan entegre
devreler geliştirildi. 1960'larda terminallerle ve entegre devrelerle birlikte, büyük bilgisayarlar
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1960-1990'lı yıllar arasında Amerikan Department of De fense (DoD), askeri ve bilimsel
araştırmalar için, güvenilir geniş alan ağlarını (Wide Area Network-WANs) geliştirdi. Bu
teknoloji, bülten panolarında kullanılan noktadan noktaya iletişimden farklı olarak kurgulandı.
Çoklu bilgisayarların, birçok farklı yol boyunca bağlı olmasına izin vermekteydi. Ağ, kendi
kendine bilginin bir bilgisayardan diğerine nasıl hareket edeceğine karar verebiliyordu. Bir
bağlantı, aynı zamanda birçok bilgisayar tarafından kullanılabiliyordu. DoD tarafından
geliştirilen WAN, en sonunda internet haline geldi.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte HTML formatıyla web sayfaları tüm dünyada
yaygınlaşmaya başladı. HTML gelişerek gittikçe yaygınlaşan ve popüler olan bir kodlama dili
haline geldi. Bu kitapta bir web sayfası oluşturmak için gereken yazılımlar ele alınacaktır.
Bir web sitesi oluşturduktan sonra sitenin daha işlevsel kullanılabilmesi, gerek
kullanıcılar gerekse site yöneticileri açısından daha görsel bir yapıya kavuşabilmesi ve
ergonomik kullanımı için CSS kodlarının kullanımına değinilecektir. Ayrıca, Dreamweaver
içerisinde stil yönetim ve kullanım araçlarından bahsedilecektir. Dreamweaver içerisindeki stil
kullanımları, çok kullanılan ve bir web standardı olan CSS stiller (Cascading style sheets)
anlatılacaktır.
Web sayfalarını oluşturan kodlamalardan İnternet üzerindeki durağan sabit yazılara
dinamiklik katmamızı sağlayan bir web tabanlı dil olan PHP anlatımı yapılacaktır. Ayrıca diğer
bir kodlama dili olan ASP uzantılı dosyalar ele alınacaktır.
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1. AĞ KAVRAMINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.AĞ KAVRAMINA GİRİŞ
1.1. Ağ Bağlantı Cihazları
1.1.1. Hub (Göbek)
1.1.2. Switch ( Anahtar)
1.1.3. Repeater (Yinelcyici)
1.1.4. Bridge (Köprü)
1.1.5. Router (Yönlendirici)
1.2. Büyüklüklerine Göre Ağlar
1.2.1. Yerel Alan Ağları (Local Area Networks-LAN)
1.2.2. Geniş Alan Ağları ( Wide Area Networks-WAN)
1.2.3. Metropol Alan Ağları (Metropolitan Area Networks-MAN)
1.3. Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)
1.3.1. Kablosuz Ağlarda Veri İletim Teknolojileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bilgisayar ağlarını oluşturan ağ bağlantı elemanları nelerdir?

2.

Büyüklüklerine göre ağlar kaç türde sınıflandırılır?

3.

Kablosuz ağlarda veri iletim teknolojileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilgisayar ağlarının tarihçesini öğrenir.
Bilgisayar ağlarının elemanlarından Hub (Göbek), Switch
(Anahtar), Repeater (Yinelcyici), Bridge (Köprü), Router
(Yönlendirici) gibi araçların ağ siteminde ne işe yaradığını
öğrenir.
Ağ çeşitleri olan Yerel alan ağları (Local Area NetworksLAN), Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN),
Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks-MAN) gibi
ağ türlerini öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Hub (Göbek),



Switch (Anahtar),



Repeater (Yinelcyici),



Bridge (Köprü),



Router (Yönlendirici),



Yerel alan ağları (Local Area Networks-LAN),



Geniş alan ağları ( Wide Area Networks-WAN),



Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks-MAN)
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Giriş
Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma
biçimine, bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar
yer alır. Bu bilgisayarlar; yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi, tüm dünyaya yayılmış
binlerce bilgisayar da olabilir. Bilgisayar ağına bağlı olan bir bilgisayar, diğer bilgisayarlarla
bağlantı içindedir. Bu bölümde bilgisayar ağlarını ve ağa bağlanan bir bilgisayarın diğer
bilgisayarlarla nasıl iletişim kurduğunu, onların sabit diskinde yer alan verilere nasıl eriştiğini,
öğreneceğiz. En basit biçimi ile ağ, genellikle modemlerle birbirine seri bağlantılı olan iki
makinedir.
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1. Ağ Kavramına Giriş
Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma
biçimine, bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar
yer alır. Bu bilgisayarlar; yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi, tüm dünyaya yayılmış
binlerce bilgisayar da olabilir. Ağ içindeki bilgisayarlar belli bir biçimde dizilirler. Bilgisayarlar
arasında genellikle kablo ile bağlantı sağlanır. Kablo bağlantısının mümkün olmadığı
durumlarda, mikro dalgalar ve uydular aracılığıyla ağ içindeki iletişim kablosuz olarak kurulur.
Bilgisayar ağlarının ilk uygulamaları 1960'lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak yerel
bilgisayar ağlarının yaygınlaşması 1980'li yıllarda başlamış ve gelişmiştir. 1980'li yıllarda,
kişisel bilgisayarların çoğalması, bilgisayar teknolojisindeki ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler ile birlikte bilgisayar ağlarının genişlemeye başlamıştır.
Bilgisayar ağlarının kullanım amacı, kaynakların ve bilginin (veri, ses, görüntü ya da
video) paylaşılması ve kişiler arasında iletişimin sağlanmasıdır. Bu paylaşım ve iletişimi
sağlamak, birbirinden bağımsız ya da işlevsel olabilmek için; birbirine gereksinim duyan
bilgisayarlar, çeşitli yöntemlerle bağlanarak bilgisayar ağını oluşturur.1
Bilgisayar ağları, kaynakların etkin paylaşımını sağlayarak ve bilgi akışını hızlandırarak
verimli bir iletişim ortamı sunar. Böylece farklı bilgisayarlardaki dokümanlar ağdaki tüm
bilgisayarlar tarafından ortaklaşa kullanılabilir. Bilgisayar ağları yazıcı gibi donanımların da
ortaklaşa kullanılabilmesini sağlar.
Bilgisayar ağına bağlı olan bir bilgisayar, diğer bilgisayarlarla bağlantı içindedir. Diğer
bilgisayarlarla iletişim kurar, onların sabit diskinde yer alan verilere erişir, programlarından
yararlanır. En basit biçimi ile ağ, genellikle modemlerle birbirine seri bağlantılı olan iki
makinedir. Daha karışık ağ yapılarında ise, TCP/IP (Transmissions Control Protocol/Internet
Protocol), protokolü kullanılmaktadır. Bu; yüz binlerce bilgisayarın birbirine bağlı olduğu
internet üzerinde, diğer bilgisayarlar ile bağlantı kurmamızı sağlayan protokol ailesidir.
Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi
1940'larda bilgisayarlar, hata yapmaya eğilimli araçlardı. 1947'de yarı iletkenlerin
bulunuşu, daha küçük, daha güvenilir bilgisayarların yapımını mümkün hale getirdi. 1950'lerin
sonunda küçük bir parça yarı iletkenin üzerinde, birçok birleşik transistörden oluşan entegre
devreler geliştirildi. 1960'larda terminallerle ve entegre devrelerle birlikte, büyük bilgisayarlar
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1960'ların sonlarında ve 1970'lerde mini bilgisayarlar olarak adlandırılan daha küçük
bilgisayarlar üretildi. Ancak, bu mini bilgisayarlar modern standartlara göre hala oldukça
büyüktü. 1977'de Apple adlı bilgisayar şirketi, Mac olarak da bilinen ilk mikro bilgisayarı üretti.

1

Baykal, N., 2001. Bilgisayar Ağlarına Giriş, Bölüm 12. Bilgisayar Ağları. 1.Baskı. SAS Bilişim, Ankara. 499.
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1981'de IBM (International Business Machines) firması ise ilk PC bilgisayarı (Personel
Computer) üretti.
1980'lerin ortasında kullanıcılar, dosyalarını diğer bilgisayarlarla paylaşmak için
modemleri kullanmaya başladılar. Bu bilgisayarlar, bülten panoları (bulletin boards) olarak
adlandırılıyordu. Kullanıcılar bülten panolarına bağlanıp, dosya yükleyebiliyor, mesaj
bırakabiliyorlardı. Bu sistemin eksikliği, doğrudan iletişimin çok az olmasıydı. Diğer bir
eksiklik ise bülten panolu bilgisayarın her bağlantı için bir modeme ihtiyaç duymasıydı. Eğer
beş insan aynı anda ağa bağlanmak isterse, bunun için beş modem beş ayrı telefon hattına
bağlanması gerekirdi.
1960-1990'lı yıllar arasında Amerikan Department of De fense (DoD), askeri ve bilimsel
araştırmalar için, güvenilir geniş alan ağlarını (Wide Area Network-WANs) geliştirdi. Bu
teknoloji, bülten panolarında kullanılan noktadan noktaya iletişimden farklı olarak kurgulandı.
Çoklu bilgisayarların, birçok farklı yol boyunca bağlı olmasına izin vermekteydi. Ağ, kendi
kendine bilginin bir bilgisayardan diğerine nasıl hareket edeceğine karar verebiliyordu. Bir
bağlantı, aynı zamanda birçok bilgisayar tarafından kullanılabiliyordu. DoD tarafından
geliştirilen WAN, en sonunda internet haline geldi.

1.1. Ağ Bağlantı Cihazları
Bilgisayar ağlarında segmentler (bölümler) arasında veri iletimini sağlayan birtakım
cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlardan bir kısmı yerel alan ağlarında, bir kısmı geniş alan
ağlarında kullanılmaktadır. Bazı cihazlar hem yerel alan ağlarında hem de geniş alan ağlarında
birlikte kullanılmaktadır. Bilgisayar ağlarında genel olarak kullanılan cihazları, hub, switch,
repeater, bridge, router olarak sayabiliriz.

1.1.1. Hub (Göbek)
Hub'lar, yıldız topoloji ağlarda, merkezi bağlantı üniteleri olarak kullanılır. Hub,
kendisine bağlanılan tüm node'ların birbirleri ile iletişim kurmasını sağlar. Node ise bir network
ekipmanı (hub veya switch gibi) ile haberleşebilen bilgisayar, sunucu, yazıcı, faks makinası vb.
aygıtlara verilen isimdir. Hub'a bağlanılan her ekipmanın kendi güç kaynağı olduğu gibi,
hub'ında kendi güç kaynağı olmak zorundadır. Hub’ın üzerinde bulunan durum ışıkları
yardımıyla ağ durumunun izlenmesi ve oluşabilecek arızaların tespit edilmesi kolaylaşır. İkiden
fazla hub birbirine bağlanabilir fakat Ethernet standartlarında bazı sınırlar bulunmaktadır. HubHub bağlantıları yerine switchlerden hub'lara bağlantılar sağlanabilir ve bu durum ağ
performansını daha da arttırır. 10, 100 ve 1000 Mbps ağlar için hub'lar bulunmaktadır.
Üzerinde genellikle 5 ile 32 bilgisayarın bağlanabileceği portlar bulunur. Ağ üzerindeki
bilgisayarlar, UTP türü kablo kullanarak huba bağlanırlar. Birden çok hub birbirine bağlanarak
(en fazla üç adet) ağ daha da genişletilebilir.
Hub'ın görevini, kendisine ulaşan sinyalleri alıp, yine kendisine bağlı olan ağ
ekipmanlarına dağıtır. Hub, bu işlem sırasında bir tekrarlayıcı görevi görür ve sinyali
güçlendirir.
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1.1.2. Switch (Anahtar)
Switchler bir ağı daha küçük, denetlenebilmesi kolay alt ağlara böler. Böylece ağ hızı
daha da artar. Switchler daha kompleks ve daha verimli hub'lardır. Büyük bir ağı segmentlere
(parçalara) bölerek, ağ performansını arttırır. Herhangi bir node'tan gelen verinin, tüm ağa
dağıtılması yerine, istenilen node'a iletilmesini sağlar. Ağ durumunu izler, veriyi gönderip,
iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder. Bu özelliğe: "store and forward" (depola ve
ilet) denir.

1.1.3. Repeater (Yineleyici)
İki ya da daha fazla bilgisayar ağını birbirine bağlamak için kullanılan en kolay yol,
“Repeater” kullanmaktır. Bu aygıtlar ağın uzak yerleşimlere erişmesini sağlar. Bu aygıtların
işlevi, ağ içindeki sinyalleri kuwetlendirip diğer ağa taşımaktır. Örneğin, iki segment arasındaki
uzaklık kalın koaks kablolarda 500 metre mesafede ince koakslarda 185 metre mesafede
olabilmektedir. Daha fazla bir uzaklığa kablolama yapmak gerekrse bu limitlerde zayıflayan
sinyallerin güçlendirilmesi gerekir. Yineleyiciler sayesinde daha uzak ağlar birbirine
bağlanabilir. Genellikle ince ve kalın koaks kablolarda kullanılırlar. UTP tipi kablolarda zaten
hub'lar birer yineleyici görevini görmektedir. Token Ring sistemlerinde ağa bağlı her iş
istasyonu kendisine gelen paketi güçlendirdiği için yineleyicilere gerek duyulmaz. Ethernet
ağlarında en fazla üç adet repeater kullanılabilir.
Repeater’lar, kurulumlarının kolay olması, maliyetlerinin az olması ve az bakım
gerektirmeleri nedeniyle bilgisayar aglarında sıkça kullanılırlar.

1.1.4. Bridge (Köprü)
Bridgeler; OSI modelinin veri bağlantı katmanında çalışmaktadırlar. Birbirlerinden
bağımsız iki ağın bağlanması için kullanılırlar. İki ağı birleştirirler ve bilgi paketlerinin geçişini
sağlarlar. Bridge'ler, üst düzey protokoller arasındaki uyumluluğu göz önünde bulundurmadan
yönlendirme yaparlar.
Bridgeler, gelen her paketi aktarmadan okur, hata denetimi yapar ve saklar. Paketin
nereden geldiğini ve nereye gönderileceğini MAC adreslerinden yararlanarak anlarlar.
Bridgeleri, yerel alan ağlarının genişlemesi ve bir yerel alan ağını parçalara
(segmentlere) bölünerek performansının daha da arttırmasını sağlamak için kullınırız.
Bridgeler ile birleştirilmiş iki ağ, farklı MAC alt katmanı protokolü kullanabilir.

1.1.5. Router (Yönlendirici)
Büyük ve farklı protokollere sahip bilgisayar ağlarını birleştirirmek için kullanılırlar.
Router, OSI modelinin ağ katmanında çalışır. Router'lar, bir ağ üzerindeki tüm bilgisayarların
adreslerini bilir ve buna göre kendilerine gelen paketi en uygun şekilde hedefe yollarlar.
Router'lar, genellikle dinamik yönlendirmeyi kullanırlar. Bunun anlamı, kendisine gelen bir
paketin tüm ağ taranarak, en güvenli ve hızlı yolun denenmesidir. Verinin içeriğini incelerler
ve iletilmesi gerekmiyorsa iletmezler. Eğer herhangi bir sorun çıkarsa, alternatif bir yol
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arayarak mutlaka paketi hedefine ulaştırmaya çalışırlar. Bridge'lerden farklı olarak router'lar,
sadece alt ağ adreslerini bilirler, her paket ya da çerçevedeki adres bilgilerini okurlar, yolu
belirleyerek veriyi paketler ve gönderirler. Yönlendiriciler; ağa bağlı özel bir araç veya ağa
bağlı bir bilgisayar olabilirler.

1.2. Büyüklüklerine Göre Ağlar
1.2.1. Yerel Alan Ağları (Local Area Networks-LAN)
Yerel alan ağları, bir bina ya da boyutları birkaç kilometreyi geçmeyen bir yerleşke
içindeki özel bilgisayar ağlarıdır. Bu ağlar, bir şirkette ya da fabrikada kaynakları (yazıcıları,
programları, dosyaları) paylaşmak, bilgisayarlar ve iş istasyonları (workstations) arasında
bağlantı kurmak için kullanılırlar.
LAN'lar genellikle tüm makinelerin bağlı olduğu tek bir kablodan oluşan bir iletim
ortamı kullanırlar. LAN'ların bağlantıları ile ilgili standartlar, IEEE 802 standartlarında
açıklanmaktadır. LAN'lardaki iletim hızı, 10, 100 ve 1000 Mbps arasındadır.

1.2.2. Geniş Alan Ağları ( Wide Area Networks-WAN)
Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometrelerce mesafe arasında
iletişimi
sağlayan
ağlardır.
Coğrafi
olarak
birbirinden
uzak
yerlerdeki
(şehirlerarası/ülkelerarası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN)
birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Genellikle kablo ya da uydular aracılığı ile uzak
yerleşimlerle iletişimin kurulduğu bu ağlarda çok sayıda iş istasyonu kullanılır. WAN'larda on
binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Örneğin bir şirketin Ankara, İzmir ve İstanbul
şubeleri bir WAN bağlantısı ile birleştirildiğinde: Ankara'daki bir kullanıcı, İstanbul'daki bir
makineyi tıpkı önündeymiş gibi yönetebilir.

1.2.3. Metropol Alan Ağları (Metropolitan Area Networks-MAN)
MAN'lar, LAN'ların şehir çapındaki büyük türleridir ve LAN'larla aynı teknolojileri
kullanırlar. Bir MAN, veri ve ses haberleşmesi sağlayabileceği gibi, TV ağına da bağlantılı
olabilir. MAN'larda anahtarlama elemanları bulunmaz bağlantı bir ya da iki kablo ile sağlanır.
MAN'ları diğer ağlardan ayıran en önemli özellik, MAN'lar için uygulanan DQDB
(Distrubated Queue Dual Bus) yöntemidir. IEEE 802.6 standartlarında tanımlanan bu
yöntemde, tüm makinelerin bağlı olduğu tek yönlü iki veri yolu bulunur. Bu bağlantı türünde,
bir makine sağ tarafındaki makineye veri göndermek için üst veri yolunu, sol tarafındaki bir
makineye veri göndermek için alt veri yolunu kullanır. Bu yöntem, diğer ağlara göre tasarım
kolaylığı sağlar.

1.3. Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)
Kablosuz teknoloji, en basit anlamıyla, bir veya daha fazla cihazın aralarında fiziksel
bir bağlantı olmaksızın haberleşmesi demektir. Kablosuz ağlar, kablolu iletişime alternatif
olarak uygulanan, RF (Radyo Frekansı) teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan
esnek bir iletişim sistemidir.
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Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran en önemli nokta, iletim ortamı
olarak havayı kullanmasıdır. Metal kablolar elektrik akımını iletirken, kablosuz ve optik iletim
sistemleri, belli frekanstan elektro-manyetik dalga iletmektedir.
Kablosuz adaptörler ile kurulan WLAN'lerin kapsama alanını genişletmek ve veri
transferini güçlendirmek için, ortamda "Erişim Noktaları" (Access Point - AP) kullanılır.
WLAN ve ethemet ara yüzü bulunan bu iki portlu iletişim cihazı ve bu cihaza bağlanan bir
alıcı-verici anten sayesinde, WLAN ile LAN arasındaki iletişim sağlanır. Paket filtrelemesi ve
dinamik adres özellikleri bulunan erişim noktası cihazı, ikinci OSI katmanı Veri Bağlantı
seviyesinde çalışmakta ve kullanılan teknolojiye göre en fazla 250 civannda kullanıcıya hizmet
verebilmektedir. Kullanıcılar sabit olabileceği gibi, kapsama alanı içerisinde bulunmak şartıyla
gezer durumda da (Roaming) WLAN'a bağlı olarak çalışabilmektedirler. AP; genellikle tavana
ya da kule üzerine yerleştirilmiş durağan elemanlardır ve kablolu ağın bir elemanıymış gibi ele
alınır.
WLAN sistemleri, aslında tamamen kablosuz sistemler değildir. Çünkü sistemde
bulunan erişim noktasının (AP), geniş bant erişim hizmeti veren Fiber Optik veya benzeri bir
kablolu altyapı üzerinden şebekeye bağlanmak durumundadır. Bu nedenle, WLAN sistemlerini
tamamen kablosuz olarak değl kablolama ihtiyacı en az düzeye indirilmiş sistemler olarak
tanımlayabiliriz.

Tipik çoklu hücre WLAN teknolojisi
Kablosuz Yerel Alan Ağı - WLAN Teknolojisi; radyo teknolojisini kullanarak, havadan
radyo işaretlerinin belirli bir frekans kanalında iletildiği bir iletişim yöntemidir.
Kablosuz ağ teknolojileri, günümüzde kablolu ağ teknolojilerinin kullanıldığı tüm
ortamlarda verimlilik ve üretkenliği arttırmak, hareketlilikten kaynaklanan esnekliği sağlamak,
yedekleme amaçlı olarak ve kablolama zorluğunun bulunduğu yerlerde kablosuz olarak
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erişilebilirliği devam ettirebilmek için kullanılabilir. WLAN, LAN'ların yerine ya da LAN'ların
sınırlarını genişletmek için kullanılabilir.
Kullanıcıların daha verimli çalışabilmesi ve hareket edilebilirliğin sağladığı esnekliği
kullanabilmeleri için; potansiyel olarak kablolu ağların bulunduğu tüm noktalarda, kablosuz ağ
teknolojileri de kullanılabilir. Amaç; tüm ağların kablosuz hale getirilmesi değil, daha çok
kablolu ağlar ile kablosuz ağların beraber çalışabildiği bir ağ yapısı elde etmektir.
Kablosuz ağlar, cihazlar arasında ve geleneksel kablolu ağlar arasında taşıyıcı
mekanizma olarak hizmet verirler. Kablosuz ağlar çok çeşitlidirler, ancak genellikle
kapsadıkları alanlara göre 4 gruba ayrılırlar. Kablosuz Geniş Alan Ağları (Wireless Wide Area
Networks - WWAN), Kablosuz Metropol Alan Ağları (Wireless Metropolitan Area Networks
- WMAN), Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wireless Local Area Networks - WLAN), Kablosuz
Kişisel Alan Ağları (Wireless Personal Area Networs - WPAN).

Büyüklüklerine göre kablosuz ağlar.2
Kablosuz geniş alan ağları 2G hücreli, Cellular Digital Packet Data (CDPD), Global
System For Mobile Communications (GSM) ve Mobitex gibi geniş kapsama alanı
teknolojilerini içerir. Kablosuz Yerel Alan Ağları 802.11, Hiper LAN ve diğerlerini. Kablosuz
Kişisel Alan Ağları ise Bluetooth ve Infrared (IR) gibi teknolojileri de içerir. Bütün bu
teknolojiler, bilgiyi elektromanyetik dalgaları kullanarak alırlar ve iletirler. Kablosuz
teknolojiler, radyo frekans bandının yukarısında ve IR bandının yukarısındaki dalga boylarını
kullanırlar.
Kablosuz iletişim, kullanıcılara taşınabilirlik, esneklik, artan verimlilik ve daha az
kurulum maliyeti gibi birçok yarar sunmaktadır. Kablosuz yerel alan ağları, kullanıcılara diz
Öztürk, E., 2004. WLAN Kablosuz Yerel Alan Agları (Wireless Local Area Networks) Teknolojisinin
_ncelenmesi, Mevcut Düzenlerin Degerlendirilmesi ve Ülkemize Yönelik Düzenleme Önerisi (Uzmanlık Tezi).
Telekomünikasyon Kurumu, Ankara.
2
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üstü bilgisayarlarıyla ofislerde kablolara gerek kalmadan ve ağ bağlantısı kesilmeden hareket
etme olanağını sağlamaktadır. Daha az kablo daha fazla esneklik, verimliliğin artması ve
kablolama ücretlerinin azalması anlamına gelmektedir.
Ancak riskler, kablosuz ağların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu risklerden bazıları kablolu
ağlardaki risklerle aynıdır, bazısı da yeni risklerdir. Kablosuz ağlarda riskin kaynağı iletim
ortamının hava olmasıdır. Yetkili olmayan kullanıcıların sisteme ve bilgilere girmesi, sistem
bilgilerinin bozulmasına, ağ bant genişliğinin azalmasına, ağ performansının düşmesine neden
olmaktadır.

1.3.1. Kablosuz Ağlarda Veri İletim Teknolojileri
Kablosuz ağlarda veri iletimi için bir kaç teknoloji kullanılmaktadır. Bunların en
önemlileri; elektromanyetik dalgaları kullanılan "RF (Radyo Frekansı)" ve çıplak gözle
görülebilen ışığın altındaki frekansları kullanan "Kızılötesi" teknolojisidir.

1.3.1.1. RF (Radyo Frekansı) Teknolojisi
Radyo Frekansı Teknolojisinde, elektromanyetik dalgalar kullanılarak, kablosuz
iletişim gerçekleştirilmekte ve WLAN sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak,
frekans spektrumunun tükenebilen bir kaynak olması nedeniyle mümkün olduğu kadar verimli
kullanılması gerekmektedir. Artan sistem ve kullanıcı sayısı da frekans talebini artırmaktadır.
Yine yoğun frekans kullanımı sonucunda, frekans kirliliği ve enterferans riski de artmaktadır.
Bu nedenlerle; son yıllarda frekans spektrumunu daha verimli kullanan ve enterferanstan daha
az etkilenen RF teknolojileri geliştirilmiştir.
Daha ekonomik olmasından dolayı, WLAN sistemleri için lisans ve kullanım ücreti
gerektirmeyen, ISM frekans bantları kullanılabilir. Ancak bu bantları başka servisler
kullandığından dolayı enterferans oluşma olasılığı fazladır. Bu durum, WLAN sistemleri için
enterferansa dayanaklı teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
RF teknolojisinde dar bant ve dağınık spektrum olmak üzere, iki temel teknik
kullanılmaktadır.
Dar bant tekniğinde, RF sinyalleri; mümkün olduğunca dar frekans aralığına gönderilir
ve alınır. Dar bant tekniğinde veri hızı düşüktür ama iletişim mesafesi uzundur. Bu sistem
girişime karşı duyarlıdır, bu yüzden her kullanıcının farklı frekans kanalı kullanması gereklidir.
Bu nedenle kullanıcı sayısının fazla olduğu yerlerde, kullanışlı bir teknik değildir. Frekans
talebinin ve kullanım yoğunluğunun az, iletişim mesafesinin uzak, veri hızının ise çok önemli
olmadığı durumlarda ve kırsal alanlarda kullanılması mümkündür.3
Dağınık spektrum tekniğinde ise; gönderilecek olan sinyal, kod kullanılarak bandın
tümüne yayılarak ya da belirlenmiş düzende devamlı frekans atlatılarak gönderilir, özel alıcılar,
kodları ayırarak iletişimi gerçekleştirirler. Bu teknikte; eğer alıcı özel kodu bilmiyorsa, alınan
Öztürk, E., 2004. WLAN Kablosuz Yerel Alan Agları (Wireless Local Area Networks) Teknolojisinin
_ncelenmesi, Mevcut Düzenlerin Degerlendirilmesi ve Ülkemize Yönelik Düzenleme Önerisi (Uzmanlık Tezi).
Telekomünikasyon Kurumu, Ankara.
3
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sinyalleri algılayamayacak ve sinyalleri çevre gürültüsü olarak algılayacaktır. Böylece bu
teknik, gizlilik sağlayacak ve girişime karşı da sistemi koruyacaktır.
Bu teknik; iyi geliştirilmiş ve başarılı bir modülasyon yöntemine sahiptir. Dağınık
spektrum tekniği; birçok kablosuz iletişim sisteminde, WLAN sistemlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

1.3.1.2. Kızılötesi Teknolojisi
Kızılötesi teknolojisi, elektromanyetik spektrumda gözle görülebilen ışığın altındaki
frekansları (3xl0l4kHz / 850 - 950 nm) veri iletiminde kullanan bir teknolojidir.
Kızılötesi iletişim, veri aktarmak için, kızılötesi ışınları kullanır. Kızılötesi ışınlar,
uzaktand kumanda teknolojileri için de kullanılmaktadır. Kızılötesi iletişim, bilgisayarları
birbirleriyle ya da diğer aygıtlar ve araçlarla bağlamak için, noktadan noktaya düşük maliyetli
bir yöntem sağlar.
Kızılötesi veri aktarımı, Kızılötesi Veri Birliği (Infrared Data Association - IrDA)
standartları ve protokolleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu standartlar; düşük maliyetli
bileşenler ve düşük güç gereksinimlerine izin verecek ve kızılötesi aygıtları basitçe birbirlerine
doğru yönelterek bağlantı kurulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
IrDA iletişim kuralları, bağlantının başlatılması, cihazın adresini bulma ve daha sonra
bağlantı kurma ve veri hızı anlaşması, bilgi alışverişi, bağlantı kesilmesi, bağlantı kapanması
ve adres aralıkları sonucunda oluşan problemlerin çözümü konulannı destekleyen yöntemlerden
oluşur. Bugün çok sayıda dizüstü bilgisayarlar ve el cihazları, saniyede 115.2 Kilobayt (Kbps)
veya 16 Mbps hızında veri aktarabilecek seri iletim sağlayan kızılötesi alıcı verici bağlantı
donanımları içermektedir.
Kızılötesi veri bağlantısı ve verinin aktarımı, iki kızılötesi özelliği bulunan cihaz
arasında gerçekleşir. Bağlantı üzerindeki tüm aktarımlar, komut veren cihazdan alıcı cihaza
geçer. Gerekli özelliklere sahip herhangi bir istasyon, komut veren cihaz rolünü üstlenebilir.
Kızılötesi teknolojisi, alıcı ile verici cihaz arasında açık görüş hattının bulunduğu
ortamlarda ve kısa mesafeler için çok uygundur.
Tek bir kızılötesi cihazı, aynı anda birden çok veya birbirinden farklı kızılötesi cihaza
bağlanamaz. Birden çok kızılötesi cihaza aynı anda bağlantı yapmak için, bir bilgisayara birden
çok kızılötesi cihaz yüklenmelidir. Örneğin, farklı kızılötesi cihazlar kullanan bir masaüstü
bilgisayarı; eşzamanlı olarak bir kızılötesi çıkış noktasına yazdırabilir, taşınabilir bilgisayarla
iletişim kurabilir ve bir ağ bağlantısı çevirebilir.
Kızılötesi teknolojisi, iletişim mesafesinin kısa olması ve fiziksel engellerin ötesine
ulaşamaması nedeniyle kablosuz yerel ağlarda çok az kullanılmaktadır. Kızılötesi teknolojisi
WPAN'larda kullanılmaktadır ve en yaygın kullanımı Bluetooth'da görülmektedir.

14

15

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bilgisayar ağlarının tarihçesini, bilgisayar ağ sistemlerini, ağ sistemlerini
oluşturan sistem elemanlarını ve ağ sistemlerinin büyüklüklerine göre sınıflandırılmaları
örnekler üzerinden açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Bilgisayarların bir dizi işlem sonrasında birbirleri arasında veri alışverişi
yapabilmesini sağlayan sistemenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hub Sistemi

b)

Bilgisayar Ağı Sistemi

c)

Bağlantı Sistemi

d)

Bridge Sistemi

e)

Swich Sistemi

2.
Yerel Alan Ağlarının (LAN) veri iletim hızı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak veilmştir?
a)

10, 100 ve 1000 Klbps

b)

10, 100 ve 1000 Gbps

c)

10, 100 ve 1000 Mbps

d)

10, 100 ve 1000 Sbps

e)

10, 100 ve 1000 Dbps

3.
Kablosuz iletişim teknolojisinin en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a)

Laser teknolojisini kullanması

b)

Fiber teknolojisini kullanması

c)

Fiziksel ortamda çalışması

d)

Işık teknolojisi kullanması

e)

İletim kanalı olarak havayı kullanması

17

4.
Kablosuz WLAN ağ sisteminde kapsama alanını genişletmek için aşağıdaki
seçeneklerden hangisini kullanmak gerekir?
a)

DSL Modem

b)

Kablosuz Erişim Noktası (Access Point - AP)

c)

HUB (Göbek)

d)

Wireless Modem

e)

ADSL Modem

5.
Radyo frekansları kullanılarak havadan veri transferinin yapıldığı ağ çeşidine ne ad
verilir?
a)

Sıralı Ağ

b)

DSL Ağ

c)

Kablosuz Ağ

d)

Fiziksel Ağ

e)

Erişimsiz Ağ

6.
Aşağıdakilerden hangisi yıldız topoloji ağ sisteminde, merkezi bağlantı üniteleri olarak
kullanılır?
a)

Switch (Anahtar)

b)

Bridge (Köprü)

c)

Repeater (Yineleyici)

d)

Router (Yönlendirici)

e)

Hub (Göbek)
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7.
Aşağıdaki ağ bağlantı elemanlarından hangisi bir ağı daha küçük, denetlenebilmesi
kolay alt ağlara bölmek için kullanılır?
a)

Switch (Anahtar)

b)

Bridge (Köprü)

c)

Repeater (Yineleyici)

d)

Router (Yönlendirici)

e)

Hub (Göbek)

8.
İki ya da daha fazla bilgisayar ağını birbirine bağlamak için aşağıdaki ağ bağlantı
elemanlarından hangisi kullanılmaktadır?
a)

Switch (Anahtar)

b)

Bridge (Köprü)

c)

Repeater (Yineleyici)

d)

Router (Yönlendirici)

e)

Hub (Göbek)

9.
OSI modelinin veri bağlantı katmanında çalışan ve iki ağı birleştirerek veri
paketlerinin geçişini sağlayan ağ bağlantı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Switch (Anahtar)

b)

Bridge (Köprü)

c)

Repeater (Yineleyici)

d)

Router (Yönlendirici)

e)

Hub (Göbek)
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10.
Büyük ve farklı protokollere sahip bilgisayar ağlarını birleştirirmek için kullanılan ağ
bağlantı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Switch (Anahtar)

b)

Bridge (Köprü)

c)

Repeater (Yineleyici)

d)

Router (Yönlendirici)

e)

Hub (Göbek)

Yanıtlar: 1B, 2C, 3E, 4B, 5C, 6E, 7A, 8C, 9B, 10D
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2. TCP/IP AKTARMA DENETİM PROTOKOLÜ
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

TCP/IP Protokolleri, Donanım Katmanındaki Protokoller,
IP Katmanındaki Protokoller, Taşıma Katmanındaki
Protokoller, Uygulama Katmanındaki Protokollerin
tanımlamalarını ve ne işe yaradığını öğrenir.
OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeli ve
katmanlarının ne işe yaradığını öğrenir.
HTTP PROTOKOLÜ (Hyper Text Transfer Protokol),
FTP PROTOKOLÜ (File Transfer Protokol), SMTP
PROTOKOLÜ (Simple Mail Transfer Protokol) gibi
protokolleri öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


TCP/IP Protokolleri,



Donanım Katmanındaki Protokoller,



IP Katmanındaki Protokoller,



Taşıma Katmanındaki Protokoller,



Uygulama Katmanındaki Protokoller,


OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeli, Fiziksel katman
(Physical Layer-Layer 1),


Veri bağlantı katmanı (Data Link Layer-Layer 2),



Ağ katmanı (Network Layer-Layer 3 ),



Taşıma katmanı (Transport Layer-Layer 4),



Oturum katmanı (Session Layer-Iaver 5),



Sunum katmanı (Presentation Layer-Layer 6),



Uygulama katmanı (Application Layer-Layer 7),



Internet Nedir?,



Internet Adresleri,



HTTP PROTOKOLÜ (Hyper Text Transfer Protokol),



FTP PROTOKOLÜ (File Transfer Protokol),



SMTP PROTOKOLÜ (Simple Mail Transfer Protokol)
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Giriş
1940'larda bilgisayarlar, hata yapmaya eğilimli araçlardı. 1947'de yarı iletkenlerin
bulunuşu, daha küçük, daha güvenilir bilgisayarların yapımını mümkün hale getirdi. 1950'lerin
sonunda küçük bir parça yarı iletkenin üzerinde, birçok birleşik transistörden oluşan entegre
devreler geliştirildi. 1960'larda terminallerle ve entegre devrelerle birlikte, büyük bilgisayarlar
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1960-1990'lı yıllar arasında Amerikan Department of De fense (DoD), askeri ve bilimsel
araştırmalar için, güvenilir geniş alan ağlarını (Wide Area Network-WANs) geliştirdi. Bu
teknoloji, bülten panolarında kullanılan noktadan noktaya iletişimden farklı olarak kurgulandı.
Çoklu bilgisayarların, birçok farklı yol boyunca bağlı olmasına izin vermekteydi. Ağ, kendi
kendine bilginin bir bilgisayardan diğerine nasıl hareket edeceğine karar verebiliyordu. Bir
bağlantı, aynı zamanda birçok bilgisayar tarafından kullanılabiliyordu. DoD tarafından
geliştirilen WAN, en sonunda internet haline geldi.
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2. TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü

2.1. Bilgisayar Ağları
1940'larda bilgisayarlar, hata yapmaya eğilimli araçlardı. 1947'de yarı iletkenlerin
bulunuşu, daha küçük, daha güvenilir bilgisayarların yapımını mümkün hale getirdi. 1950'lerin
sonunda küçük bir parça yarı iletkenin üzerinde, birçok birleşik transistörden oluşan entegre
devreler geliştirildi. 1960'larda terminallerle ve entegre devrelerle birlikte, büyük bilgisayarlar
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1960'ların sonlarında ve 1970'lerde mini bilgisayarlar olarak adlandırılan daha küçük
bilgisayarlar üretildi. Ancak, bu mini bilgisayarlar modern standartlara göre hala oldukça
büyüktü. 1977'de Apple adlı bilgisayar şirketi, Mac olarak da bilinen ilk mikro bilgisayarı üretti.
1981'de IBM (International Business Machines) firması ise ilk PC bilgisayarı (Personel
Computer) üretti.
1980'lerin ortasında kullanıcılar, dosyalarını diğer bilgisayarlarla paylaşmak için
modemleri kullanmaya başladılar. Bu bilgisayarlar, bülten panoları (bulletin boards) olarak
adlandırılıyordu. Kullanıcılar bülten panolarına bağlanıp, dosya yükleyebiliyor, mesaj
bırakabiliyorlardı. Bu sistemin eksikliği, doğrudan iletişimin çok az olmasıydı. Diğer bir
eksiklik ise bülten panolu bilgisayarın her bağlantı için bir modeme ihtiyaç duymasıydı. Eğer
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beş insan aynı anda ağa bağlanmak isterse, bunun için beş modem beş ayrı telefon hattına
bağlanması gerekirdi.
1960-1990'lı yıllar arasında Amerikan Department of De fense (DoD), askeri ve bilimsel
araştırmalar için, güvenilir geniş alan ağlarını (Wide Area Network-WANs) geliştirdi. Bu
teknoloji, bülten panolarında kullanılan noktadan noktaya iletişimden farklı olarak kurgulandı.
Çoklu bilgisayarların, birçok farklı yol boyunca bağlı olmasına izin vermekteydi. Ağ, kendi
kendine bilginin bir bilgisayardan diğerine nasıl hareket edeceğine karar verebiliyordu. Bir
bağlantı, aynı zamanda birçok bilgisayar tarafından kullanılabiliyordu. DoD tarafından
geliştirilen WAN, en sonunda internet haline geldi.

2.2. TCP/IP Protokolleri
Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir
yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel
addır. (Yani, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar). Bu
protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü FTP (File Transfer Protocol),
Elektronik posta iletişim protokolü SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü
(Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login*
protokolü) verilebilir.
Adını sıkça duyduğumuz internet ortamında birbirine veri transferi ve dataların iletimini
sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP
protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok farklı tipte
bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.
Bazı TCP/IP Protokolleri

2.2.1. Donanım Katmanındaki Protokoller
ARP (Adres Çözümleme Protokolü), bir IP adresinin hangi ağ kartına (yani
MAC adresine) ait olduğunu bulmaya yarar. TCP/IP’de veri gönderiminde gönderilecek
bilgisayarın hangisi olduğunu bulmak için kullanılır. Ayrıca IP adresini yeni almış olan bir
makine, o IP adresinin sadece kendisinde olduğunu ARP kullanarak teyid eder.
o

RARP (Ters ARP), protokolü ARP’ın tersi işlemi yapar, yani hangi MAC
adresinin hangi IP adresini kullandığını bulur. Bir TCP/IP ağında RARP’ın çalışacağı garanti
değildir, zira RARP bir RARP sunucusuna ihtiyaç duyar.
o

2.2.2. IP Katmanındaki Protokoller
ICMP (Internet Yönetim Mesajlaşması Protokolü), hata ve türlü bilgi
mesajlarını ileten protokoldür. Örneğin, ping programı ICMP’yi kullanır.
o

RIP (Router Bilgi Protokolü), router’ların yönlendirme tablolarını otomatik
olarak üretebilmesi için yaratılmıştır.
o
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OSPF (İlk Açık Yöne Öncelik), aynı RIP gibi router’ların yönlendirme
tablolarını otomatik olarak üretebilmesine yarar. OSPF, RIP’ten daha gelişmiş bir protokoldür.
o

IGMP (Internet Grup Mesajlaşma Protokolü), bir sistemin internet yayınlarına
(multicast) abone olmasına ve aboneliği durdurmasına yarar. Bu yayınlar, UDP üzerinden
yapılır ve genelde çoklu ortam (radyo veya video) içerikli olurlar.
o

DHCP (Dinamik Cihaz Ayar Protokolü), bir TCP/IP ağına bağlanan bir cihaza
otomatik olarak IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS sunucusu atanmasına yarar.
o

2.2.3. Taşıma Katmanındaki Protokoller
UDP (Kullanıcı Veri Protokolü), IP üzerinden veri yollamaya yarar. Verilerin
ulaşacağını garanti etmez ve UDP paketlerinin maksimum boy sınırları vardır. Öte yandan,
UDP son derece basit ve bağlantı gerektirmeyen (connectionless) bir protokoldür.
o

TCP (Gönderim Kontrol Protokolü), IP üzerinden ulaşma garantili ve harhangi
bir boyda veri gönderilmesine imkân tanıyan bir protokoldür. UDP’den farklı olarak, TCP’de
iki cihazın iletişim kurabilmesi için önce birbirlerine bağlanmaları gerekmektedir.
o

2.2.4. Uygulama Katmanındaki Protokoller
DNS (Alan Adı Sistemi), alan adı verilen isimler (mesela www.wikipedia.org)
ile IP adreslerini birbirine bağlayan sistemdir. Paylaştırılmış bir veritabanı olarak çalışır. UDP
veya TCP üzerinden çalışabilir.
o

HTTP (HiperMetin Yollama Protokolü), ilk başta HTML sayfaları yollamak
için yaratılmış olan bir protokol olup günümüzde her türlü verinin gönderimi için kullanılır.
TCP üzerinden çalışır.
o

HTTPS (Güvenli HTTP), HTTP’nin RSA şifrelemesi ile güçlendirilmiş halidir.
TCP üzerinden çalışır.
o

POP3 (Postahane Protokolü 3), e-posta almak için kullanılan bir protokoldür.
TCP üzerinden çalışır.
o

SMTP (Basit Mektup Gönderme Protokolü), e-posta göndermek için kullanılır.
TCP üzerinden çalışır.
o

FTP (Dosya Gönderme Protokolü), dosya göndermek ve almak için kullanılır.
HTTP’den değişik olarak kullanıcının illa ki sisteme giriş yapmasını gerektirir. Veri ve komut
alış verişi için iki ayrı port kullanır. TCP üzerinden çalışır.
o

FTP veya FTPS (Güvenli FTP), FTP’nin RSA ile güçlendirilmiş halidir. TCP
üzerinden çalışır.
o
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Tüm bu protokoller ve daha fazlası sayesinde TCP/IP her geçen gün daha da
popülerleşen bir protokol olmuştur.

2.3. OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeli
OSI modeli ISO (International Standards Organization) tarafından geliştirilmiş, iki
bilgisayar arasındaki iletişim modelini tanımlamaktadır. İlk olarak 1978 yılında geliştirilen bu
standart, 1984 yılında yeniden düzenlenerek OSI referans modeli olarak yayınlanmıştır. Model
yaygın olarak kabul görmüş ve network işlemi için bir kılavuz olmuştur.4
OSI Modeli, herhangi bir donanım ya da network tipine özel değildir. OSI'nin amacı:
network mimarilerinin ve protokollerinin bir network ürünü bileşeni gibi kullanılmasını
sağlamaktır. ISO standartları network üzerindeki iletişimi sağlarken karmaşık bir yol izler. ISO
standardı yedi katmana (alt göreve) ayrılmıştır. OSI modeli olarak bilinen yedi katman ise
şunlardır.
1)

Fiziksel Katman (Physical Layer-Layer 1)

2)

Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer-Layer 2)

3)

Ağ Katmanı (Network Layer-Layer 3 )

4)

Taşıma Katmanı (Transport Layer-Layer 4)

5)

Oturum Katmanı (Session Layer-layer 5)

6)

Sunum Katmanı (Presentation Layer-Layer 6)

7)

Uygulama Katmanı (Application Layer-Layer 7)

OSI modelinin kullanımında en önemli şeylerden birisi, kendi özel terminolojisidir. Bu
terminolojiye göre katmanlar ve fonksiyonlar bulunmaktadır. Her katman, bir sonraki katmana
veriyi iletirken kendi artı değerini eklemektedir. Taşınacak veriye; "paket" ya da "frame" denir.
Paket'ler, veri bağlantı katmanı tarafından geliştirilir. Datagram'lar ise ağ katmanı tarafından,
Message'ler uygulama katmanı tarafından geliştirilir.
OSI modelinin anlaşılabilmesi için, katmanların anlaşılması gerekmektedir. Aşağıda bu
katmanlar ve görevleri incelenmiştir. Şekil 3. 2.'de OSI referans modelinin katmanları arasında,
bir verinin ilerleyişi gösterilmektedir.

4

Shinder, D. L., 2001. Computer Network Essentials. Cisco Press. USA. 735.
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OSI katmanlarında paketin ilerleyisi

2.3.1. Fiziksel Katman (Physical Layer-Layer 1)
En alt katmandır. Diğer bir değişle ağın kendisidir. Verileri bit olarak iletir. Bu
katmanda ağ kablosu ile iletişim kurulur. Fiziksel katman düzeyinde verilerin sayısal olarak
(baseband) iletimi, koaksiyel kablo, UTP (Unshielded Twisted Pair) fiber-optik kablo, radyo
sinyalleri, mikrodalga, infrared ya da ortama göre değişen bir medya üzerinden yapılır. Fiziksel
iletimle ilgili olarak yaygın bir şekilde IEEE 802.3, 802.4 ve 802.5 standartları kullanılır. Bunun
dışında ANSI FDDI (Fiber Distributed Data Interface) standardı ve daha yeni standartlar
bulunmaktadır.
Fiziksel katman, verinin gönderilmesini ve alınmasını tanımlayan katmandır.
Kablolamayı ve ağ kartına bağlanmayı sağlayan birimleri içerir. İletim ortamındaki sinyal
iletimini kontrol eder.

2.3.2. Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer-Layer 2)
Veri bağlantı katmanı, fiziksel katmana erişmek ve kullanmak ile ilgili kuralları belirler.
Veri bağlantı katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde gerçekleşir. Veri bağlantı katmanı,
ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının
tespiti ve fiziksel katmandan gelen verinin hatalara karşı kontrolü görevini yerine getirir.
Veri bağlantı katmanı iki alt bölüme ayrılır:


Media Access Control (MAC)



Logical Link Control (LLC)

MAC alt katmanı, veriyi hata kontrol kodu, alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile
beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır. Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi
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veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLCye aktarma görevi yine MAC alt katmanına
aittir.
LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı (3. katman) için geçiş görevi görür.
Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAPs). Böylece kaynak
makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir. LLC ayrıca, veri
paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden
sorumludur. Flow Control, yani alıcının işleyebileceğinden fazla veri paketi gönderilerek
boğulmasının engellenmesi de LLCnin görevidir.
Bu katmanda Ethernet ya da Token Ring olarak bilinen erişim yöntemleri çalışır. Bu
erişim yöntemleri, verileri kendi protokollerine uygun olarak işleyerek iletirler. Veri hattı
katmanında veriler, network katmanından fiziksel katmanagönderilirler. Bu aşamada veriler
belli parçalara bölünür. Bu parçalara paket ya da frame denir. Frame'ler (paket), verileri belli
bir kontrol içinde göndermeyi sağlayan paketlerdir.
Veri hattı katmanında yaygın olarak kullanılan protokoller. Ethernet ve Token Ring'dir.

2.3.3. Ağ Katmanı (Network Layer-Layer 3 )
Ağ katmanının ana görevi, yönlendirme (routing) dir. Yönlendirme işlemi, paketlerin
yerel ağ dışında diğer ağlara gönderilmesini sağlar. Ağ katmanında, iki istasyon arasında en
ekonomik yoldan verinin iletimi kontrol edilir. Bu katman sayesinde verinin router'lar
aracılığıyla yönlendirilmesi sağlanır.
Ağ aşamasında mesajlar adreslenir ayrıca mantıksal adresler fiziksel adreslere çevrilir.
Bu aşamada ağ trafiği, yönlendirme gibi işlemler de yapılır.

2.3.4. Taşıma Katmanı (Transport Layer-Layer 4)
Taşıma katmanının görevi, ağ katmanında yapılmayan işlemleri tamamlamaktır.
Transport katmanı, ağın servis kalitesini (QoS- Quality of Serv ice) artırır. Taşıma katmanı,
bağlantılı ve bağlantısız protokolleri bir arada kullanır. "Quality of Service", bir network
servisinin kalitesinin ölçümü için belli kriterler kullanılır, bu kriterler şu şekilde sıralanabilir


İletişimin maliyeti



İletişim için sağlanan bant genişliği



Ağ katmanında oluşan hataların giderilmesi



Kayıp paketlerin kurtarılması



Sırası bozulan paketlerin yeniden düzenlenmesi

Taşıma katmanında, verinin bir uçtan diğer uca iletimi sağlanır. Verinin hata kontrolü
ve zamanında ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Taşıma katmanı, üst katmanlara taşıma servisi
sağlar.
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2.3.5. Oturum Katmanı (Session Layer-Iaver 5)
Oturum katmanında, iki nokta arasında iletişim bağlantısı kurulur, başlatılır ve sona
erdirilir. Oturum Katmanı, uygulamalar arasındaki oturumu temsil eder. Oturum katmanı,
sunum katmanına yollanacak veriler arasında diyalog kurar.
Oturum katmanında iki bilgisayardaki uygulama arasındaki bağlantının yapılması,
kullanılması ve bitmesi işlemleri yapılır.

2.3.6. Sunum Katmanı (Presentation Layer-Layer 6)
Sunum katmanında, verinin çevrilmesi işlemi yapılır. Sunum katmanı, uygulama
katmanına verileri yollar. Bu katmanda verinin yapısı, biçimi ile ilgili düzenlemeler yapılır.
Sunum katmanında verinin formatı belirlenir. Ayrıca verinin şifrelenmesi ve açılması
da bu katmanda yapılır. Yine bu katmanda verinin sıkıştırılması işlemi yapılır.

2.3.7. Uygulama Katmanı (Application Layer-Layer 7)
Bilgisayar uygulaması ile ağ arasında gerçek bir arabirim sağlar. Bu katman, kullanıcıya
en yakın olandır. Sadece bu katman diğer katmanlara servis sağlamaz. Uygulama katmanında,
uygulamaların ağ üzerinde çalışması sağlanır.
Uygulama katmanı ağ servisini kullanacak olan programdır. Bu katman, kullanıcının
gereksinimlerini karşılar. Veritabanı uygulamaları ya da e-posta uygulamaları örnek olarak
verilebilir.5

2.4. Internet Nedir?
Internet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine
bağlayan ve gittikçe büyüyen bir iletişim ağıdır. TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu
sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim
protokolüne verilen genel addır. Internet erişimi olan bir kullanıcı, eğer kendisine yetki
verilmişse, internete bağlı diğer herhangi bir bilgisayardaki bilgilere erişebilir, onları kendi
bilgisayarına alabilir, kendi bilgisayarından da internet erişimi olan başka bir bilgisayara
dosya/bilgi gönderebilir.

2.4.1. Internet Adresleri
Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile
(Internet adresi), internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS,
'host' olarak adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı içinde
gruplandırılmasını sağlar. Herbir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d
şeklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. Her internet adresinin ilk
kısmı bulunduğu domain'in (alanın) network adresini, son kısmı ise makinanın (host)
numarasını verecek şekilde ikiye bölünür. Bu IP adreslere karşılık düşen bir makina ismi de
5

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc/OSI-Routing.html
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bulunur. Bu sayede makineların isimleri daha kolay akılda kalır. Domain ismi birbirinden bir
nokta (.) ile ayrılan, sıradüzensel seviyedeki alt isimler (subnames) dizisidir. En üst seviyede
kullanılan bazı domain isimleri aşağıda listelenmiştir:
com ticari kuruluşlar (commercial)
edu eğitim kuruluşları (education)
gov devlet kuruluşları (government)
org ticari olmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar
mil askeri kuruluşlar (military)
net ağ organizasyonları (network)
ac akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde "edu" karşılığı)
ülke kodu ISO standart ülke kodu
Kısacası isimler aşağıdaki domain ve alt domain sıradüzensel yapıya göre verilir:
Makine.altorganizasyon.organizasyon.domain
Örnek domain adresleri: hokudai.ac.jp (jp=Japonya), boun.edu.tr, (tr=Türkiye),
oak.oakland.edu, servis.net.tr, microsoft.com, tubitak.gov.tr, garbo.uwasa.fi (fi=Finlandiya),
rl.ac.uk (uk=Ingiltere)

2.4.2. HTTP Protokolü (Hyper Text Transfer Protokol)
Sunucu ve istemci birbirleri ile HTTP protokolü'nü kullanarak iletişim kurar ve tüm
dünya üzerinde default olarak 80. portu kullanarak çalışır. Örneğin biz herhangi bir internet
explorerda Google adresini yazarak google arama motoruna ulaşmaya çalıştığımızda bizim
yerimize Explorer yazılımı adresin sonuna ":80" ibaresini koyarak karşı taraftaki sunucunun
portunu belirtir. Bu tcp/ip alt protokolü, internet üzerinde sunucular ve son kullanıcılar arasında
bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kuralları ve yöntemleri düzenler.
Http protokolünde gönderdiğimiz her veri, düzenli veri parçaları halinde yola çıkar ve
roouterlar dâhil bazı bilişim sistemlerinden geçtikten sonra hedefine ulaştığı zaman birleşip
gerçek veriyi oluşturur. Hedefte oluşan veri sunucu tarafından yorumlanıp işlendikten sonra
yine aynı mantıkla istenen bilgi dataları istemciye gönderilir.

Kısaca bu protokol kullanılarak internet üzerindeki sitelerde bulunan HTML sayfaları
görüntülenir.
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2.4.3. FTP Protokolü (File Transfer Protokol)
FTP ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir ve internete bağlı iki bilgisayar
arasında ve her iki yönde, dosya aktarımı yapmak için geliştirilmiş bir internet protokolü ve bu
işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. Bu protokol daha çok, oluşturulmuş olan
web sitelerinin hostingleri ile yapılan bağlantılarda, güncelleme ve dosya değişimi amaçlı
kullanılır.

2.4.3. SMTP Protokolü (Simple Mail Transfer Protokol)
SMTP internet üzerinden e-posta göndermeye yarayan bir protokoldür. SMTP aynı
zamanda mail server'dan bilgisayarınıza gelen e-postaları indirmeye yarayan POP3 ve IMAP
protokollerini birleştirmeye yardımcı olur.
Bu protokol basit olarak mesaj transfer kurallarını koyar ve yönetir. Herhangi bir e-posta
yazdığımız zaman bilgisayarımız bu maili SMTP protokolü kurallarına uyarak mail server'a
gönderir.
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Bölüm Soruları
1.
Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece
bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan veri iletişim protokolüne verilen genel ad
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

TCSP/IP

b)

TCM/IP

c)

TCP/IP

d)

TPP/IP

e)

TCP/IS

2.
Aşağıdakilerden protokollerden hangisi TCP/IP Protokollerinin Donanın katmanındaki
protokollerinde yer almaktadır.
a)

OSPF (İlk Açık Yöne Öncelik)

b)

UDP (Kullanıcı Veri Protokolü)

c)

RIP (Router Bilgi Protokolü)

d)

ICMP (Internet Yönetim Mesajlaşması Protokolü)

e)

ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

3.
Aşağıdakilerden protokollerden hangisi TCP/IP Protokollerinin IP katmanındaki
protokollerinde yer almaktadır.
a)

TCP (Gönderim Kontrol Protokolü)

b)

UDP (Kullanıcı Veri Protokolü)

c)

RIP (Router Bilgi Protokolü)

d)

RARP (Ters ARP)

e)

ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
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4.
Aşağıdakilerden protokollerden hangisi TCP/IP Protokollerinin Taşıma katmanındaki
protokollerinde yer almaktadır.
a)

IGMP (Internet Grup Mesajlaşma Protokolü)

b)

UDP (Kullanıcı Veri Protokolü)

c)

RIP (Router Bilgi Protokolü)

d)

RARP (Ters ARP)

e)

ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

5.
Aşağıdakilerden protokollerden hangisi TCP/IP Protokollerinin Uygulama
katmanındaki protokollerinde yer almaktadır.
a)

IGMP (Internet Grup Mesajlaşma Protokolü)

b)

DHCP (Dinamik Cihaz Ayar Protokolü)

c)

OSPF (İlk Açık Yöne Öncelik)

d)

DNS (Alan Adı Sistemi)

e)

ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

6.
Aşağıdakilerden hangisi OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeli
katmanlarından biri değildir?
a)

Dönemsel Katman (Periodic Layer)

b)

Fiziksel Katman (Physical Layer)

c)

Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer)

d)

Ağ Katmanı (Network Layer)

e)

Taşıma Katmanı (Transport Layer)
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7.
Aşağıdakilerden hangisi OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modeli
sisteminde taşınan veriye verilen addır?
a)

Data veya Veri

b)

Dosya veya File

c)

Paket veya Frame

d)

Mİner ve Mine

e)

Ping veya Pinger

8.
OSI (Open Systems Interconnection) Referans Modelinde Fiziksel katmanın yeri
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Orta katman

b)

Ön katman

c)

Uç katman

d)

En alt katman

e)

En üst katman

9.
Aşağıdakilerden hangisi Domain Name System (DNS) yapısında ticari olmayan kar
amacı gütmeyen kuruluşları tanımlayan adres uzantısıdır?
a)

.com

b)

.edu

c)

.gov

d)

.org

e)

.mil
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10.
İlk olarak geliştirilen internet protokollerinden biri olan ve internete bağlı iki
bilgisayar arasında ve her iki yönde, dosya aktarımı yapmak için kullanılan protokol
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

DPT

b)

MPT

c)

AMP

d)

FTP

e)

OPT

Yanıtlar: 1C, 2E, 3C, 4B, 5D, 6A, 7C, 8D, 9C, 10D
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3. HTML, XML NEDİR?

39

Bu bölümde neler öğreneceğiz?
3. HTML, XML NEDİR?
3.1. HTML Nedir?
3.1.1. HTML Sürümleri
3.1.2. Kullanılan etiketlerin açıklaması:
3.2. XHTML Nedir?
3.2.1. Neden XHTML?
3.2.2. XHTML’in Ana Hatları ve Önemli Kurallar
3.2.3. DTD – Döküman Tipi Tanımı Belirtme Zorunluluğu
3.2.4. XHTML’de Bulunan DTD’ler
3.2.5. XHTML Modülerliği
3.2.6. XHTML ile HTML arasındaki farklar
3.2.7. İki Dil Arasındaki Bazı Önemli Farklar
3.2.8. XHTML ve Syntax (Sözdizimi, Sentaks)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

HTML ve XML dillerininin ne olduğu ve ne işe
yaradığını öğrenir.
XHTML dilini öğrenir.
DTD – Döküman Tipi Tanımı Belirtme Zorunluluğu,
XHTML ve Syntax (Sözdizimi, Sentaks) çeşitlerini
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


HTML,



XML nedir?,



HTML Nedir?,



XHTML Nedir?,



DTD – Döküman Tipi Tanımı Belirtme Zorunluluğu,



XHTML ve Syntax (Sözdizimi, Sentaks)
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Giriş
HTML, web sitesini oluşturmak için geliştirilen bir kodlama dilidir. İngilizce olarak
açılımı Hyper Text Markup Language, Türkçe anlamı ise Zengin Metin İşaret Dili’dir. HTML
gelişerek gittikçe yaygınlaşan ve popüler olan bir kodlama dilidir. XHTML kısaltmasının
açılımı ise İngilizce’de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise
“Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili”dir. Bu bölümde bu dillerin ayrıntıları
incelenecektir.
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3.1. HTML Nedir?
HTML, web sitesini oluşturmak için geliştirilen bir kodlama dilidir. İngilizce olarak
açılımı Hyper Text Markup Language, Türkçe anlamı ise Zengin Metin İşaret Dili’dir. HTML
gelişerek gittikçe yaygınlaşan ve popüler olan bir kodlama dilidir.

3.1.1. HTML Sürümleri


HTML

1991



HTML+

1993



HTML 2.0

1995



HTML 3.2

1997



HTML 4.0.1 1999



XHTML 1.0 2000



HTML5

2012



XHTML5

2013

Bütün kodlama dilleri w3schools tarafından hazırlanmıştır. HTML kalıpları çoğunlukla
‘etiket’ adı verilen başlıklardan oluşur.
<html>
<head>
<title>İstanbul Üniversitesi</title>
</head>
<body>
<p style="font-size:10px">
<a href="http://www.istanbul.edu.tr">İstanbul Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi!</a>
</p>
</body>
</html>
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3.1.2. Kullanılan Etiketlerin Açıklaması

<html></html>: Bu kod html’in başlangıç kodudur. Mutlaka eklenmesi gereken
zorunlu bir etikettir. (Eğer bir etiket ekliyorsak bu etiketin bittiğinde mutlaka kapanması
gerekmektedir. (</html>))

<head></head>: Bu kod sayfamız hakkında bilgilerin bulunduğu bir
etikettir.Mutlaka konulmalıdır.

kısmıdır.

<title></title>: Bu kod tarayıcımızın üst yani sekme kısmında bulunan yazı


<p>www.istanbul.edu.tr</p>: Bu kod html’de paragraf oluşturmamıza yarar.
İçindeki style kodu ile bu paragrafa fontun biçim özelliklerini değiştirebiliriz.

<a></a>: Bu kod örnek verirsek Google ismini google.com.tr adresine
göndermemize yarar. Yani <a> etiketi ile bir yazıyı link haline dönüştürebiliriz.

3.2. XHTML Nedir?
XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce’de eXtensible Hyper Text Markup Language
yani dilimizde ki karşılığı ise “Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili”dir.
XHTML,
açılımıyla Extensible
HyperText
Markup
Language Türkçesi Genişletilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili istemci taraflı (client
side) bir metin işaretleme dilidir. XHTML 26 Haziran 2000'den beri bir web standartıdır.
Kodlama olarak oldukça büyük farklar yaratan bu dil için: 'XML sözdiziminin HTML içinde
kullanılması.'
diyebiliriz.
HTML
dilinin
farklı
tarayıcılarda
(bknz. Internet
Explorer, Firefox, Opera) farklı yorumlanması ve sözdiziminde fazla düzensizlik ve hata
olduğu için XHTML W3C (World Wide Web Consortium - WWW) tarafından önerilmiştir.
XHTML'nin diğer bir özelliği de kodlama yapanları CSS teknolojisini kullanmaya
özendirmesidir.
XHTML’i aslında şu başlıklar altında toplamak daha doğru olur.


XHTML aslında HTML içinde kullanılabilen bir XML uygulamasıdır.



XHTML’in çıkış amacı HTML’in “kirli” yapısını yenilemektir.


barındırır.)


basamaktır.

XHTML 1.0 aslında HTML 4.0.1 ile hemen hemen aynıdır. (Bütün elemanları

XHTML’in kuralları sabittir, XHTML daha temiz ve düzenlidir.
XHTML standartlara sâdık kodlama, CSS temelli tasarım ve XML’e geçişte bir
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XHTML’i çoğu tarayıcılar tanır.

3.2.1. Neden XHTML?
XHTML, çünkü kullanıcıların istekleri içerik ve görsellikten evvel hızdır ve siz “kirli”
html’den uzaklaşıp xhtml’in düzenli ve temiz kodlamasını kullanırsınız, kullanmak
zorundasınız.
XHTML 26 Haziran 2000’den beri bir web standartıdır ve W3C (World Wide Web
Consortium – WWW Birliği) tarafından tavsiye edilmiştir.
XHTML web standartlarını kulak arkası etmeyen, css temelli tasarımla
uğraşan/uğraşacak, xml’e başlayacak veya xml kullanacak herkesin öğrenmesi gereken bir
standarttır.
Günümüzde birçok web tarayıcısı mevcuttur. Gerek bilgisayarlarda, gerek mobil
cihazlarda olsun web tarayıcıların görevi kullanıcıya görsellik ve içeriği en doğru biçimde
vermektir. Ve tabii ki birçok tarayıcı ve birçok firmanın oluşu çok büyük bir dezavantaj
doğurdu. Bunlardan en önemlisi tabii ki standartlara uyulmaması ve tarayıcıların yayınlamadaki
farklılıklar barındırması.
İşte bu noktada standartlara uygun, düzenli, doğru ve temiz kodlanmış sayfalar değer
kazanıyor ve gerek müşteriler, gerek sektördeki firmalar “temiz kodlamaya” önem
vermektedirler.
Hiçbir web tasarımcı “html işimi görüyor” diye xhtml’den uzaklaşmamalı. En azından
web tasarımcı olduğunu öne süren ve bu işte ilerlemek isteyen kişiler xhtml (ve tabi devamında
css) öğrenmek zorundadır. Bunun sebebi standartlardır.

3.2.2. XHTML’in Ana Hatları ve Önemli Kurallar
XHTML aslında HTML bilen herkes için çok rahat öğrenilebilecek bir dil. Hatta HTML
biliyorsanız aslında biraz daha sıkı kuralların bulunduğu yeni bir html olduğunu anlarsınız.


XHTML’de bütün elemanlar kesinlikle kapalı olmak zorundadır.

HTML’de bildiğiniz gibi elemanların kapatma işareti / (slash) idi, xhtml’de bu işaret
sadece <p></p> gibi elemanların kapanmasında değil içeriksiz elemanların kapanmasında da
rol oynuyor.
-Doğru; <li>…</li> ve <img
src=”…”
-Yanlış; <li>… ve <img src=”…” … style=”…”>

…

style=”…”

/>


XHTML dökümanları kesinlikle doğru kodlanmış olmalı ve XHTML
dökümanları
kesinlikle
DTD*
bildirimi,
<html>,
<head>,
<title>
ve
<body> elemanlarını barındırmalıdır. Ayrıca <html> elemanı xmlns parametresini almak
zorundadır. (DTD= Document Type Definition – Döküman Tipi Tanımı)
Not: DTD bildirimi bir XHTML elemanı değildir ve bu nedenle küçük harflerden oluşma
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zorunluluğu
yoktur,
ayrıca
kapatma
işaretine
de
ihtiyaç
duymaz.
-Örnek; <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”>
XHTML dökümanlarında elemanlar kesinlikle iç-içe bulunmalıdır.
-Doğru; <b><i>Ömer Balyalı</i></b>
-Yanlış; <b><i>Ömer Balyalı</b></i>


XHTML dökümanlarında bütün elemanlar kesinlikle küçük
harflerle yazılmak zorundadır.
-Doğru; <a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa</a>
-Yanlış; <a HREF=”index.html” TARGET=”_blank”>Anasayfa</a>


XHTML dökümanlarında bütün elemanların parametre değerleri kesinlikle çift
tırnak içerisinde olmak zorundadır.
-Doğru; <a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa</a>
-Yanlış; <a href=index.html target=_blank>Anasayfa</a>


XHTML dökümanlarında elemanların bütün parametreleri kesinlikle değer
almak zorundadır. (Değerler true-false alabileceği gibi bir diğer genel kullanım ise
parametrenin değer olarak yine kendisini almasıdır, örnek olarak disabled=”disabled”)
-Doğru; <input type=”button” disabled=”true” />
-Yanlış; <input type=”button” disabled />


XHTML dökümanlarında içeriksiz elemanlarda kapatma işareti’nden (slash)
önce bir karakterlik boşluk bulunmak zorundadır.




-Doğru; <input type=”button” disabled=”true” />



-Yanlış; <input type=”button” disabled=”true”/>

XHTML dökümanlarında <img> elemanında kesinlikle alt=””
parametresi bulunmak zorundadır.




-Doğru; <img … alt=”” />



-Yanlış; <img … />

XHTML’de lang=”” parametresini kullanan elemana
ayrıca xml:lang=”” parametreside eklenmek zorunluluğu vardır.
-Doğru; <div lang=”en” xml:lang=”en”>GNU’s not Unix!</div>
-Yanlış; <div lang=”en”>GNU’s not Unix!</div>


XHTML dökümanlarında name=”” parametresi yerine id=”” parametresi
kullanılmaktadır.


-Zorunlu değildir ve name kullanmanız hataya yol açmaz, aynı zamanda hem
name hem de id parametresini kullanabilirsiniz.
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3.2.3. DTD – Döküman Tipi Tanımı Belirtme Zorunluluğu
XHTML dökümanlarında DOCTYPE, <html>, <head>, <title>, <body> elemanlarının
zorunlu olduğunu daha evvel söylemiştim. Bu bölümde Döküman tipi tanımı belirtme
zorunluluğundan bahsedeceğim.
Şimdiye kadar öğrendiklerimizle çok basit bir XHTML sayfası oluşturalım.
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “ “>
<html xmlns=”“>
<head>
<title>XHTML’e Giriş – Ömer Balyalı</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-9″ />
<style type=”text/css”>@import “stil.css”;</style>
</head>
<body>
<h3>Neden XHTML ve XHTML’e Giriş</h3>
<br />
<p>Merhabalar, Öncelikle bu makaleyi okuyan kişilerin temel HTML bilgisine sahip
olduğu varsayılır. Fakat HTML’e yeni başlıyorsanız (yani daha html bilginiz yok ise) yine de
bu
makaleyi
okumanızı
şiddetle
tavsiye
ediyorum.
</p>
</body>
</html>
DTD belirtimi her XHTML dökümanında olduğu gibi sayfanın en başında
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>

1.0

Transitional//EN”

şeklinde ekleniyor.

3.2.4. XHTML’de Bulunan DTD’ler
XHTML’de üç adet DTD bulunmaktadır;


Strict



Transitional



Frameset
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Strict: Strict, İngilizce’de “katı kurallar, düzenli, kusursuz” gibi anlamlara gelir.
XHTML’de “strict” bütün kurallara kesin olarak uyulacağı biçiminde adına yakışır biçimde
kelimenin anlamını olduğu gibi aktarmaktadır.
XHTML Strict DTD’si XHTML 1.0’ın bütün kurallarını katı bir biçimde ele alır ve
XHTML tam mânâsıyla “Strict DTD” ile yazılır. “Strict DTD” de eskitilmiş HTML 4.0.1
elemanları bulunmaz ve eskitilmiş HTML elemanlarıyla birlikte Strict DTD’yi kullanmanız
hata verecektir.
– DTD Belirtimi; <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML
Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>

1.0

Transitional: Transitional, İngilizce’de “geçiş, geçişme” anlamındadır ve Strict’te
olduğu gibi XHTML’de de aynı anlamdadır.
XHTML Transitional DTD’si XHTML 1.0’ın tüm özelliklerini barındırır fakat bazı
hususlar vardır, adından da anlaşılabileceği gibi Transitional DTD demek XHTML Strict(yani
gerçek XHTML) ile HTML 4.0.1 arasındaki geçişi sağlar. Bu ne demek oluyor? Bu HTML
4.0.1’de ki eskitilmiş elemanlarında XHTML’de kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca
CSS desteklemeyen tarayıcılar içinde kod yazmak için Transitional DTD kullanılmaktadır.
DTD Belirtimi; <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>
Frameset: Frameset, Çerçevelerin bulunduğu sayfalarda kullanılan bir DTD’dir.
Frameset’in farkı çerçevelere izin vermesidir. (İpucu: Aslında günümüz web tasarımında
çerçeveler pek tercih edilmeyen elemanlardır. Fakat unutmamalıyız ki özellikle web
betiklerinin yönetim panelleri, barındırma hizmeti aldığımız sunucudaki kontrol panellerde
çerçeveler çok sık görebileceğimiz bir elemandır çerçeveler. Ve eğer bizde kontrol panel
tasarımı ve kodlaması yapıyorsak çerçeveleri göz ardı edemeyiz ve XHTML’i de
kullanabiliyoruz.)
DTD Belirtimi; <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd“>
DTD’ler Hakkında Önemli Not: DTD’ler XHTML sayfanızı doğrulatma 1.ci önceliğe
sahip elemanlardır. Ve DTD’si bulunmayan XHTML dökümanlarına doğrulayıcılar XHTML
muamelesi yapmazlar.

3.2.5. XHTML Modülerliği
XHTML basit fakat çok güçlü bir dildir. XHTML bazen basit bazende büyük ve
karmaşık bir dil olarak kullanılabilir.
W3C, XHTML modüllerini parçalayarak gerekli yerlerde, gerekli modüllerin
kullanılmasını sağlayarak birçok cihazda uyumluluğu kontrol altına almıştır. Ayrıca XHTML
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ve XML’in standartları ve kurallarına uyarak bir çok uygulama ve modül geliştirmekte
mümkündür.
Bu nedenle XHTML’in modülerliği çok önemlidir. Ve XHTML’in bir XML uygulaması
olması burada çok büyük önem kazanmaktadır. Bu sayede XHTML ile birlikte kendi
modüllerinizide kullanarak cep telefonu, el bilgisayarı, ev sinema sistemleri gibi aygıtlara çok
değişik uygulamalar oluşturabilirsiniz.
XHTML
Modülleri
yararlanmaktadırlar;


ile

geliştiriciler

aşağıdaki

listedeki

imkânlardan

Hazır XHTML modül ve uygulamalarını ilgili cihazlar için kullanabilirsiniz.


XHTML uygulamalarını bilgisayar harici cihazlara taşıyabilir veya sadece o
cihazlar için uygun uygulamalar yazabilirsiniz.

XHTML’in sınırları çerçevesinde XML kullanarak kendi uygulamalarınızı
yazabilir ve ekstra özellikler ekleyebilirsiniz.


Karışık uygulamalar için XHTML’i genişletebilirsiniz.

XHTML Modülleri


Applet Module – Eskitilmiş applet elemanını tanımlar.



Base Module – Base elemanını tanımlar.



Basic Forms Module – Temel form elemanlarını tanımlar.



Basic Tables Module – Temel tablo elemanlarını tanımlar.



Bi-directional Text Module – BDO elemanını tanımlar.


tanımlar.

Client Image Map Module – Tarayıcı taraflı imaj haritası elemanlarını



Edit Module – del ve ins gibi düzenleme elemanlarını tanımlar.



Forms Module – Formlarda kullanılan bütün elemanları tanımlar.



Frames Module – Çerçeve elemanlarını tanımlar.



Hypertext Module – a elemanını tanımlar.



Iframe Module – iframe elemanını tanımlar.



Image Module – img elemanını tanımlar.
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Intrinsic Events Module – Durum niteliklerini tanımlar. (onclick, onmouseover



Legacy Module – Eskitilmiş eleman ve parametreleri tanımlar.



Link Module – Link elemanını tanımlar.



List Module – ol,li,ul,dd,dt ve dt elemanını tanımlar.



Metainformation Module – Meta elemanlarını tanımlar.



Name Identification Module – Eskitilmiş name elemanını tanımlar.



Object Module – Object ve param elemanlarını tanımlar.



Presentation Module – b,i ve strong gibi gösterim elemanlarını tanımlar.



Scripting Module – script ve noscript elemanlarını tanımlar.



Server Image Map Module – Sunucu taraflı imaj haritası elemanlarını tanımlar.



Structure Module – Ana elemanları tanımlar. (html, head, title ve body)



Style Attribute Module – style parametrelerini tanımlar.



Style Sheet Module – style elemanını tanımlar.



Tables Module – Tablolarda kullanılan elemanları tanımlar.



Target Module – target parametresini tanımlar.



Text Module – Metin gösterim özellikleri ile ilgili elemanları tanımlar. (p, h1,

gibi)

h2)
Eskitilmiş elemanlar XHTML’de kullanılmamaktadır.

3.2.6. XHTML ile HTML Arasındaki Farklar
XHTML dili, Html’den çokta farklı değildir. XHTML geçerli parametre ve etiketleri
Html 4.01 üzerinden alınmış ve dile entegre edilmiştir. Bununla birlikte, şimdiden HTML
kodlarınızı küçük harflerle yazmaya başlayın. Zira Xhtml yazım biçemi, bunun dışında olan
(HTML’nin kabul ettiği ancak Xhtml’nin kabul etmediği) yazım biçimlerini ve etiket
sonlandırılmalarını standartlara uygun bulmamaktadır.

3.2.7. İki Dil Arasındaki Bazı Önemli Farklar
Maddeler halinde sıralayacak olursak iki dil arasında temel olarak şu farklar vardır:
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XHTML etiketleri gereği gibi dizilmelidir.



XHTML dokümanları “tam ve uygun kod” yazımı ile yazılmalıdır.



Etiket ve parametre isimleri “küçük harflerle” yazılmalıdır.



Tüm XHTML etiketleri mutlaka “kapatılmalıdır”

3.2.7.1. XHTML Etiketleri Gereği Gibi Dizilmelidir
Aşağıdaki örneği inceleyecek olursanız bu yazım tarzının Xhtml’ye uygun olmadığını
göreceksiniz. Çünkü bu yazımda etiketler sırasız olarak kapatılmışlardır. Bu tarz bir yazım
Xhtml’de yine aşağıdaki gibi olmalıdır.
HTML Format: <b>Bu yazı kalın ve italik olarak yazılmıştır</b></i>
XHTML Format: <b>Bu yazı kalın ve italik olarak yazılmıştır</i></b>
Yukarıda görüldüğü üzere HTML formatta etiketlerin kapanma sırası önemli değil. Bu
tarz bir yazımı browser bir hata vermeden görüntüleyecektir. Ancak ikinci yazımda XHTML’ye
uygun olan kod daha temiz ve daha iyi bir kullanımdır.
XHTML dokümanları “tam ve uygun kod” yazımı ile yazılmalıdır!
XHTML üzerinde kodlar, özellikle html, body, head gibileri çift olmalı yani açılan head
etiketi komutlar icra edildikten sonra bitirilmeli bu etiket içine standarda uygun olmayan başka
eklenti veya kod yazılmamalıdır. Aşağıdaki örnek Xhtml yazımına uygun bir Html kabuğunu
bizlere veriyor.
<html>
<head> … </head>
<body> sayfamızda yer alan görsel öğelerin tümü </body>
</html>

3.2.7.2. Etiket ve Parametre İsimleri “Küçük Harflerle” Yazılmalıdır
XHTML yazımı kesinlikle etiket ve parametrelerin büyük harfle yazımını kabul etmez.
Yazılan etiketler mutlaka küçük harflerle yazılmalıdır. Aşağıda html ve xhtml formatında
örnekler bulabilirsiniz.
HTML Format: <BODY><FONT color=”red”>bu yazı kırmızı</FONT></body>
XHTML Format: <body><font color=”red”>bu yazı hem kırmızı hem de XHTML ile
yazıldı!</font></body>
Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi Html format yazılan kodu aynen browserda icra
edecektir, burada herhangi bir sorun olmamaktadır. Ancak Xhtml yazımında etiketleri ve
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parametreleri küçük yazmalıyız. Ancak bu şekilde bir yazım standart uyumu için geçerli
olabilir.

3.2.7.3. Tüm XHTML Etiketleri Mutlaka “Kapatılmalıdır”!
XHTML dilinde kodlama yaparken kesinlikte tüm açılan etiketler kapatılmalıdır. Açılan
etiketlerin sırayla kapatılması XHTML için doğru bir yazımdır. Yine örneğimizi inceleyelim:
HTML Format: <p>bu bir paragraf…
XHTML Format: <p>bu bir paragraf </p>

3.2.7.4. Boş Etiketler Kesinlikle Kapatılmalıdır!
HTML üzerinde bazı etiketlerin kapatılmasına ihtiyaç duyulmaz. Örneğin <br>, <img>,
<hr> gibi. Xhtml dilinde bu etiketlerinde bir kapatılma biçimleri vardır. Etiketler sonuna />
işareti atılarak bu etiketler kapatılmalıdır. Lütfen aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz.
HTML Format: Satır atlayalım <br>
Sayfamıza yatay çizgi atalım: <hr> ve sayfamıza bir resim yerleştirelim <img
xsrc=”xhtml.gif” mce_src=”xhtml.gif” alt=”xhtml dersleri”>
XHTML Format: Satır atlayalım <br />
Sayfamıza yatay çizgi atalım:<hr /> ve sayfamıza bir resim yerleştirelim <img
xsrc=”xhtml.gif” mce_src=”xhtml.gif” alt=”xhtml dersleri” />
gördüğünüz gibi Html üzerinde kapatmaya ihtiyaç olmayan bu etiketler XHTML dilinde
etiket sonuna /> atılarak kapatılıyor. Günümüz browserlarına tam uyumlu olabilmesi için siz de
bu tarz etiketlerin sonuna bir boşluk ve /> işaretleri atarak sonlandırınız.

3.2.8. XHTML ve Syntax (Sözdizimi, Sentaks)
Her dilde olduğu gibi XHTML dilinde de bu dile has olan bir yazım stili vardır.


Etiket ve parametreler küçük harfle yazılmalı



Parametre değerleri kesinlikle alıntılanmalı yani tırnak işareti içinde yazılmalı



Parametre değerlerinde kısaltılma yapılmamalı



Name parametresi yerine “id” parametresi kullanılmalı


XHTML dokümanlara zorunlu olarak DTD (Doküman Tipi) tanımlanmalı Etiket
ve Parametreler küçük harfle yazılmalı!
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Daha önceki konularımızda gördüğünüz gibi XHTML üzerinde etiket ve parametre
isimleri sürekli küçük harflerle yazılmalıdır. Bunun dışında kalan bir yazım uygulaması
XHTML’ye aykırıdır. Yine örneklem yoluyla devam edelim:
HTML Format: <table WIDTH=”100%”>
XHTML Format: <table width=”100%”>
Parametre değerleri kesinlikle alıntılanmalı yani tırnak işareti içinde yazılmalı!
XHTML üzerinde yukarıdaki maddelerde belirttiğimiz gibi parametrelerin karşılığı olan
değerler kesinlikle tırnak işaretleri içine yazılmalıdır.
HTML Format: <table width=100%>
XHTML Format: <table width=”100%”>
Parametre kısaltılma yapılamaz!
HTML dokümanlar üzerinde bazı zamanlar (örneğin formlar) üzerinde tanımlanan bazı
seçili değerler vardır. input etiketinde checkbox değeri kullanırken seçili öğeyi “checked”
yazarak seçeriz. Xhtml de bu tarz bir yazım veya kısaltma yapılamaz. Bununla birlikte değerler
tam ve doğru bir şekilde yazılıp tanımlanmalıdır. Örneklerimizi incelerseniz konuyu daha iyi
kavrayabileceksiniz.
HTML Format: <frame noresize>, <input checked>
XHTML Format: <frame noresize=”noresize” />, <input checked=”checked” />
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Bölüm Soruları
1.

HTML Nedir?

a)

Web siteleri oluşturmak için geliştirilen bir kodlama dilidir

b)

Diğer sayfaları bağlayan linklerdir

c)

Nesneyi bağlayan linklerdir

d)

Programlama dilidir

e)

Tanımlama dilidir

2.

Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?

a)

<>

b)

##

c)

{}

d)

““

e)

*.*

3.
HTML’in başlangıç kodu olan ve web sayfasının başına mutlaka eklenmesi gereken
zorunlu etiket aşağıdakilerden hangisidir?
a)

<head></head>

b)

<html></html>

c)

<title></title>

d)

<p></p>

e)

<a></a>
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4.
HTML sayfalarında web sayfası hakkında bilgilerin bulunduğu ve mutlaka eklenmesi
gereken zorunlu etiket aşağıdakilerden hangisidir?
a)

<head></head>

b)

<html></html>

c)

<title></title>

d)

<p></p>

e)

<a></a>

5.
HTML sayfasını tarayıcıda açtığımızda başlık çubuğunda yazmasını istediğimiz başlık
yazısını aşağıdaki hangi etiket içine yazmamamız gerekmektedir?
a)

<head></head>

b)

<html></html>

c)

<title></title>

d)

<p></p>

e)

<a></a>

6.
HTML sayfasından farklı web sayfalarına veya dosyalara bağlantı (link) vermek için
aşağıdaki hangi etiketi kullanmamız gerekmektedir?
a)

<head></head>

b)

<html></html>

c)

<title></title>

d)

<p></p>

e)

<a></a>
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7.

Aşağıdaki XHTML kod yazılışlarından hangisi doğrudur?

a)

<li>…</li> ve <img src=”…” … style=”… />

b)

<li>… ve <img src=”…” … style=”…”>

c)

<li>…</li> ve <img src=”…” … style=”…” />

d)

<li>…</li> ve <img src=”…” … style=”…” >

e)

<li>…</li> ve <img src=”…” … style=”…” /

8.

Aşağıdaki XHTML kod yazılışlarından hangisi doğrudur?

a)

<a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa<a>

b)

<a HREF=”index.html” TARGET=”_blank”>Anasayfa</a>

c)

<a href=”index.html” target=_blank>Anasayfa</a>

d)

<a HREF=index.html TARGET=”_blank”>Anasayfa</a>

e)

<a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa</a>

9.
Aşağıdakilerden hangisinde XHTML’de kullanılan Doküman Tipi Tanımları (DTD)
doğru verilmiştir?
a)

Smentic, Transitional, Farmet

b)

Strict, Transitional, Frameset

c)

Strorc, Transoc, Frameset

d)

Strement, Trament, Frament

e)

Strukc, Trucskt, Frement

57

10.

Aşağıdaki XHTML kod yazılışlarından hangisi doğrudur?

a)

<a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa<a>

b)

<a href=”index.html target=”_blank”>Anasayfa</a>

c)

<a href=index.html” target=_blank>Anasayfa</a>

d)

<a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa</a>

e)

<a href=”index.html” target=”_blank”>Anasayfa </a

Yanıtlar: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C, 6E, 7C, 8E, 9B, 10D
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4. CSS, CSS YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. CSS, CSS YAPISI
4.1. Css dosyasının içeriği (hariciSitilDosyasi.css)
4.2. CSS SözDizimi (Syntax)
4.3. CSS yapısı
4.4. CSS ID ve Class Seçicileri
4.4.1. ID Seçicisi
4.4.2. Class (Sınıf) Seçicisi
4.5. HTML Sayfaya CSS Ekleme
4.5.1. Harici CSS Dosyası
4.5.2. Sayfa İçinde Dâhili Olarak Kullanımı
4.5.3. Satır İçi Kullanım (Inline)
4.6. Çoklu Sitil Kullanımı
4.7. Css Tanımlamaları
4.7.1. Background
4.7.2. Background Image
4.7.3. Metin Biçimlendirme
4.7.4. CSS Font Özellikleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bir web sayfası oluştururken CSS kullanarak nasıl
daha işlevsel ve görsel açıdan daha güzel
tasarlanacağını öğrenir.
CSS SözDizimi (Syntax), CSS yapısı, CSS ID ve
Class Seçicileri, ID Seçicisi, Class (Sınıf) Seçicilerini
öğrenir.
Bir HTML Sayfayasına CSS Ekleme, Harici CSS
Dosyası oluşturma, Sayfa İçinde Dâhili Olarak
Kullanma ve Çoklu Sitil Kullanımını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


CSS SözDizimi (Syntax),



CSS yapısı,



CSS ID ve Class Seçicileri,



ID Seçicisi,



Class (Sınıf) Seçicisi,



HTML Sayfaya CSS Ekleme,



Harici CSS Dosyası,



Sayfa İçinde Dâhili Olarak Kullanımı,



Çoklu Sitil Kullanımı,



Css Tanımlamaları
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Giriş
Bir web sitesi oluşturduktan sonra sitenin daha işlevsel kullanılabilmesi, gerek
kullanıcılar gerekse site yöneticileri açısından daha görsel bir yapıya kavuşabilmesi ve
ergonomik kullanımı için CSS kodlarının kullanımına ihtiyaç duyarız. Bu bölümde CSS
kodlarının yapısı, çeşitleri, kullanımları üzerinde durulacaktır.
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4. CSS Nedir?


CSS'in açılımı Cascading Style Sheet'tir



Sitiller(style) HTML nesnelerinin nasıl görüneceğini tanımlar.



Sitil kullanımı HTML 4.0 ile beraber gelmiştir.



Harici sitil sayfalarının kullanımı bizim için zaman ve iş kazancı demektir.



Harici sitil sayfaları CSS dosyalarında saklanır.

Stiller Hakkında


HTML bir dokumanı formatlamaya yönelik etiketler bulundurmazdı.

HTML bir dokumanın içeriğini tanımlamak ile ilgilenirdi.
Örnek verecek olursak,
<h1>Bu bir Başlıktır</h1>
<p>Bu bir paragraftır</p>
<font> tagı ve color (renk) özelliği gibi bileşenler HTML 3.2 ye eklendiğinde, html
elementleri için bu özellikleri belirtmek web developerlar için çok zor bir durumdu. Büyük
ölçekli web sitelerinin geliştirilmesinde fontların ve renk bilgilerinin her sayfaya tek tek
ekleniyor olması uzun ve pahalı bir işlem olmaya başladı. Bu problemi çözebilmek için World
Wide Web Consortium (W3C) CSS yapısını geliştirdi.
HTML 4.0 ile tüm formatlama bilgileri html içinden çıkarılarak ayrı bir sayfada
tanımlanabilir hale geldi ve günümüzde tüm tarayıcılar CSS'i desteklemektedir.
CSS Kullanımı Zaman Kazandırır


Css HTML elementlerinin nasıl görüneceğini belirler.



Stiller .css uzantılı ayrı bir dosyada saklanırlar.


Harici sitil dosyaları, tek bir dosya üzerinde yapılan düzenlemeler ile bir web
sitesinde bulunan tüm sayfaların nasıl görüneceğini ve nasıl yerleşeceğini belirler.
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="hariciSitilDosyasi.css"/>
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</head>
<body>
<h1>
Bu Bir Başlıktır</h1>
<hr />
<p>
Sitil Safası tarafından biçimlendirilmiş bir yazı</p>
<p>
<a href="http://www.yazilimmutfagi.com" target="_blank">Bu bir linktir</a></p>
</body>
</html>

4.1. Css Dosyasının İçeriği (hariciSitilDosyasi.css)
body {background-color:tan;}
h1 {color:maroon;font-size:20pt;}
hr {color:navy;}
p {font-size:11pt;margin-left:15px;}
a:link {color:green;}
a:visited {color:yellow;}
a:hover {color:black;}
a:active {color:blue;}

4.2. CSS SözDizimi (Syntax)
Bir Css sözcüğü iki ana parçadan oluşur: Birincisi Seçiciler(selector) ve ikincisi ise
Tanımlama Bloğudur (declaration block).

65

4.3. CSS Yapısı
Seçici olarak adlandırdığımız kısım şekillendirmek istediğimiz bir html elementidir.
Tanımlama Bloğu ise bu html elementi için sitil özelliklerinin ayarlandığı kısımdır. En az
birproperty(özellik) ve Value(değer) kısmından oluşur. Property hangi sitil için değer
vereceğimizi seçtiğimiz kısımdır, her property bir value içermek zorundadır.
CSS Örneği
CSS tanımlaması her zaman bir noktalı virgülle biter ve bu tanımlamaların hepsi bir
süslü parantez bloğu içine alınır.
p {color:black;text-family:Arial;}
Css dosyalarının daha rahat okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için her tanımlamadan
sonra yeni bir satıra geçeriz. Css dosyamızın daha az yer kaplaması için bazen tüm css kodlarını
yan yana yazarız. Bu konuya ilerleyen derslerimizde değineceğiz.
P {color:black; text-family:Arial;}
CSS Açıklama Satırı
Açıklama satırları adından da anlaşıldığı gibi CSS kodlarımızı açıklamak için kullanılır
ve sonradan kod üzerinde bir düzenleme yapacağımız zaman bize yardımcı olurlar. Açıklama
satırları tarayıcılar tarafından göz ardı edilir. Bir CSS açıklama satırı "/*" ile başlar ve "*/" ile
biter. Bu ikisinin arasına yazacağımız her şey tarayıcı tarafından açıklama olarak görülür ve
herhangi bir işleme tabi tutulmaz.

4.4. CSS ID ve Class Seçicileri
Belirli bir tipteki HTML elementi için tanımlanan sitillere ek olarak, CSS id ve class
seçicilerini kullanmamızada izin verir.

4.4.1. ID Seçicisi
ID seçicisi tanımladığımız sitili sadece bir html elementi için geçerli kılar. HTML
elementine bir id veririz ve bu id içinde bir sitil tanımlalarız, bu durumda tanımladığımız sitil
sadece bu element için geçerli duruma gelir.
ID seçicisi "#" işareti ile tanımlanır.
Aşağıdaki örneğimizde id değeri "e1" olan HTML elementi için bir sitil tanımlanmıştır.
66

#e1 { color:yellow; text-align:left; }

4.4.2. Class (Sınıf) Seçicisi
Class Seçicisi bir grup html elementinin sitil özelliklerini tanımlamak için kullanılır, ID
seçicisinden farklı olarak sadece bir element için değil birden çok elemente sitil ataması yapar,
css'de en sık kullanılan seçicidir.


Aynı class özelliği atanmış tüm elementler için sitil ataması yapmanızı sağlar.


Class Seçici isimlendirmesi "." ile başlar. Yani seçici isminin önüne "." işareti
koyarak bunun bir class seçicisi olduğunu belirtiriz.
Aşağıda basit bir class seçicisi tanımlaması görebilirsiniz.
.center {text-align:center;}
Sadece belirli tipteki HTML elementleri içinde ortak bir class seçicisi
tanımlayabilirsiniz. Bu durumda sadece o tipdeki HTML elemenleri bu sitil tanımlamasından
etkilenir.
p.center {text-align:center;}
Birinci Örnekteki Class seçicisi atanmış tüm HTML elementleri için geçerli iken, ikinci
tanımlama sadece p (paragraf) tipi HTML elementleri için çalışacaktır.

4.5. HTML Sayfaya CSS Ekleme
1.

Harici CSS dosyası ile

2.

Sayfa içinde dahili olarak

3.

Satır içinde (HTML elementlerin style tagını ayarlayarak (Inline)

4.5.1. Harici CSS Dosyası
Eğer sitil tanımlaması birden fazla sayfa için kullanılacaksa Harici CSS Dosya yapısı
en uygun olanıdır. Tüm bir web sitesinin görünüşünü tek bir sayfa üzerinde değişiklik yaparak
belirleyebilirsiniz. CSS dosyasını kullanmak istediğini sayfaların head bölümü içinde link
etiketi ile CSS dosyasını göstermeniz gerekir.
<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css_dosyasi.css" /></head>
CSS dosyası hazırlamak için herhangi bir editor kullanabilirsin. Eğer Kodlama için
Visual Studio Kullanıyorsanız, zaten başka bir editore ihtiyaç duymazsınız, Css dosyanız .css
uzantılı olmalıdır. Basit bir CSS dosyası içeriği aşağıdaki gibi olabilir.
body {background-image:url("resimler/arkaplan.gif");}
p {margin-left:10px;}
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hr {color:#CCC;}
font-family:courier new;
font-size:13px;
CSS dosyasında bir property için value tanımlarken birimler ile value arasında boşluk
bırakmayın, bu css tanımlamanızın internet explorer dışındaki tarayıcılarda çalışmamasına
sebep olur. Yani margin-left:10px; yerine margin-left:10 px; gibi 10 ile px arasında boşluk olan
bir tanımlama yapmayın.

4.5.2. Sayfa İçinde Dâhili Olarak Kullanımı
Eğer css ile tanımladığımız sitil özellikleri sadece tek bir sayfada kullanılacaksa, dahili
css tanımlaması yapabiliriz. Sayfanın head etiketi içinde style etiketini kullanarak dahili bir css
tanımlaması yapabiliriz.
<head>
<style type="text/css">
body {background-image:url("resimler/arkaplan.gif");}
hr {color:#CCC;}
p {margin:10px;}
</style>
</head>

4.5.3. Satır İçi Kullanım (Inline)
Satır içi kullanımı CSS e ait avantajların çoğundan faydalanamamıza yol açar, bu
yüzden bunu mecbur kalmadığınız sürece kullanmayınız.
Satır içi sitil tanımlaması için ilgili html elementinin style özelliğini kullanırız. Style
içinde tüm css tanımlamaları kullanılabilir.
<p style="color:#CCC;margin:10px">Bu Bir Paragraftır.</p>

4.6. Çoklu Sitil Kullanımı
Eğer aynı seçici için sitil birden fazla CSS içinde tanımlandı ise, geçerli olan sitil şu
sıraya göre işler:


Satır İçin Tanımlama



Dahili Tanımlama
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Harici Tanımlama

Çoklu kullanımda aynı seçici için tüm sitil tanımlamaları birleştirilir, aynı özelliği
ayarlayanlar ise yukarıdaki sıraya göre geçerli olur. Bir örnek verecek olursak
Harici Css dosyasında aşağıdaki tanımlamayı yapmış olalım.
h3 { text-align:left; color:blue; font-size:10px;}
Dahili Css içinde ise aşağıdaki tanımlama yapılmış olsun.
h3 { text-align:right; font-size:12pt;}
text-align ve font-size tanımlamaları ikisindede olduğu için dahili tanımlamadaki
geçerli olacaktır, color tanımlaması sadece harici css dosyasında olduğu için geçerliliğini korur.
Bu durumda h3 seçicisi için geçerli olan sitil tanımlaması aşağıdaki gibi olur.
color:blue; text-align:right; font-size:12pt;
Özetleyecek olursak satır içinde tanımlanan bir sitil head etiketi içinde tanımlananı ezer,
head içinde tanımlanan ise harici bir css tanımlamasını ezer.

4.7. Css Tanımlamaları
4.7.1. Background
CSS background özelliği bir elementin arkaplanını değiştirmek için kullanılır
Arkaplan için kullanılan CSS özellikleri şunlardır:


background-color



background-image



background-repeat



background-attachment



background-position

Background Color
background-color özelliği bir elementin arkaplan rengini ayarlamak için kullanılır.
Eğer sayfanın arkaplan rengini değiştirmek istiyorsanız body seçicisini kullanmanız
gerekir.
body {background-color:#e1efbb;}
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Arkaplan rengini 3 farklı şekilde belirtebiliriz.


renk ismi - ingilizce renk isimleri kullanılır - "red","blue" vb.



RGB - Renklere ait rgb kodları kullanılabilir "rgb(255,255,0)"



HEX - renkler için hex değerler verilerek "#ffff00"

Aşağıdaki örnekte h1,p ve div elementleri için ayrı ayrı arkaplan rengi tanımlanmıştır.
h1 {background-color:#5493ed;}
p {background-color:#e1fcff;}
div {background-color:#c0c42e;}

4.7.2. Background Image
Background-image özelliği bir html elementi için arkaplan olarak bir resmin
kullanılmasını sağlar. Default olarak, Eğer resim elementin boyutlarından küçükse, atanan
resim x ve y kordinatlarında tekrarlanarak tüm elementin arkaplanını kaplar.
Sayfanın arkaplanına bir resim aşağıdaki gibi koyulabilir.
body {background-image:url('arkaplanresmi.gif');}
Background Image - Dikeyde ve Yatayda Tekrarlanması
Varsayılan olarak, resmin yatayda ve dikeyde tekrarlanarak tüm elementin arkaplanını
kapladığını söylemiştik. Bu özelliği background-repeat özelliğini kullanarak istediğimi gibi
ayarlayabiliriz.
Aşağıdaki örnekte sayfa arkaplanı olarak atadığımız resmi x kordinatında yani yatayda
tekrarlatıyoruz.
Body {background-image:url('arkaplan.png'); background-repeat:repeat-x;}
background-repeat özelliği aşağıdaki değerleri alabilir.


no-repeat : dikeyde ve yatayda tekrarlanma olmaz.



repeat-x : sadece yatayda tekrarlanma olur.



repeat-y : sadece dikeyde tekrarlanma olur.



repeat : hem dikeyde hemde yatayda tekrarlanma olur.



inherit : tekrarlanma bilgisi elmente ait bir üst elementten miras alınır.
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Background Image - Resmin pozisyonunu ayarlamak
Arkaplan resmi için pozisyon ayarlaması yapacaksanız, background-repeat için norepeat değerini kullanmalısınız.
Arkaplan için pozisyon ayarlamak için background-position özelliği kullanılır, basit bir
örnek verecek olursak.
body
{background-image:url('img_tree.png');
background-position:right top;}

background-repeat:no-repeat;

Şimdi ise bir div için arkaplan resmi atayıp anlattıklarımız pekiştirelim.
Sırasıyla farklı css yapıları uygulayacağız.
Örnek
divOrnek {background-image:url('css.png'); width:90%; height:200px;}
Background - Kısa Kullanım
Aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi birden fazla özellik için değer atamasını tek bir
satırdada yapabiliriz. Bu yöntem css'in okunurluluğunu azaltmasına rağmen tek bir satırda
birden fazla atama yapabilmemizi sağlayarak zaman kazandırmaktadır.
body {background:#ffffff url('css.png') no-repeat right top;}
Kısa kullanım için background özelliğini kullanıyoruz, verdiğimiz değerler aşağıdaki
sıraya göre değerlendirilir.


background-color



background-image



background-repeat



background-attachment



background-position

Sabit Arkaplan Ayarlamak
Eğer bir sayfaya arkaplan olarak atadığımız resmin scroll işlemi sırasında sabir yerinde
kalmasını istiyrsak background-attachment özelliğine fixed değerini vermemiz gerekir.
body {background-image:url('css.gif'); background-repeat:no-repeat; backgroundattachment:fixed; }
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Özellik

Açıklama

Aldığı Değerler

background

Tüm arkaplan özelliklerini tek bir
satırda atamamızı sağlar.

background-color
background-image
background-repeat backgroundattachment background-position
inherit

backgroundattachment

Arkaplan resminin scroll işlemi ile
scroll
sabit kalıp kalmayacağını belirler.
fixed
Varsayılan değeri scroll dur, bu resmin inherit
tüm sayfa ile beraber scroll olmasını
saplar. fixed ise arkaplan resmi sabitler

background-color Bir HTML elementin arkaplan rengini
belirlemek için kullanılır.

color-rgb
color-hex
color-name
transparent
inherit

backgroundimage

Bir HTML elemente arkaplan olarak
bir resim atamak için kullanılır.

url(URL)
none
inherit

backgroundposition

Arkaplan olarak belirlediğimiz resmin left
başlangış pozisyonunu belirlemek için left
kullanılır
left
right
right
right
center
center
center
x%
xpos
inherit

backgroundrepeat

Arkaplan resminin tekrarlanıp
tekrarlanmayacağını veya hangi
yönlerde tekrarlanacağını belirtmek
için kıllanırlır.

top
center
bottom
top
center
bottom
top
center
bottom
y%
ypos

repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
inherit
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4.7.3. Metin Biçimlendirme
Bu dersimizde CSS ile bir metni nasıl formatlayacağımızı öğreneceğiz. Bir metne ait
renk, hizalama, font büyüklüğü, harfler arası boşluk, metnin altını veya üstünü çizmek gibi
birçok konuyu öğreneceğiz. Konuya başlamadan önce öğreneceklerimizin bir kısmını
uyguladığımız formatlanmış bir metni aşağıda görebilirsiniz.
h1 {text-align: center; text-transform: uppercase; color: #21f949;}
p {text-indent: 40px; text-align:justify; letter-spacing:2px;}
a {text-decoration:none;}
Metin Rengi (Text Color)
Metne ait renk değerini değiştirmemizi sağlar. Önceki dersimizde anlattığımız
background-color gibi çalışmaktadır.
Arkaplan rengini 3 farklı şekilde belirtebiliriz.


Renk ismi - İngilizce renk isimleri kullanılır - "red","blue" vb.



RGB - Renklere ait rgb kodları kullanılabilir "rgb(255,255,0)"



HEX - renkler için hex değerler verilerek "#ffff00"

Sayfadaki tğm metinler için varsayılan rengi body seçicisi içinde tanımlarız. Ayrıca her
bir element veya element grupları için tek tek renk tanımlaması yapabiliriz.
Aşağıdaki örnekte varsayılan metin renki mavi seçilmişken, h1 ve h2 için farklı metin
renkleri seçilmiştir.
body {color:blue;}
h1 {color:#00ff00;}
h2 {color:rgb(255,0,0);}
Metni Hizalama (Text Alignment)
text-align özelliği metnin yatayda nasıl hizalanacağını belirler.
Metin ortalanabilir((text-align:center) sola(text-align:left) veya sağa(text-align:right)
dayalı olarak yazılabilir. Ayrıca metni sağa ve sola yaslayarakda yazabiliriz (text-align:justify).
text-align:justify kullandığınız zaman paragraflardaki her satır aynı genişlikte olur.
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h1 {text-align:center;}p.date {text-align:right;} p.main {text-align:justify;}
Metne Şekil Verme(Text Decoration)
text-decoration özelliği metne şekil vermek için kullanılır. Bu özellik genelde linklerin
altındaki çizgiyi kaldırmak için kullanılır.
a {text-decoration:none;}
Bazende metnin altını veya üstünü çizmek, metnin tam ortasını çizmek veya metni yanar
söner yapmak için kullanırlır.
h1 {text-decoration:overline;}
h2 {text-decoration:line-through;}
h3 {text-decoration:underline;}
h4 {text-decoration:blink;}
Metin Dönüştürme (Text Transformation)
text-transform özelliği metnin küçük harf veya büyük harfe çevirir, ayrıca capitalize
değeri ile metnin her kelimesinin ilk harfinide büyütebilir.
p.uppercase {text-transform:uppercase;}
p.lowercase {text-transform:lowercase;}
p.capitalize {text-transform:capitalize
Satır Başı Boşluğu Bırakmak (Text Indentation)
text-indent özelliği metnin ilk satırına paragraf başı özelliği verir ve bu paragraf başının
ne kadar içerden başlayacağını belirler.
p {text-indent:40px;}
Harfler Arası Boşluk Ayarlamak (Letter Spacing)
letter-spacing özelliği bir metni oluşturan harfler arasındaki boşluğu ayarlamak için
kullanılır.
p {letter-spacing:3px;}
letter-spacing özelliği normal değerini veya pozitif ve negatif sayı değerini alır.
Varsayılan değer normal dır. Bu harfler arasında ektra boşluk bırakılmamasını sağlar.
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Bir sayı değeri verdiğimiz zaman ise belirlediğimiz sayı kadar harfler arası boşluk
bırakılır. Negatif değer verdiğimiz zaman harfler birbiri içine girer.
Bu metinde letter-spacing:normal kullanılmıştır.
Bu metinde letter-spacing:3px kullanılmıştır.
Bu metinde letter-spacing:-2px kullanılmıştır.
Satır Yüksekliğini Ayarlamak (Line Height)
line-height özelliği bir satırın yüksekliğini yüzde veya piksel olarak ayarlamamızı
sağlar. Ayrıca sadece sayı değeri vererekde toplam kaç satırlık boşluk olacağınıda belirtebiliriz.
Varsayılan değer 1 satır boşluktur.
p {line-height:90%;}
p {line-height:30px;}
Kelime Arası Boşlukları Ayarlamak (Word Space)
word-spacing özelliği ile bir metni oluşturan kelimeler arasındaki aralığın miktarını
belirleyebiliriz.
p{word-spacing:30px;}
Metin içindeki Resmin Dikey Konumunu Ayarlamak (Vertical Align)
veritcal-align özelliği metin içine koyacağımız bir remin dikeyde nasıl konumlanacağını
belirtmek için kullanılır.
img {vertical-align:text-top;}
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Özellik

Açıklama

Aldığı Değerler

color

Metnin rengini ayarlamak için kullanılır

color

direction

Metnin Yönünü belirler. Soldan sağa veya ltr
sağdan sola olmak üzere 2 farklı değeri vardır rtl

line-height

Satırlar arası mesafeyi belirler.

letter-spacing

Harfler arası boşluğu ayarlamak için kullanılır normal
length (piksel veya satır
sayısı olarak sayısal değerler
alır)

text-align

Metnin yatayda nasıl hizalanacağını belirler

text-decoration

Metne şekil vermek için kullanılır. Bu özellik none
genelde linklerin altındaki çizgiyi kaldırmak underline
için kullanılı
overline
line-through
blink

text-indent

Metnin ilk satırına paragraf başı özelliği verir length(piksel
ve bu paragraf başının ne kadar içerden %
başlayacağını belirler

text-shadow

Metne gölge verir

text-transform

Metnin küçük harf veya büyük harfe çevirir, none
ayrıca capitalize değeri ile metnin her capitalize
kelimesinin ilk harfinide büyütebilir
uppercase
lowercase

normal
number
length
%

left
right
center
justify

olarak)

none
color
length
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unicode-bidi

normal
embed
bidi-override

vertical-align

Bir text içindeki resmin dikey pozisyonunu
belirlemek için kullanılır. Verilen değere göre
resim metin içinde yukarıda aşağıda veya
ortada çıkar

white-space

white-space özelliği elemetlerin boşluklarının normal
nasıl işlem göreceğini belirler
pre
nowrap

word-spacing

Kelimeler arası boşluğu azaltmak veya normal
arttırmak için kullanılır
length

baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
length
%

4.7.4. CSS Font Özellikleri
Font özellikleri web sayfamızdaki metinlerin font ailesini, boyutunu, kalınlık ayarlarını,
büyük-küçük harf olmasını ve stilini değiştirmek için kullanılır.
Font Ailesi (Font Family)
Bit metne ait font ailesi font-family özelliği ile ayarlanır. font-family özelliği aynı anda
birden fazla font ismini içerebilir. Bu özelliğe "fallback" yani "son çare denir". Eğer tarayıcı ilk
yazılan fontu desteklemiyorsa, otomatik olarak sıradaki fontu dener. Bu özelliği kullanırken ilk
olarak istediğiniz özel font seçerek başlayın ve jenerik bir font ile bitirin. Böylece tarayıcı
seçtiğiniz fontları desteklemiyor ise son yazdığını jenerik fontu seçecektir.
p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;}
Font Sitili (Font Style)
font-style özelliği genellikle italik yani eğik yazı yapmak için kullanılır.
Bu özellik 3 farklı değer alır:


normal - Metin normal görünür
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desteklenir)

italic - Metin italik yani eğik yazı olarak görünür
oblique - Metin yatık görünür (oblique italic ile benzerdir fakat daha az

p.normal {font-style:normal;}
p.italic {font-style:italic;}
p.oblique {font-style:oblique;
Font Boyutu (Font Size)
font-size öelliği metnin boyutunu ayarlamak için kullanılır. Metnin boyutunu ayarlamak
sayfamızın dizaynı için oldukça önemlidir.
Font boyutu 2 şekilde ayarlanır. Birincisi kesin boyutlar ikincisi ise göreceli boyutlar
olarak adlandırılır.
Kesin Boyutlar


Metin için belirli bir boyut verir.



Kullanıcıya metin boyutunu değiştirme hakkı vermez.



Eğer ekran boyutu belirli ise kesin değerleri kullanmak uygundur.

Göreceli Boyutlar


Metin boyutu diğer elementlere göre göreceli olarak ayarlanır.



Kullanıcıya tarayıcı üzerinden metin boyutunu değiştirme hakkı verir.


Eğer bir metin boyutu ayarlamadıysanız, metin boyutu tarayıcı varsayılan değeri
olan 16px olarak ayarlanır. 16px 1em ye eşittir.
Font Büyüklüğünü Piksel Olarak Vermek
Font büyüklüğünü piksel olarak vermek, fony boyutu üzerinde tam bir kontrol sağlar.
h1 {font-size:40px;}
h2 {font-size:25px}
p {font-size:12px;}
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body seçicisinde font boyutunu 100% ayarlıyoruz böylece ilk olarak sitenin varsayılan
font boyutunu ayarlamış oluyoruz. daha sonra diğer seçicilerde em kullanarak bu sabit bir font
boyutu ayarlamış oluyoruz.
Artık CSS kodumuz sorunsuz olarak tüm tarayıcılarda çalışacaktır. Tüm tarayıcılarda
aynı boyutlarda metinlerimiz olacaktır. Zoom ve yeniden boyutlandırma işlemleri bu sayede
tüm tarayıcılar tarafından desteklenecektir.

Özellik

Açıklama

font

Tüm font özelliklerini tek bir satırda tanımlamak için font-style
kullanılır
font-variant
font-weight
font-size/line-height
font-family
caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar
inherit

font-family Metin için font ailesini belirlemek için kullanılır

font-size

Metin için font boyutunu belirlemek için kullanılır

Aldığı Değerler

family-name
generic-family
inherit
xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
%
inherit
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font-style

Metin için font sitilini belirlemek için kullanılır

font-weight Metin için font kalınlığını belirlemek için kullanılır

normal
italic
oblique
inherit
normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
inherit

font-variant Karakterlerin normalmi yoksa büyük harflemi normal
görüneceğini belirlemek için kullanılır. small-cap small-caps
değerinde küçük harfler büyük harf olarak gösterilir fakat inherit
boyutları büyümez
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki tanımların hangisi “CSS” tanımına karşılık gelmektedir?

a)

Case Strit System elemanlarını tanımlar

b)

Sitiller (style) HTML nesnelerinin nasıl görüneceğini tanımlar

c)

HTML etiketini tanımlar

d)

Dosya ismini tanımlar

e)

İnternet sayfasını tanımlar

2.

Aşağıdaki CSS ifadelerinden hangisi doğrudur?

a)

p {font-size11pt;left:15px;}

b)

p {font-size11ptmargin-left15px}

c)

p {font-size:11pt;margin-left:15px;}

d)

p {font-size}

e)

p {font-11pt;margin-left:15px;}

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir CSS dosyasında tarayıcılar tarafından göz ardı
edilen açıklama alanlarını oluşturmak için kullanılan başlangıç ve bitiş işaretleridir?
a)

“/^3” ile başlar ve “^3/” ile biter

b)

“/&” ile başlar ve “&/” ile biter

c)

“/?” ile başlar ve “?/” ile biter

d)

“/*” ile başlar ve “*/” ile biter

e)

“/!” ile başlar ve “!/” ile biter
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4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde CSS dosyalarında ID seçici olarak kullanılan
işaret doğru verilmiştir?
a)

=

b)

$

c)

%

d)

&

e)

#

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde CSS dosyalarında Class (Sınıf) seçici olarak
kullanılan işaret doğru verilmiştir?
a)

“?” ile başlar

b)

“.” ile başlar

c)

“*” ile başlar

d)

“!” ile başlar

e)

“;” ile başlar

6.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde başlıkları etkileyen bir CSS tanımlamasıdır?

a)

a1 {color:maroon;font-size:20pt;}

b)

b1 {color:maroon;font-size:20pt;}

c)

m1 {color:maroon;font-size:20pt;}

d)

g1 {color:maroon;font-size:20pt;}

e)

h1 {color:maroon;font-size:20pt;}
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7.

Harici CSS dosyalarının temel kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Aynı sitil tanımlamalarını birden fazla sayfada kullanmak için

b)

Stilleri vurgulamak için

c)

Tekil stiller kullanmak için

d)

Çoğul stiller kullanmak için

e)

Stil işaretlerinin çoğaltmak için

8.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde harici CSS dosyasının web sayfasına eklenmesi
doğru olarak verilmiştir?
a)

HTML bölümü içinde link etiketi ile

b)

TITLE bölümü içinde link etiketi ile

c)

BODY bölümü içinde link etiketi ile

d)

HEAD bölümü içinde link etiketi ile

e)

CSS bölümü içinde link etiketi ile

9.

Dâhili CSS tanımlamasının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Birden çok sayfada kullanılacaksa

b)

Sadece tek bir sayfada kullanılacaksa

c)

Web sitesinin tümünde kullanılacaksa

d)

Haricen stiller kullanılacaksa

e)

Satı içi stil kullanılacaksa

83

10.

Aşağıdakilerin hangisinde CSS kullanımı yanlış olarak verilmiştir?

a)

h1 {color:maroon;font-size:20pt;}

b)

p {font-size:11pt;margin-left:15px;}

c)

alink color:green

d)

a:visited {color:yellow;}

e)

a:active {color:blue;}

Yanıtlar: 1B, 2C, 3D, 4E, 5B, 6E, 7A, 8D, 9B, 10C
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5. DREAMWEAVER VE ÇALIŞMA ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. DREAMWEAVER VE ÇALIŞMA ALANLARI
5.1. Dreamweaver’ı temin etmek
5.2. Dreamweaver Neler yapabilir
5.3. Dreamweaver Temelleri
5.3.1. Insert panel
5.3.2. Properties inspector
5.3.3. Document toolbar
5.3.4. Tag selector
5.3.5. Document window ve Panel Groups
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde web tasarım pragramı olan Dreamweaver
programını temin etmeyi öğrenir.
Dreamweaver programının çalışma alanlarını programın
yeterliliğini ve programın temellerini öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Dreamweaver’ı temin etmek,



Dreamweaver Neler yapabilir,



Dreamweaver Temelleri
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Giriş
Web için kullanılan materyallerden site içerisine yazılan dil ve üsluba kadar herşeyden
site tasarımcısı sorumludur. Bu yüzden site oluşturulurken toplumun sosyal ve kültürel
özellikleri göz önünde tutulmalı, hiçbir zaman hukuk ve demokrasi ile çakışan ifadeler
kullanılmamalıdır. Site içerisinde kullanılan materyaller eğer bir başka yerden alıntı ise
kesinlikle alınan yerden izin alınmalı ya da materyalin serbest kullanılıp kullanılmayacağı
araştırılmalıdır. Bu bölümde site oluşturmak için kullanılan Dreamweaver programının temelleri
ve kullanımı anlatılacaktır.
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5. Dreamweaver ve Çalışma Alanları
Web sitesinin tasarımına başlamadan önce site içerisinde kullanacağınız dokümanları
oluşturmanız gerekiyor. Web sayfaları içerisinde kullanacağınız ses, resim, film ve metin
dosyalarını önceden hazırlamanız, hatta hangi dosyayı hangi sayfada kullanacağınızı kağıt
üzerinde tasarlamanız, sitenin oluşturulması esnasında size ışık tutacaktır.
Ziyaretçi kitlesini ve bu kitleye yapacağınız hitap metinlerini de uygun bir şekilde
hazırlamanız, sitenin ziyaretçi oranını arttıracaktır.
Web için kullanılan materyallerden site içerisine yazılan dil ve üsluba kadar herşeyden
site tasarımcısı sorumlu olacaktır. Bu yüzden site oluşturulurken toplumun sosyal ve kültürel
özellikleri göz önünde tutulmalı, hiçbir zaman hukuk ve demokrasi ile çakışan ifadeler
kullanılmamalıdır. Site içerisinde kullanılan materyaller eğer bir başka yerden alıntı ise
kesinlikle alınan yerden izin alınmalı ya da materyalin serbest kullanılıp kullanılmayacağı
araştırılmalıdır. Aksi halde telif yasalarına göre suçlu duruma düşebilirsiniz.
Dreamweaver, alanının öncüsü bir WYSIWYG (What you see is what you get / Ne
görürsen onu alırsın) bir web editör ve geliştirme ortamıdır. Aslında burada HTML editörü
demek gelmişti içimden ama sonra Dreamweaver'ın sadece bir HTML editörü olmadığı onunda
ötesinde giderek tam bir Framewrok (Geliştirme ortamı) halini aldığı geldi aklıma. Evet her
yeni sürümde Dreamweaver bizi biraz daha kendine bağlamakta ve kendini rakipsiz kılmakta.

Genel Dreamweaver ara yüzü

5.1. Dreamweaver’ı Temin Etmek
Dreamweaver ticari bir yazılım oluo belli bir ücret karşılığında lisans esaslı satışı
yapılmaktadır. Dreamweaver’ı nereden satın alabileceğiniz konusunda daha kapsamlı bilgiyi
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www.medyasoft.com.tr adresinden alabilirsiniz. İnternet üzerinde bir çok alışveriş sitesinin
sanal vitrinlerinde Dreamweaver’ı bulmanız da mümkün.
Dreamweaver ve birçok Adobe ürününün deneme sürümlerini www.adobe.com
adresinden temin edebilmeniz de mümkün.

5.2. Dreamweaver Neler Yapabilir?
Dreamweaver; başta HTML düzenleme olmak üzere bir web tasarımcının ihtiyacı olan
hemen her konuda ihtiyaçlarına cevap verebilecek donatılara sahiptir. Örneğin basit HTML
olayları olarak nitelendirebileceğimiz, tablo, resim, metin flash (swf) ve aklınıza gelebilecek
her türlü HTML bileşenini sayfalarımıza görsel bir ara yüz ile ekleyebilme imkânından başka,
bu standart HTML bileşenlerine w3c inisiyatifleri içerisindeki geçerli yöntemlerle
hükmedebilme, biçimlendirebilme ve sıfırdan yapılandırabilme imkanı sağlamaktadır.
Sözgelimi CSS (Cascading Style Sheet) ler ile sayfalarınızdaki elemanları konumlandırabilir
renklendirebilir ve biçim düzenlemesi yapabilirsiniz. Bu konuya ileride daha geniş deyineceğiz
o yüzden şimdilik hızlı hızlı geçiyorum.

Tablo ekle iletişim penceresi
Bu işin HTML tarafı. Dreamweaver ayrıca Behaviors veya Commands olarak
adlandırılabilen ve extensions olarak tabir edilen eklentiler sayesinde sınırı olmaksızın
genişleyebilen JavaScript başta olmak üzere güçlü araçlara sahiptir. Bu bahsi geçen araçlar ile
sayfalarınızda kolayca açılır menülerden (pop-up menu) fare ile üzerine gidildiğinde değişen
resimlere (rollower images) her türlü JavaScript aksiyonunu yapabilmemiz mümkündür.
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Behaviors panelinden genel bir görünüş
Dreamweaver’ın yetenekleri bu kadarla da kalmıyor tabi. Dreamweaver’ın web tasarım
dünyasına getirdiği en büyük yeniliklerden biri olan Server Behaviors yani Dreamweaver ile
sunucu taraflı projeler geliştirme imkânı sağlayan kullanıcı dostu bir ara yüzü de bünyesinde
barındırmaktadır. Bu ara yüz birkaç da eklenti yardımı ile oldukça etkileyici işlere imza
atabilmektedir. Kayıt giriş, güncelleme ve silme gibi veritabanı işlemlerinden, üyelik sistemi
ve kullanıcı yönetimi gibi birçok işlemi bu araçlar ile yapabilmek mümkün. Üstelik herhangi
bir programlama bilgisine de ihtiyacınız olmadan bu tür projeler geliştirebilmeniz de
muhtemeldir.

Application paneli ile sunucu taraflı çalışmalar
Aslında programlamanın temellerini bilmeden bu tür işlere girişmek çok ciddi sorunlara
yol açmaktadır. Bu nedenle ASP, PHP ya da hangi geliştirme ortamını kullanıyorsanız, en
azından bu programlama dillerinin genel çalışma prensiplerini öğrenmek size ilerideki
çalışmalarınızda oldukça büyük fayda sağlayacaktır.
Bunlara ek olarak Dreamweaver içerisinde hazır şablonlardan kendi şablonlarınız ile
çok sayfalı statik siteleri tek tıklama ile aynı anda güncelleme gibi Templateyönetimi, hata
düzeltme ve kod geçerlilik kontrolleri gibi yönetimsel araçlarda bulunmaktadır. Dreamweaver
bu bahsi geçen işlemleri kendi içerisinde bulunan bir site yöneticisi (Site Manager) ile kolayca
erişim ve yine kendi içerisindeki FTP istemci yazılım ile siz farkında bile olmadan sunucuya
gönderme imkânı da sağlamaktadır.
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Site manager ile projelerinizi yönetmek çok kolay

5.3. Dreamweaver Temelleri
Dreamweaver (DW) ara yüzü belli başlı parçalardan oluşmaktadır. Bunları;


Insert panel (Ekle paneli)



Properties Inspector (özellik yönetgeci)



Document toolbar (Doküman araç paneli)



Tag selector (etiket seçici)



Document window (Doküman penceresi) ve Panel groups (Panel grupları)
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Dreamweaver 8 çalışma ortamı
DW, bizlere ihtiyaçlarımıza göre değiştirilebilir bir çalışma ortamı sunma özelliğine
sahip bir editördür. Örneğin DW'ı daha çok kod yazmak için kullanacaksanız bu ara yüzü
"Coder" çalışma ortamı olarak seçebilir ve Macromedia'nın eski HTML editörü olan "Home
Site" benzeri bir ara yüz elde edebilirsiniz. Onun dışında kurulum ile standart olarak seçili gelen
"Designer" çalışma ortamında ise tasarım ihtiyaçlarını karşılayacak bir ara yüze
kavuşabilirsiniz.
Çalışma ortamını Window / Workplace Layout menüsü altında yer alan seçenekler ile
yapılandırabilirsiniz.
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Window / Workplace Layout menüsü ile ara yüzü yapılandırabilirsiniz
Çift monitör ile çalışanlar "Dual Screen" seçeneği ile her iki ortamı da aynı anda
kullanabilme şansına sahipler.

Coder ara yüzü ile DW çalışma ortamı
Çalışma ortamı ayarlarını devamlı değiştiren kullanıcılar, Window / Workplace
Layout / Save Current menüsü ile bu ayarları kaydedip daha sonra tekrar kullanmak üzere
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çağırabilirler. Window / Workplace Layout / Manage menüsü ile de önceden tanımlı bu
ayarları düzenleyebilirler.

Önceden tanımlı bu ayarları düzenleme penceresi

5.3.1. Insert Panel
DW’ın beklide en çok kullanılan ve önem verilmesi gereken ara yüz bileşenidir.
Sayfamıza ekleyeceğimiz her türden içeriği bu panel yardımı ile sayfamıza eklememiz
mümkündür. Oldukça iyi kategorize edilmiş bir yapısı olmakla beraber, isterseniz sizde kendi
araç panelinizi oluşturarak kişiselleştirebilirsiniz.

Insert bar ve alt sekmeleri
Kategorileri seçmek için panelin sol kısmında bulunan ve aşağı işaret eden ok
düğmesine tıklayarak açılan menüden bir kategori görebilirsiniz. İsterseniz eski DW
sürümlerinde olduğu gibi sekmeler (tab) halinde görüntülemek için ise “Show as Tabs”
seçeneğini kullanabilirsiniz.
Diğer taraftan bir obje birden fazla alt seçeneğe de sahip olabileceğinden yanlarındaki
oklara tıklayarak alt içeriklerini görmeniz de mümkün tabi. Örneğin Insert Image düğmesi
altından Rollover image ya da Image map seçeneklerine de ulaşabilmekteyiz.
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Insert bar ile sayfanıza resim tablo gibi bir çok bileşen ekleyebilirsiniz
Yeri gelmişken bu panel ile Insert (Ekle) menüsünün içerikleri de aynıdır. Yani
birbirleri yerine de kullanılabilirler. Fakat kullanım ve erişim kolaylığı sağlamak amacı ile bir
toolbar haline getirilen Insert menüsü gerçekten de DW’ın belkemiğini oluşturuyor desek hata
etmiş olmayız sanırım.
Bir diğer değinilmesi gereken nokta ise bu Insert panelin kurduğumuz eklentiler ile
genişleyebileceği, yeni düğmeler hatta yeni kategorilerle zenginleşebileceğidir. Eski DW
sürümlerinde bu panelin adı "Object Panel" olarak geçmektedir. Bundan yola çıkarak
kurduğumuz eklentilerin türleri Object ise eklenen menünün ya da düğmenin Insert menüsü
ve Insert panel altında olduğunu tahmin edebilirsiniz.
Insert panelin kişiselleştirilmesi
İhtiyaçlarınız ve istekleriniz çerçevesinde Insert paneli dilediğinizce düzenleyebilir en
sık kullandığınız düğmeleri bir araya toplayabilirsiniz. Kişiselleştirme işlemine başlamak
için Insert panelin sol kısmında yer alana "Common" (ya da hangi sekme seçili ise onun adının
yazılı olduğu) düğmesine tıklayarak açılan menüden "Favorites" sekmesine geçebilirsiniz.
Sekmeler menüsünden Favorites sekmesine geçiyoruz
Şimdi panel üzerinde herhangi bir yere sağ tıklayarak açılan menüden "Customize
Favorites" seçeneğini seçiyoruz ve açılan iletişim penceresi vasıtasıyla Favorites (sık
kullanılan) sekmesini kişiselleştirebiliriz.

Panelde herhangi bir yere sağ tıklayıp Customize favorites seçeneğine tıklıyoruz
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Sol kısımda yer alan düğmeleri sağ kısımda yer alan Favorites sekmesine taşıma için
aradaki ok işaretini (>>) kullanabilirsiniz. Panelden kaldırmak istediğiniz düğmeler için
"Favorite objects" listesinin üstünde yer alan "Remove selected object in Favorite objects
list" düğmesi ile silebilirsiniz. Yukarı aşağı ok işaretleri ile de düğmelerin konumlarını
belirleyebilirsiniz.

Kişiselleştirme iletişim penceresi
Farklı gruptan düğmeleri gruplamak ve grupları birbirinden ayırmak için "Add
separator" seçeneğini kullanabilirsiniz.
Bu şekilde kendime özgü yapılandırdığımız ve sık kullandığımız seçeneklerin bir arada
bulunduğu bir panel elde etmiş olduk. Çalışma zamanımızı oldukça kısaltan bu uygulama ile
sizde daha verimli çalışmalar yapabilir, devamlı paneller arasında geçişler yapmaktan
kurtulabilirsiniz.

5.3.2. Properties Inspector
Insert toolbar ve/veya menüsü vasıtası ile sayfamıza eklediğimiz her türlü içeriğe
yönetmemizi sağlayan bu panel en az Insert toolbar kadar önemli bir yere sahiptir. Zira HTML
Attributes olarak tabir ettiğimiz objelerin birçok özelliklerine (resimlerin boyutları, metinlerin
linkleri, linklerin hedef pencereleri tabloların sütun satır sayısı vs…) Properties paneli
vasıtasıyla hükmetmek mümkündür. Seçtiğimiz objenin türüne göre bu panel de değişiklik
göstermekte ve kendini seçili olan objenin Attribute’lerine göre yeniden yapılandırmaktadır.

Properties paneli ile sayfadaki her türlü elemana hükmedebilirsiniz
Yine aynı panel sayesinde seçtiğimiz objelerin CSS stillerini değiştirip onlara stil
atamamız dahi mümkün.
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Properties panel vs CSS ilişkisi
Panelde boş bir alana çift tıklarsanız panelin küçülüp büyüdüğünü göreceksiniz. Büyük
hali daha ayrıntılı seçenekleri içermekle beraber, küçük hali yer kazanmak isteyenler için
oldukça kullanışlı olacaktır.
DW öğrenmenin büyük bir parçası olan Properties inspector’ün kullanım alanlarını
kavramak özellikle yeni başlayanlar için oldukça önemli bir yere sahip olsa gerek.
Sayfa ayarları
Yeni bir doküman oluşturduktan sonra bu dokümanın arka fon, link ve yazı rengi, kenar
boşlukları, sayfa başlığı ve dil kodlama bilgisi olan "Encoding" ayarlarını yapmak için Modify
/ Page Properties menüsü ile ulaşabileceğiniz sayfa ayarları iletişim penceresini
kullanabilirsiniz.
Appearance

Modify / Page Properties menüsü ile sayfa ayarları iletişim penceresine ulaşabilirsiniz
"Appearance" sekmesinden arka fon ve renk ayarları ile kenar boşlukları gibi görünüm
özelliklerini yapabilmek mümkün.
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Genel ayarlar
Eğer Edit / Preferences menüsü ile ulaştığımız Ayarlar kısmındaki "General" sekmesi
altında yer alan "Use CSS instead of HTML tags" seçeneği işaretli ise "Page Properties"
penceresinde yaptığınız görünüm özelliklerindeki değişiklikler "body" etiketi için bir CSS
tanımlaması olarak yapılacaktır. Eğer bu seçenek işaretli değilse klasik teknik olan "body"
etiketine parametre olarak eklenecektir.

HTML etiketleri yerine CSS ile biçimlendirme yapmak
Böylece zahmetsiz ve kolay bir biçimde sayfalarımıza modern CSS standartlarına uygun
görünüm biçimlendirmesi yapabilir ve klasik tekniklerdeki hataları tekrarlamaktan kaçınmış
oluruz.
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Rollover test linkleri sayfa ayarları ile yapmak oldukça kolay
Yine bu sayede genelde yeni başlayan arkadaşların takıldıkları bir konu olan "Rollover
Text Linkler" için yani üzerine gidince rengi ve alt çizgi özellikleri değişen linkler ile ilgili
ayarları da oldukça zahmetsiz bir biçimde yapmak mümkün olabiliyor. Aynı şekilde sayfa
başlık etiketlerini de (H1,H2,...H6) "Heading" sekmesinden yapılandırabilirsiniz.
Tekrar hatırlatalım bu kısımların aktif olabilmesi için Edit / Preferences menüsünden
"General" sekmesi altında yer alan "Use CSS instead of HTML tags" seçeneğinin işaretli
olması gerekiyor.
Title/Encoding
"Title" ile sayfamızın tarayıcı penceresinin üst kısmında görünen başlık metni ve
sayfamızın dil kodlama bilgisi olan "Encoding" ayarlarını yapabilmemiz mümkün.
Sayfalarımızda Türkçe karakter kullanabilmek için listeden "Türkçe (Windows)" seçeneğini
seçmiş olmalıyız.
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Sayfada Türkçe karakter kullanabilmek için Türkçe (Windows) seçili olmalıdır
Tracing Image
Bu seçenek ile; bir tasarım ile çalışırken ya da bir tasarımı kopyalamanız gerektiği
durumlarda neyin tam olarak nerde olduğunu anlayabilmek için "Tracing Image" seçeneğini
kullanabilirsiniz. Bu seçenek ile sayfaya eklediğiniz resmin saydamlığını da ayarlayarak opak
bir görünüm verip kendi tasarımınızı bu kılavuz tasarım resmi üzerine inşa edebilirisiniz. Bu
resim Sadece DW ile çalışırken görünüp sayfayı kaydedip tarayıcı ile baktığınızda
görünmeyeceğinden tasarım aşamasında bizlere büyük bir kolaylık sağlayarak tasarım
sürecinin oldukça kısalmasını da sağlayacaktır.

Tracing Image ile tasarım üzerinde çalışmak oldukça kolay
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5.3.3. Document Toolbar
Panel üzerinde çalıştığımız doküman ile ilgili daha doğrusu doküman penceresi ile
ilintili değişiklikleri hızlı bir biçimde yapmanıza olanak sağlıyor.

Doküman paneli
Show Code View: Kod görünümüne geçmeyi sağlar.
Show Code and Design: Hem tasarım hem de kod görünümünü aynı anda görebilme
imkânı tanır.
Show Design: Tasarım görünüme geçmeyi sağlar.
Server Debug: Dinamik sayfalar ile çalışırken tarayıcı ile localhost üzerinden sayfayı
kontrol etmektense Server debug düğmesine tıklayarak gerçek zamanlı veritabanından gelen
kayıtların ve kodların çıktılarının nasıl bir sonuç verdiğini görmenize olanak tanır. Oldukça
kullanışlı bir özellik.

DW içerisinde Server Debug ile çalışırken
Document Title: Dokümanımıza başlık atamamızı sağlar. Bu başlık tarayıcının başlık
çubuğunda görünen metni ifade etmektedir.
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No Browser/Check Errors: Dokümanımızın tarayıcı uyumluluğunu kontrol etme
seçeneklerine ulaşabilmemizi sağlar.
Validate Markup: Dokümanı ya da seçili tagın kod geçerliliğini kontrol eder
File Management: Dosya yönetim menüsüne erişimi sağlar. Özellikle Remote site
tanımlaması yapılmış sitelerde FTP den dosya düzenleme yetkilerini düzenleyen ve proje
üzerinde aynı anda çalışan iki kişinin aynı anda birbirinden bağımsız dosyaları
değiştirmemesini sağlayan Check in / Check out seçeneklerini ve dosyayı FTP den gönderme
seçeneklerini yönetmemizi sağlar.
Burada önemli gördüğüm Design Notes aracı çalıştığımız dokümanların bizim için
önemli bazı bilgilerinin DW tarafından saklanması ve gerektiğinde bize sunulmasını organize
eder. Eğer sitenizde aynı dokümanın birkaç versiyonu varsa çok işinize yaracaktır. Bu notlar
sadece tasarımcı tarafından DW içerisinde görünen bilgilerdir ziyaretçileriniz bu notları
göremezler.

Design notes penceresi
Tanımlı siteler ile çalışırken, DW tarafından otomatik olarak site dizini altında
oluşturulan "_notes" klasörü bu "Design notes" bilgilerini içermektedir ve sitenizi yayınlarken
bu klasörleri uzak sunucuya göndermenize gerek yoktur.
Preview/Debug in Browser: Dokümanı tarayıcı ön izlememizi sağlar.
Refresh Design View: tasarım görünümünü yeniden yükleyerek kod görünümünde
yaptığınız son değişikliklerin tasarıma yansımasını sağlar.
View Options: Görünüm özelliklerini yönetmenizi sağlar. Kenarlarda ızgara
göster/gizle, satır numaralarını göster/gizle, kelime kaydır/kaydırma gibi seçenekleri
düzenlemenizi sağlar.
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Visual Aids: Tasarım görünümünde sayfayı
yardımcılarını kullanıp kullanmayacağınız belirtmenizi
tablolardaki sınır çizgilerini göstermemesini sağlamak
seçeneğini kapatmanız yeterli olacaktır. Buradan size
işlerinizi daha kolaylaştırabilmeniz de mümkün.

tasarlarken hangi tasarım elemanı
sağlar. Örneğin DIV, katman ve ya
istiyorsanız; “CSS layout outlines”
en uygun çalışma ortamını seçerek

Status bar
Birçok programda olduğu gibi DW’da da bir durum çubuğu (status bar) bulunmakta.
Fakat DW’ın durum çubuğu oldukça enteresan işlevlere de sahip.

Durum çubuğu
Document size and estimated download time: üzerinde çalıştığımız dokümanın dosya
boyutu ve tahmini yüklenme süresi
Window size pop-up menu: Kullanılabilir içerik alanına göre doküman penceresini
boyutlandıran ve tasarımımızın tahmini olarak nasıl göründüğünü gösteren oldukça faydalı bir
özellik.

Çözünürlüğe göre yeniden boyutlandırma menüsü
Bu seçeneklerin aktif olması için Window / Cascade menüsü ile pencereleri sıralatmak
gerekmektedir.
Set magnification: Doküman penceresindeki içerik alanını büyütme daha doğrusu
yakınlaştırma oranı. Aynı şekilde Zoom tool da aynı görevi görmektedir.
Hand tool: Sayfadaki içeriği seçim yapmaksızın sadece sağa sola yukarı aşağı
çekiştirme gibi işlemleri yapmanıza olanak sağlar.
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Select tool: Hand tool’un aksine tıklanan objeyi seçmeye yarayan araçtır. DW’da
varsayılan olarak seçili gelir.
Diğer bileşenler

5.3.4. Tag Selector
Dreamweaver içerisinde seçtiğiniz bir HTML elemanını DOM (Document Object
Model) mantığına dayalı olarak hangi etiketin hangi ana bileşene bağlı olduğunu basamaklı
olarak gösteren bir yapıya sahiptir. Bu araç sayesinde tasarım görünümünde doğrudan
seçemediğiniz taglara (etiket demek ne kadar doğru bilmiyorum ama) hükmetmemizi sağlıyor.

Etiket seçme aracı

5.3.5. Document Window ve Panel Groups
Burası adından da anlaşılacağı üzere doküman penceresi yani çalışma alanızı ifade
etmekte. Document toolbar’dan Code, Split ve Design düğmeleri ile çalışma alanımızı kod
görünüm ya da tasarım görünümü arasında değiştirmek de mümkün. Ben genelde Split i
kullanırım. Tasarımla uğraşırken zaman zaman koda müdahale etmek de gerekebiliyor.

Doküman penceresi
Bu paneller Dreamweaver’ın (DW) temel ara yüz bileşenlerini oluşturmakla beraber
hepsinin kullanımı birbirine oldukça benzemektedir. Bu nedenle bunların çalışma ve işleyiş
prensiplerini kavradığınız takdirde DW’ı kullanmak çocuk oyuncağından farksız olmakta.
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Artık bir standart halini alan bu paneller sürümden sürüme farklılık gösterse dahi temelde aynı
mantığı korumaya devam etmektedir.
Örneğin aynı panel bir önceki sürümde farklı bir panel grubuna dâhil iken bir sonraki
sürümde sadece yeri değişmiş fakat işlevinde herhangi bir değişme olmamıştır.
Makaleyi okurken olurda sizdeki Dreamweaver sürümünde böyle bir panel
göremezseniz endişelenmeyin. Makale Dreamweaver 8 baz alınarak kaleme alınmıştır.
Panellerin sağ üst köşelerindeki simgelere tıkladığımızda açılan Panel menülerinden
ilgili panele ait tüm işlemleri yapabilmemiz mümkün. Örneğin CSS Styles paneli menüsünden
Yeni bir stil yaratabilir ya da var olanları yönetebiliriz. Yine aynı Panel menüleri sayesinde
“Group CSS styles with…” seçeneği ile bu panelin başka bir panel gurubu altında yer almasını
sağlayabiliriz. Aynı şekilde panelleri sol üst köşelerinden tutup istediğiniz bir yere sürükleyerek
çalışma ortamınızı kendinize göre düzenlemeniz de mümkün.

CSS styles paneli
Uzatmadan panel gruplarını incelemeye başlayabiliriz. Bu gruplar CSS Styles,
Application, Files, Tag inspector, Layers, Results, History ve Frames dir. Daha yakından
incelemek gerekirse;
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CSS styles
Bu panelimiz adından da anlaşılacağı üzere CSS stillerimizi yönetmemize yarıyor. Eski
sürümlere göre DW 8 de biraz daha kapsamlı ve kullanışlı hale getirilmiş olan bu panel işlerimizi
tahmin ettiğiniz gibi oldukça kolaylaştırmakta.

CSS styles paneli liste görünümü
Panelde önceden tanımladığımız stillerin isimleri listelenmekte ve biz de bu listeden
ilgili stile tıklayarak panelin alt kısmında bulunan “Properties for …” başlıklı kısımdan
stilimizin özelliklerine doğrudan müdahale edebiliyoruz.
Aynı panel içerisinde yer alan “Current” sekmesi ile sayfada herhangi bir alana
tıkladığımızda o alanı etkileyen CSS özelliklerini görüntülemeye yarıyor. Örneğin Current
sekmesine geçip bir başlığa ya da stiller ile biçimlendirilmiş bir metne tıkladığınız anda bu
alanda stil özellikleri listelenmekte ve bize bu elemanın hangi stillerden etkilendiği konusunda
fikir vermektedir.

CSS styles paneli current sekmesi görünümü
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Bu panelin daha ayrıntılı özellikleri CSS stiller ve biçimlendirme kapsamında ileride ele
alınacağından şimdilik bu kadarla geçiyoruz.
Files
Bu panel standart olarak 3 sekmeden daha doğrusu 3 ayrı panelden meydana
gelmektedir. Eğer siz sonradan bir panel grup değişikliği yapmadıysanız bunlar:



Files



Assets



Snippets

Her biri değişik işlevlere sahip bu panelleri incelemek istersek:
Files
Eğer tanımlı sitelerle çalışıyorsak yani Dreamweaver içerisinde bir site tanımlaması
yaptıysak ve çalışmalarımızı bu site üzerinden yürütüyorsak bu panelde otomatikman içerisinde
çalışılan sitenin dosyaları görünecektir. Yine aynı şekilde Windows Gezgini mantığı ile ağaç
yapısında klasörleri gezebilir değiştirmeke istediğiniz dosyalara ulaşmak için bu paneli
kullanabilirsiniz.

Files panel grubunda Files paneli ile site dosyalarınızı yönetebilirsiniz
Örneğin sayfanıza bir resim eklemek için bu Files panelinden resimlerin bulunduğu
dizine girip resim dosyasını sürükleyip sayfa içerisine bıraktığınızda resim doğrudan sayfanın
içerisine eklenecektir.
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Files panelinden resimleri sürükle bırak yöntemiyle sayfanıza ekleyebilirsiiz
Panelin sağ üst köşesindeki işarete tıklayarak açılan menüden panele ait bazı özel
işlemleri gerçekleştirebilmemiz de mümkün. Bu özellik her panel grubu için geçerli
olduğundan ileride bunu tekrarlama ihtiyacı duymayacağım.

Files paneli menüsü
Assets
Assets kelime anlamı itibariyle mal varlığı manasına geliyor. Aslında DW yapımcıları
bu panelin ne işe yaradığını çok güzel anlatan bir isim seçmiş. Tanımlı bir sitede çalışırken o
site içerisinde kullandığınız her türlü resim, CSS tanımlarken kullandığınız renkler, linkler,
flash dosyaları ve şablon kütüphanesi objeleri (Library) dosyaları gibi site içeriğinin
oluşturulmasında görev alan tüm elemanları bu panel üzerinden tek bir liste halinde görmek
mümkün.
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Assets paneli
Eğer listenin eksik olduğunu düşünüyorsanız son yaptığınız değişikliklerin listeye
yansımasını sağlamak için yine sağ üst köşeden açılan menüden Recreate site listseçeneğinden
listeyi baştan oluşturabilirsiniz.

Assets paneli menüsü
Panel aynı zamanda Favorites görevi de görmekte. Yani sıkça kullandığımız
materyallere kolayca erişmemizi sağlayan bir listeyi de tutuyor. Böylece materyallere erişmek
gerçekten de kolaylaşıyor.
Snippets
Bu panel daha çok hazır kod parçalarını barındıran bir kod kütüphanesi gibi
düşünülebilir. DW ile standart olarak birçok hazır script ve örnek kod bulunmakta: Öte yandan
kendi yazdığınız kodlarla veya fonksiyonlar sayesinde de kendi kütüphanelerinizi
oluşturmak mümkün. Böylece özellikle kod yazan arkadaşlar her an elinin altında kod
kütüphanelerini kullanabilmekte
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Snippets paneli
Yine sürükle bırak mantığı ile çalışan bu panel özelleştirilebilmesi açısından oldukça
işe yarayacak gibi görünüyor.
Application
Sunucu modelleri ile çalışarak dinamik içerikli sayfalar yapıyorsanız Application
paneline çokça ihtiyacınız olacak demektir. Panel grubu;



Database



Binding



Server behaviors



Compoments



Database

Yaptığımız projede kullandığımız veritabanı bağlantılarını bu panelde görebiliriz.
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Applications paneli altında Database (veritabanı) sekmesi
Bindings
Bu panel altında Recordset olarak tabir ettiğimiz DW içerisinde veritabanına
bağlanarak SQL sorgularının sonuçlarını aldığımız kayıt dizelerini oluşturabilir ve bu sorgu
sonucunda dönen veritabanı alanlarının listesini görebiliriz. Recordset kavramı ve sayfaya veri
yazdırma işlemleri ilerideki konularda ayrıntılı olarak ele alınacağından şimdilik bu kadarla
geçiyoruz.

Applications paneli altında Bindings (bağlantılar) sekmesi
Server Behaviors
Behavior kavramına daha önce de deyinmiştik. Server behavior’lar ise onların dinamik
sayfalardaki eşdeğerleri olarak karşımıza çıkıyor aslında. Yani sayfaya eklenen dinamik
içerikle ilgili her türlü bilgi bu panelde listelenmekte. Aynı şekilde kayıt sayısı veya sayfa
bilgisi, kullanıcı giriş çıkış işlemleri gibi bir çok dinamik opsiyonu da bu panel üzerinden
yönetebilmek de olası
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Applications paneli altında Server Behaviors sekmesi
Kurduğumuz eklentilere (extension) göre bu listenin içeriği genişleyebilir. Kurduğunuz
eklenti eğer server behaviors ile ilgili bir eklenti ise öncelikle burada aramak daha mantıklı
olacaktır.

Applications paneli altında Server Behaviors sekmesi menüsü
Components
Emin olmamakla beraber sanırım sadece ASP.NET sayfalarında bir anlam kazanan ve
eklentiler ile birlikte gelen componentlerin yönetildiği panel oluyor kendileri. ASP.NET ile
herhangi bir DW projesi geliştirmediğimden bu panel hakkında pek de geniş bilgi
veremeyeceğim. Bir şeyler eklemek isteyen arkadaşlar bana konu ile ilgili e-mail göndererek
katkıda bulunabilirler.
Tag inspector
Panel Attributes ve Behaviors adlı iki panelden oluşmakta.
Attributes
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Attribute kelime anlamı olarak özellik, bağlaç manasına gelmekte. Programlama ile
ilgilenenlerin pek de yabancı olmadığı bir kavram aslında. Örneğin sayfamıza resim eklemek
için gerekli kod aşağıdaki gibidir.
<img src="images/resim2.jpg"

width="250" height="375" style="float: right;" />

Buradaki width, height, style ve src birer attribute’ü temsil etmekte. Bunların sayısı
HTML öğelerinin türlerine göre değişmekle beraber sonradan sayfa düzeni sırasında bir
attribute eklemek de olası. Fakat tasarım yaparken bir attribute eklemek için kod görünümüne
geçmek ve kodun içerisinden ilgili satırı bulup değişikliği yapmak gerekmektedir. Buda zaman
zaman can sıkıcı bir hal almakta idi. Fakat DW ile bu işlem oldukça kolay. Sayfada herhangi
bir eleman seçin (resim, link, paragraf vs.) ve Attribute paneline dikkat edin. Seçtiğiniz elemana
göre bize çeşitli seçenekler sunmaktadır. Örneğin buradan bir resmi sağa hizalamak için
gerekli STYLEkodunu girmek gerçektende oldukça kolay.

Attributes paneli kategori görünümü
İsterseniz attribute’leri kategorilere göre isterseniz de bir liste halinde görmek mümkün

Attributes paneli
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Behaviors
Aslında eski DW kullanıcılarının ilk sürümlerden bu yana pek de yabancı olmadıkları
bir panel bu. Muhteviyatını ise hazır JavaScript Events (olayları) oluşturmakta.

Behaviors paneli menüsü
Burada “Event” olarak tabir edilen olay kavramını açıklamak gerekiyor sanırım. HTML
standartlarına göre objenin türünden türüne değişmekle beraber belli başlı standart olaylar
bulunmaktadır. Bunlar çağrılan JavaScript kod bloğunun çalıştırılmaya başlayacağı veya daha
farklı bir deyimle tetikleneceği anı belirtir. Örneğin bir linke tıkladığımızda Pop-up pencere
açtırmak istersen öncelikle bir metne link olarak # veriyoruz. Bu boş bir linktir. Yani hiçbir
işlevi yoktur. Daha sonra bu link seçili iken Behaviors panelden + işaretine tıklayarak açılan
menüden Open Browser Window seçeneğini seçtiğimiz takdirde karşımıza pop-up pencere
ile ilgili ayarlar çıkacaktır. Bu ayarları yapıp OK dediğimizde ise Behaviors panelde “onClick
Open Browser Window” şeklinde bir ifade göreceğiz. onClick in üzerine tıkladığımızda bu
html elemanı için geçerli event’ların listesi açılacaktır.

Behaviors paneli event (olay) listesi
Sayfada elemanları seçtikçe önceden bu elemanlar için tanımlı behavior’ların listesi bu
panel içerisinde Event’ları ile birlikte görünecektir. Listenin en altında yer alanShow Events
for menüsünden bu olay listesinin hangi tarayıcı uyumluluğu baz alınarak listeleneceğini
seçebiliriz.
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Behaviors paneli Show events for ile tarayıcı uyumluluğunu ayarlayabilirsiniz
Results
Bu panel adından da anlaşılacağı üzere sonuçları bünyesinde barındırıyor. Bu sonuçlar
sayfada Search And Replace ile değiştirdiğimiz kelimelerin sonuçlarından sayfayı tarayıcı
uyumluluğuna dair kontrol ettirdiğimiz rapor sonuçlarına kadar birçok şeyi kapsamaktadır.
Göze hoş görünmesi açısından ben Timeline panelini de buraya taşıdım oldukça güzel göründü
sizlere de tavsiye ederim. İçerdiği paneller;


Search



Reference



Validation



Target Browser Check



Link Checker



Site Reports



FTP logs



Server Debug



Search

Tahmin edebileceğiniz gibi sayfada yaptığımız bul değiştir olaylarının sonuçlarını
görmemize yarayan bir panel. Üzerinde söylecek pek bir şey yok.

Search paneli sonuçları
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Edit / Search and Replace seçeneğinde Find in olarak belirtilen menüden “Entire
current local site” seçeneği ile tüm site içinde bul-değiştir işlemini yapabilir ve bu result paneli
sayesinde hangi dokümanın hangi satırında ilgili değişikliğin yapıldığını görebilirsiniz.
Reference
DW içerisinde gelen e-book’lar olarak tabir edebiliriz bunları. Macromedia’nın kendi
ve OREILLY yayınlarından oluşan oldukça güzel bir kaynak kitaplığı oluşturulmuş. Kod
yazarken sıkıştığınız zamanlarda hayat kurtarıcı olabiliyor.

Reference paneli
Validator
Sayfamızdaki HTML ve ColdFusion başta olmak üzere belli başlı dillerin yazım ve
kullanım standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eden ve w3c standartlarına göre kontrol
yapan bir araç ve bu aracın kontrol sonuçlarını gösteren ekrandan oluşan bu panel özellikle
profesyonel olarak bu işle ilgilenenlerin dikkatini çekecektir.

Validator paneli
Setting seçeneği ile bu geçerlilik kontrolünün hangi standartlara göre yapılacağını da
belirlemeniz mümkün.
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Validatör ayarları
Taget Browser Check
Yine Validator benzeri bir işlevi olan fakat bu sefer sayfamızın tarayıcılara uygun olup
olmadığını tarayıcıların destek standartlarına göre kontrol eden oldukça faydalı bir araç

Taget Browser Check
Settings den hangi tarayıcılara göre kontrol yapılacağını seçmeniz de mümkün

Taget Browser Check ayarları
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Link Checker
Sayfanızda ya da sitedeki tüm dosyalardaki linkleri geçerli olup olmadıklarını kontrol
eden ve bunu bir rapor halinde görmenizi sağlayan oldukça faydalı bir panel. Yeşil düğmeye
tıkladığınızda açılan menüden “Check links for entire current local site” ile tüm sitedeki
linkleri kontrol ettirmeniz mümkün.

Link Checker
Site reports
Site raporları aslında tüm bu bahsi geçen araçların bir kombinasyonu gibi düşünülebilir.
Kapsam olarak bir veya birkaç dokümanı (sitedeki tüm dokümanları da olabilir) hatalara ve
geçersiz HTML kodlarına karşı kontrol edip bunları bize bir rapor olarak sunmaktadır. Yeşil
düğmeye tıkladığımız anda açılan iletişim penceresinden raporlarımız ile ilgili ayarları yapmak
mümkün. Hangi özellikler için kontrol yapılacağını bu pencereden seçebileceğimiz gibi alt
kısımda bulunan “Report setting” ile ilgili seçeneğe dair ayrıntılı düzenlemeleri yapmak da
mümkündür.

Site reports
Örneğin önce Accessibility’i seçip sonra Report settings’e tıklarsak
pencereden Accessibility (erişilebilirlik) ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapabiliriz.

açılan
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Site reports ayarları
FTP log
Site tanımlamasını Remote server yani uzaktaki sunucu ayarlarını FTP ye göre
yaparsanız DW işlemler bittikten sonra dosyaları FTP ile sunucuya otomatik olarak
gönderecektir. İşte bu transfer işlemleri sırasında meydana gelen FTP talep ve sunucudan gelen
yanıtları bu FTP log panelinden takip edebilirsiniz.
Server Debug
Eğer ColdFusion MX 6.1 ve sonrası bir sürümü ile Windows ortamında projeler
geliştiriyorsanız dinamik içerikli sayfalarla çalışırken bu panelden ColdFusion debugger ile
sayfadaki hataları görebilir ve düzeltebilirsiniz.
Layers
Panelin standart içeriği Timeline ve Layers panellerinden oluşmakta fakat ben çalışma
ortamını düzenlerken daha kullanışlı olacağını düşündüğümden Timeline panelini Results panel
grubu altına taşımıştım. Anlatımda kafanız karışmaması için dile getirmek istedim :)
Timeline
Taman çizgisi olarak çevirmek ne kadar doğru bilmiyorum fakat yaptığı iş tam olarak
bu. Sayfamızda Behaviors panel kaynaklaı JavaScript lerle (Özellikle de Change Property
behavior ı ile) bir akış sağladığınızda Timeline ile kaçıncı saniyede nasıl bir olay tetikleneceğini
seçebilir ve görsel olarak ayarlayabilirsiniz. Flash veya video düzenleme programlarının
yabancı olmadığı bir kavram olan timeline ile ilgili yazılarımızı ileride daha detaylı olarak ele
alacağız.
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Timeline paneli
Layers
Sayfamızdaki tüm DIV ve katmanları tek bir ara yüz içerisinde görerek yönetmemizi
sağlayan oldukça kullanışlı bir panel. Özellikle Absolute pozisyonlu katmanları ve
Timeline uygulamaları ile uğraşanların oldukça çok işine yarayacak bir panel olsa gerek.

Layers (katmanlar) paneli
Bu panel ile katmanların Z-index değerlerini kolayca değiştirerek hangi katmanın üstte
hangisinin altta görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Yeri gelmişken Z-index’i büyük olan
katman üstte görüntülenecektir.
Frames
Frame içeren sayfalar ile çalışırken Frame ve özellikle Frameset (tüm frameleri içeren
ana pencere) üzerinde daha kolay değişiklik ve düzenleme yapmanızı sağlayan bir paneldir.
Frameleri seçtikten sonra Properties panelinden ilgili frame’e ait değişiklikleri yapabilirsiniz.

Frames paneli
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History
DW ile çalışırken sayfa içerisinde yaptığımız her hamle her değişiklik olay geçmişine
kaydedilmekte ve yaptığımız hataları CTRL+Z ile geriye alabilmekteyiz. Diyelim bir doküman
üzerinde çalışırken yaptığınız bir hatayı biraz geç fark ettiniz. İşte History panel ile yaptığınız
her türlü değişikliği basamak basamak görmeniz ve önceki bir basamağa atlamak oldukça
kolay.

History paneli
Dreamweaver açtıktan sonra Edit / Preferences... menüsü ile ayarlar kısmını açıyoruz.
Bu pencere ile DW'ımıza her türlü ayarı yapabilir ve onu en iyi şekilde yönetebiliriz. Burada
görüldüğü üzere kolaylık sağlamak amacı ile özellikler belli guruplara ayrılmış. Şimdi bunları
ayrıntılı bir biçimde incelemeye başlayabiliriz.

Genel ayarlar
General
General kısmı altındaki ayarlar
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Genel ayarlar
Show Start Page: Açılışta DW’ın karşılama ekranı göstermesini sağlar. Bu
pencere ile son açtığınız dokümanlara daha kolay erişebilme yeni doküman oluşturma gibi
seçenekleri daha rahat yapabilme imkânı bulabilirsiniz.


Reopen Documents on Startup: Açılışta DW’ın son açık dokümanı geri
yüklemesini sağlar, eğer seçili değilse boş sayfa veya karşılama ekranı ile başlanır.




Warn When Opening Read-Only Files: Salt okunur dosyalar ya da
yazılamayacak bir medya üzerinden (CD, DVD uzaktaki bir sunucu vs.) okunan dosyaları
açtığımızda DW’ın uyarı mesajı vermesini sağlar.
Update Links When Moving Files: Sayfları site içerisinde başka bir konuma
kaydettiğinizde ya da taşıdığınızda DW sizin için sayfa içerisindeki linkleri yeni konuma göre
düzenler. Bu işlem sırasında nasıl davranması gerektiğini bu seçenek ile belirtebiliriz.
Değiştirmek için sormasını istiyorsak Prompt, sormadan değiştirmesi için Allways, bu özelliği
kapatmak için Never.


Show Dialog When Inserting Objects: Sayfaya bir obje eklerken DW’ın bir
iletişim penceresi ile eklenen objenin ilgili parametrelerini girmemizi sağlar. Örneğin tablo
eklerken satır sütun sayısı, resim eklerken Alt metin, DIV eklerken id ve stil isimleri vs.


Enable Double-Byte Inline Input: Bir geliştirme ortamı kullanıyorsanız ya
da double-byte olarak tabir edilen (Japonca gibi) metinlerle çalışıyorsanız bu seçeneğin açık
olması gerekiyor. Aksi takdirde doküman içerisinde kullanan metindeki karakterler düzgün
görünmeyecektir.


Switch to Plain Paragraph After Heading: Bu seçenek yazmaya başladığınız
h1, h3... başlıklarının sonunda Entera bastığınızda başlığı sonlandırıp yeni bir paragraf
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oluşturmasını sağlıyor. Bu in-aktif hale getirirseniz başlıktan sonra Enter’a bastığınızda başlık
sona ermez ve yeni paragrafı da başlık olarak yazmaya devam edersiniz.
Allow Multiple Consecutive Spaces: Word'de yazı yazarken boşluk bırakır gibi
HTML içindede arka arkaya ekstra boşluklar.


Use <strong> and <em> in place of <b> and <i>: Yeni web standartlarına
uygun
olarak
kalın
yazmak
için <b> yerine <strong>,
eğik
yazmak
için
ise<i> yerine <em> kullanılmasını sağlar.


Use CSS Instead of HTML Tags: Bu özellik DW ile standart olarak açık
geliyor fakat ben çok da faydalı bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yeni başlayan
arkadaşlar için kolaylık sağlasa da sayfadaki herhangi bir metnin rengini değiştirdiğinizde ya
da kalın, eğik veya altı çizgili yaptığınızda otomatik olarak yeni bir stil yarayarak (style1,
style2, style3 …) bu stili ilgili metne uyguluyor. Fakat bir süre sonra iş çığırından çıkıyor ve
hemen her şey için ayrı bir stil yaratmak zorunda kalıyor. Buda işleri karmaşıklaştırabiliyor.
Kendi stilini kendi yazan birisi olarak bu özelliği kapatıyorum ama dediğim gibi yeni başlayan
arkadaşlar işin mantığını kavrayana kadar bu seçeneği kullanmaya devam edebilirler.




Warn when placing editable regions within <p> or <h1><h6> tags: DW
şablonlarını (template) kullanırken, “Editable region” olarak tabir edilen şablon içerisindeki
değiştirilebilir alanların bir paragraf ya da başlık (h1, h6 gibi) içerisinde yer alması durumunda
DW, bir uyarı mesajı ile kullanıcıların başka paragraf yaratamayacaklarını tek paragraflık bir
metin eklenebileceği konusunda kullanıcıyı uyarmasını sağlar.
Maximum Number of History Steps: Geriye dönük maksimum işlem
basamağı sayısı. (History panel den görünen işlem listesi de diyebiliriz)


Spelling Dictionary: DW’ın Word’deki gibi dilbilgisi kontrolü yapmasını
sağlayan dil kütüphanesi. Henüz Türkçe için aktif değil.


Accessibility
Accessibility (erişilebilirlik) kısmı altındaki ayarlar şu şekilde sıralanmakta;
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Erişilebilirlik ayarları
Show Attributes When Inserting: Oldukça faydalı olacağını düşündüğüm bir
özellik. Sayfaya eklediğiniz öğeye ait erişilebilirlik ayarlarını daha eklerken bir diyalog kutusu
ile yapmanızı sağlayabilirsiniz. Özellikle form elemanları ve resimler için işaretlemenizi
öneririm. FrontPage kullanıcıları bu özelliği sanırım çok sevecekler.


Keep focus in the panel when opening: Yeni bir iletişim penceresi veya panel
açıldığında focus yani kürsor odaklamasının bu açılan pencerede kalmasını istiyorsanız bu
seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenek özellikle görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu ya da
OCR programları için faydalı olacaktır.


Offscreen rendering: Aynı şekilde ekran okuyucu ya da OCR programlar ile
sorun yaşıyorsanız bu seçeneği kapamalısınız.


Bu seçenekleri ancak DW'ı yeniden başlattıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
Code Coloring
Code Coloring kısmı altındaki ayarlar
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Kod renklendirme ayarları
DW, web tasarım teknolojisinde kullanılan hemen hemen bütün programlama dillerini
okuyup tanıyabilen bir yapıya sahip demiştik. Yani kodun türünü belirleyip farklı vurgu
renklendirmeleri yapabiliyor. Fakat siz bunları daha sonradan kendinize göre değiştirmek
isteyebilirsiniz.
Bunun için Edit / Preferences / Code Coloring kısmından "Edit Coloring Schene"
bölümüne geçmelisiniz. Buradan istediğiniz kod gurubunu istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

Kod renklendirme ayarları
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Code Format
Code Format kısmı altındaki ayarlar

Kod biçimlendirme ayarları


Indent:

With: burada kodlarla çalışırken koda girinti vermek için Tab ya da boşluk
kullanmayı seçebilirsiniz. Tab Size ise bu girintilerin ne kadar olacağı konusunda ayarları
yapabilirsiniz.
o

With önündeki seçeneğini kaldırıp indentleri kaldırırsanız dokümanınızın daha az yer
kaplamasını sağlayabilirsiniz. Fakat buda dokun biraz zor anlaşılır bir hal almasını sağlar. Öte
yandan DW MX'deki bir bugdan dolayı sizin kodlarda girinti olmasını istemediğiniz
durumlarda dahi girinti yapmasının önüne geçmek için sitemizde yayınlanan No Indent Fix
(DWMX 6.1) isimli yamayı kurmanız gerekiyor.


Automotaic Wrapping :

After Column: Kodlarda belli bir karakter sayısından sonra otomatik olarak bir
alt satıra geçmeyi sağlar. Örneğin çok uzun bir paragraf varsa, buraya 75 yazdıysanız, bu uzun
paragraf 75 erli satırlara bölünecektir. Böylece kod düzenleme işlemi çok daha pratik bir hal
alacak ve kodlar daha anlaşılır olacaktır. Fakat doküman boyutları biraz büyük olacaktır. Bu
işlem sadece kod görünümü etkilediğinden ziyaretçilerinizin sayfa görüntülemesinde herhangi
bir değişiklik olmayacaktır.
o

Line Break Type: Kodlarda wrapping işleminde yani bir alt satıra geçilmek
istendiğinde hangi standardın kullanılacağını belirtir.
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o

CRLF Windows : “nr”

o

CR Macintosh : “n”

o

Unix LF : “r” ile bir alt satıra geçecektir.



Default Tag Case: Varsayılan tag yazma karakter türünü belirtir.

o

“<UPPERCASE>”: tagları tamamen büyük harflerle yazar (<TABLE><TR>…

o

“<lovercase>” : ise küçük yazacaktır.

gibi),

Yeni XML standartlarına göre tamamen BÜYÜK harfli yazılmış kodlar tarayıcı
uyumlulukları ve destekleri açısından sorun teşkil ettiğinden w3c HTML ve XHTML
kodlarında tamamen küçük harf kullanımını tavsiye etmekte ve geçerli saymaktadır.
Default Attiribute Case: Bu ise attribute (argüman) içeren tagların nasıl
formatlanacağını beliritir.


<ATTIRIBUTE=”value”> ile argüman büyük harflerle yazılacaktır. (<font
SIZE="”1”>" gibi).
o

o

<lovercase="”value”> ise küçük yazdıracaktır. (<font size="”1”>" gibi)

Overwrite Case Of: Tag ve argümanların kod formatlama sırasında
değiştirilebileceğini gösteriri. Yani DW’da açtığınız dokümanda "<font size="”1”>" şeklinde
bir ifade varsa bunlar Dreamweaver tarafından otomatik olarak "<FONT SIZE="”1”>" olarak
değiştirilebilir.


No Break After TD: Tablo kodlarında Sütün kodlarından sonra wrap
yapılmayacağını belirtir. Kod şöyle görünecektir:


<TR><TD>sütun içeriği</TD></TR>
Centering: Bir objeyi hizalarken ortaladığınızda DW’ın bu işlem için <DIV
ALIGN="”CENTER”> ya da <CENTER> taglarından hangisini kullanacağını belirtir.
<CENTER> tagı yeni w3c standartlarına göre kullanımdan kaldırılmıştır.


Code Hints
Code Hints kısmındaki ayarlar.
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Code hints ayarları
Close tags: DW’ın otomatik tag kapatma fonksiyonunun hangi durumlarda
devreye gireceğini belirtir. Örneğin siz <strong>vs vs vs </ yazdığınız anda DW sizin
için </strong> u ekler. Böylece kapatılmamış taglardan kurtulmuş olursunuz.




Enable Code Hints: Otomatik kod tamamlama fonksiyonu olan Code Hints i
devreye sokar. Siz <FONT yazdığınızda otomatik olarak bir drop down menü açılır ve bu tag
ile ilgili tüm argümanlar listelenir, sizde zamandan kazanırsınız.
Delay: Code Hints in kaç saniye gecikmeyle açılacağını belirtir. Bunu biraz
yavaşlatırsanız iyi olur. Zira zaman zaman siz bir argüman istemeseniz dahi hemen açılması
işleri karıştırabilir.




Menus: Code hints içinde listelenmesini istediğiniz argüman tiplerini belirtir.

Dreamweaver ile çalışırken Code hints'ler
Bunları “Tag Library Editor” ile kendinizde düzenleyebilirsiniz.
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Etiket kütüphanesi ayarları
Code Rewriting
Code Rewriting kısmındaki ayarlar.

Tekrar kod yazma ayarları
"Rewrite code" : Başka bir doküman tarafından derlenmiş HTML kodlarını
sizin "Code Fromat" kısmında belirlediğiniz kriterlere göre tekrardan biçimlendirmesini
sağlayan ve bu biçimlendirme sırasında da neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini buradan
ayarlıyoruz.
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Fix Invalidly Nested and Unclosed Tags: Hatalı ve sonlandırılmamış tagları
onar olarak yorumlayabiliriz bu seçeneği. Örn. <b><i>text</b></i> ibaresi,
<b><i>text</i></b> olarak düzeltilecektir.
o

Rename Form Items When Pasting: Form öğelerini kopyala yapıştır esnasında
tekrardan isimlendirir. Eğer dokumanda “isim” diye bir text input varsa kopyalanan yeni input
“isim2” olarak yeniden adlandırılır.
o

Remove Extra Closing Tags: Fazladan eklenmiş ve bir işlevi olmayan kapalı
tagları siler Örn. <P></P> ler gibi.
o

Warn When Fixing or Removing Tags: DW'ın bu düzeltme işlemlerini
yaparken bizi uyarmasını sağlar.
o

"Never Rewrite Code: In Files with Extensions" : bu uzantıya sahip dosyaların
kodlarını asla onarma anlamına gelir. Eğer ASP ve ya PHP veya başka bir programlama dili
ile çalışıyorsanız ve include dosyalarında yarım kalmış gibi görünen taglarınız varsa
buraya ASP yi eklemelisiniz (zaten mevcut)



Special characters: <, >, & ve ‘ karakterlerini adres satırları ve doküman için
encode edilmesini sağlar. W3C standartlarına göre adres satırında kullanılan tüm özel
karakterler
ampersantlar
ile
encode
edilmelidir.
Örneğin sorgu.asp?tablo=uyeler&amp;user=Ahmet şeklinde kullanım doğru kabul
edilmektedir. Eğer bu seçeneği işaretlersen DW bizim için tüm bu kodlama işlemini otomatik
olarak yapacaktır.

URL encoding: Aynı şekilde adres satırında kullanılan özel karakterleri DW
bizim için encode edecektir. Fakat bu işlemi tarayıcılar zaten istem ve cevap işlemleri sırasında
otomatik yaptığından bizim encdoe etmemiz gereksiz olabilir. İhtiyacınıza ve sunucu
ayarlarınıza göre bu seçenekleri tekrar gözden geçirebilirsiniz.


Copy/Paste
Copy/Paste kısmındaki ayarlar.
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Kopyala-yapıştır ayarları
Bu kısımda diğer uygulamalardan kopyalayıp sayfamıza yapıştırdığımız
metinler için DW’ın nasıl davranması gerektiğini belirtiyoruz.


Text only: sadece metni alır biçimlendirme ve vurguları temizler, paragraflar
liste ve tabloları tanımaz, yeni satır yapar.
o

o

Text with structure: Yapı ile birlikte metni alır. Paragraflar listeler ve tabloları

korur.
Text with structure plus basic formating: Yapıyı korur ayrıca temel
biçimlendirme özellikleri olan kalın italik yazı gibi vurguları korur.
o

Text with structure plus full formating: Yapıyı korur ayrıca zengin
biçimlendirme seçenekleri ile birlikte metni alır. Stiller ve renkler korunur. Bu seçenek
Word’den kopyalanan metinler için sorun yaratabilir ve ekstradan gereksiz kodlara neden
olabilir.
o



Retain line breaks: Yeni satırları (<br />) korur ve aynen aktarır.

Clean up Word paragraph spacing: Word den kopyalama sırasında oluşan
paragraflar arası boşluğa sebep olan stilleri siler.


CSS styles
CSS styles kısmındaki ayarlar:
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CSS stil ayarları


When Creating CSS Rules

Use Shorthand For: DW’ın yeni stil yaratırken hangi CSS parametreleri için
hıızlı yazma özelliğini kullanacağını belirtir.
o



When Editing CSS Rules

Use Shorthand: Aynı şekilde stil düzenleme işlemi sırasında hangi
parametrelerde hızlı yazma özelliğinin kullanılacağını belirtir.
o

Open CSS files when modified: Stil dosyasında yaptığınız herhangi bir
değişiklikten sonra stil dosyasının DW içerisinde açılmasını sağlar.
o

When Double-Clicking in CSS Panel: CSS stilin üzerine çift tıklandığında
hangi işlemin yapılacağını belirtir.


File compare
File compare kısmındaki ayarlar.
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Dosya karşılaştırma ayarları
DW’ın dosya karşılaştırma işlemi sırasında hangi yazımlı kullanacağını bu kısımdan
belirtebilirsiniz. Dosya karşılaştırma yazılımları hakkında ayrıntılı bilgiyi Macromedia’nın
sayfasından alabilirsiniz.
File types / Editors
File types / Editors kısmındaki ayarlar.

Dosya tipleri düzenleyicisi
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Open in code view: bu uzantıya sahip dosyaları DW ile açarken doğrudan kod
görünümünde açılmasını sağlar.


External code editor: Harici bir kod düzenleme yazılımı kullanıyorsanız bunu
belirtmenizi sağlar. (Örneğin EditPlus gibi)


Reload modified file: Değişiklik yapılmış dosyayı yeniden yüklerken nasıl
davranılması gerektiğini belirtir.


Save on launch: Ön izleme sırasında dosyanın kaydedilmesi sırasında nasıl
davranılması gerektiğini belirtir.


Fireworks: Sisteminizde Fireworks kurulu ise kurulu olduğu dizini buradan
belirtebilirsiniz.


Fonts
Fonts kısmındaki ayarlar.

Yazıtipleri
Fonts Settings: DW’ın varsayılan olarak kullanacağı Font Encoding ini belirtir.
Türkçe sayfalarda sorun yaşamamak için Türkçe seçili olmalıdır.


Proportional Font, Fixed Font, Code View: DW içerisindeki çalışma
ortamlarında kullanılacak olan fontun türünü belirtir.


Highlighting
Highlighting kısmındaki ayarlar.
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Vurgu ayarları
DW’ın şablon alanları ile çalışırken kullandığı renklendirme şekillerini düzenlemenizi
sağlar.
Invisible Elements
Invisible Elements kısmındaki ayarlar.

Görünmez bileşen ayarları
DW’da “Design View” (Tasarım görünümü) ile çalışırken normalde görünmeyen fakat
bir işlevi olan elementlerin tasarım görünüm içinde nasıl görüneceğini belirten işaretler
kullanılır. Buradan hangilerin görünüp hangilerinin görünmeyeceğini belirtebilirsiniz.
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Show Dynamic Text as:

(Recordset Field) : Dinamik metinlerin (recordset_adi[filed_adi]) şeklinde
ekrana yazdırır. Aynı sayfada çoklu Recordset kullanıyor iseniz çok işe yarar.
o

o

(): doğrudan (filed_adi) şeklinde yazdırır.

Server Side Include: Show Content Of ıncluded File : Include edilmiş
dosyanın içeriğini Tasarım görünümde gösterilmesini sağlar.


Server-Side includes Show contents of icluded file: Sunucu taraflı
programlama dillerinin include fonksiyonları ile sayfanıza dahil ettiğiniz dokümanların
içeriklerini DW içerisinde de görünmesini sağlar. Böylece tasarım elemanlarını barındıran
(header, footer gibi) include dosyaları ile çalışmak daha rahat olacaktır.


Layers
Layers kısmındaki ayarlar.

Katman ayarları
Sayfalarınıza eklediğiniz katmanlarınız için varsayılan ayarlarını bu kısım altından
belirtebilirsiniz
Layout Mode
Layout Mode kısmındaki ayarlar.
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Ara yüz ayarları


Autoinsert Spacer:

o

When
Making
Autostretch
Tables : Layout
view da
çalışırken Aotuostretch tablolar yaptığımızda bu tabloların içini doldurmak için kullanılan 1x1
piksellik bir GIF dosyasını DW’ın otomatik olarak yaratmasını belirtir.
Spacer Image: Bu spacer dosyasının seçtiğimiz her site için ayrı ayrı
tanımlayabilmemize olanak sağlar.


Diğer seçenekler Layout View’ın görünüm opsiyonlarını belirten renkleri kendimize
göre özelleştirmemizi sağlar.
New Document
New Document kısmındaki ayarlar.
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Yeni doküman ayarları
Burası DW ile çalışırken File / New menüsünü seçtiğimizde açılan yeni dokumana ait
ayarlarımızın olduğu kısım.
Default document: Varsayılan sayfa türünün ne olduğunu belirler.
Default document type (DTD): XHTML sayfa türü tanımlamasını (XHTML
Document Type Definitions) seçmemizi sağlar. Sayfa içeriğindeki yazım kurallarını etkileyip
tasarım değişmesine dahi sebep olan bu türü dikkatli seçmelisiniz.
Default Encoding: İşte önemli noktalardan biri Türkçe dil sorununu aşabilmek için
burayı Türkçe (Windows) yapmalıyız.
Eğer eski bir DW sürümü kullanıyorsanız ve bu listede böyle bir seçenek
yoksa Dreamweaver MX Türkçe Encoding adlı eklentiyi kurmamışsınız demektir. Bu
eklentiyi sitemizden temin edebilirsiniz.
Unicode Normalization Form: Eğer varsayılan encoding olarak Unicode (UTF-8)
seçtiyseniz listeden bir form seçiniz.
Include Unicode Signature (BOM): Eğer varsayılan encoding olarak Unicode (UTF8) seçtiyseniz…
Show New Document Dialog on Control+N: CTRL+N ye basıldığında New
Document diyalog penceresinin açılmasını sağlar.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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Preview in Browser
Preview in Browser kısmındaki ayarlar.

Tarayıcıda ön izleme ayarları
Sayfanızı DW'da düzenlerken tarayıcıda nasıl göründüğüne bakmak için "Preview in
Browser" seçeneğini kullanırsınız. İşte burada onunla ilgili temel ayarları yapıyoruz.
"Browsers" kısmına sisteminizde yüklü diğer tarayıcıları da + işaretine tıklayarak
ekleyebilir ya da önceden eklediğiniz tarayıcıları - ile kaldırabilirsiniz. Sayfa her zaman tüm
tarayıcılarda aynı görünmeyebiliyor
Preview using temporary file: Sayfanın ön izleme görünümü tarayıcının geçici internet
dizini üzerinden çağırılarak görüntülenir. Bu şartlarda eğer sayfada bir değişiklik yapıp
kaydederseniz sayfayı tazele demek bir işe yaramayacaktır. U seçeneği kaldırmanızı tavsiye
ediyorum. Zira bu şekilde yaptığımız değişiklikleri tarayıcının tazele / yeniden yükle (F5)
düğmesine bastığımızda bize yansımasını sağlamış oluyoruz. Aksi taktirde her değişiklikten
sonra DW içerisindePreview in browser seçeneğini (F12) kullanmamız gerekecektir.
Site
Site kısmındaki ayarlar.
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Site ayarları
Tanımlı sitelerle çalışırken Files panelinin görünüm ve erişim ayarlarını bu kısımdan
yapıyoruz.
Always Show: Uzak sunucu bağlantısı yapıldığında yerel ve ya uzak sunucunun ekranın
hangi tarafında görüntüleneceğini belirtir.
Dependent Files: Bağımlı dosyaların (resim, harici .css stil ve ya Javascript .js
dosyaları) düzenleme sırasında uzak sunucudan alınması veya gönderilmesi işlemleri sırasında
DW’ın uyarı vermesini sağlar.
Bu uyarı pencerelerinin opsiyonlar seçilmeyene kadar zorla görüntülenmesini sağlamak
için Windows kullanıcıları ALT, Macintosh kullanıcıları ise Option tuşlarına basılı tutarak bu
işaretleri tıklayabilirler.
FTP Connection Disconnect after __ minutes iddle: dk. boşta kaldığında bağlantıyı
kes
FTP Time Out: FTP bağlantısı için zaman aşım süresi.
FTP Transfer options: DW’ın diyalog penceresi görüntülendikten kaç sn sonrasına
kadar beklemesi gerektiğini belirtir. Eğer bu süre sonunda ekranda görüntülenen uyarı mesajına
bir cevap verilmezse varsayılan seçenek işleme konacaktır. (var olan dosyaların üstüne yaz,
yeniden adlnadır vs. gibi işlemler)
Firewall Host / Firewall Port: Sisteminizde kurulu olan güvenlik duvarı ayarları.
DW’ın internete açılabilmesi için bu ayarların uygun yapılmış olması gerekmektedir.
Put Options: Save Files Before Putting: DW’ın dosyaları uzaktaki sunucuya
göndermeden önce kaydetmesini belirtir.
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Move options Prompt before moving files on server: Uzaktaki sunucuda dosyaları
taşırken DW’ın bir uyarı mesajı göstermesini sağlar.
Manage Sites: Tanımlı siteleri yönetmenizi sağlar. Bu seçeneğe Site / Manage
sites menüsünden de ulaşabilirsiniz.
Status Bar
Status Bar kısmındaki ayarlar.

Durum çubuğu ayarları
Aslında çok zekice düşünülmüş fakat pek de bilinmeyen bir seçenek. DW’da bir tasarım
yaparken çoğu zaman hangi çözünürlükte çalışıyorsak ona göre hazırlarız. Fakat farklı
çözünürlük kullanan bir ziyaretçi siteye girdiğinde sayfada kaymalar ve bozulmalar olur. Öte
yandan 800x600 çözünürlükte siteyi görüntüleyen bir ziyaretçi görüntü alanı olarak tam
anlamıyla 800 piksel genişlik göremez. Tarayıcının kaydırma çubuklarından (scroll bar) ve
pencere kenarlıklarından kaynaklanan kayıplar nedeniyle bu rakam 760-780 piksel arasında
değişmektedir. İşte Status bar bize tam olarak hangi çözünürlükte hangi piksellerde bir tasarım
yapmamız gerektiğini gösteren seçenekler sunuyor.
Buradaki değerleri istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz gibi yeni değerler de
ekleyebilirsiniz. Örnek olarak bir Pop-up pencere ile çalışırken yine bu kayıplar nedeniyle yatay
kaydırma çubuklarının çıkmasını önleyemediğimiz ve istemediğimiz durumlarda buraya
açtığınız pop-up un genişliğini ve gerçek genişliği girerek pop-up’ın içeriğini hazırlarken doğru
genişliklere göre pencereyi yeniden boyutlandırıp daha sağlıklı bir tasarım yapmanızı sağlar.
Ayrıca DW bize dokümanın dosya boyutuna göre bu dokümanın kaç sn de yükleneceğini
yaklaşık olarak hesaplayıp status barda gösterir. Bağlantı ayarını da yine “Connection Speed”
seçeneği ile yapıyoruz.
143

Validator
Validator kısmındaki ayarlar.

Validatör ayarları
DW'ın HTML kodunun geçerliliğini kontrol ederken hangi kriterlerle uyumluluk
göstermesi gerektiğini bu kısımdan düzenliyoruz.
Burada hiyerarşik bir yapı söz konusu, örneğin eğer HTML 4.0'ı işaretlerseniz HTML
3.2 ve HTML 2.0 otomatik olarak seçilmiş olacaktır. Seçimleriniz için ayrıntılı ayarları yapmak
için "Options" butonuna tıklamalısınız. Buradan ilgili kısımları işaretleyip OK ile pencereyi
kapatıyoruz.
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Bölüm Soruları
1.
Dreamweaver programında sayfamıza ekleyeceğimiz her türden içeriği eklerken
kullandığımız panel aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Properties Inspector (Özellik Yöneticisi)

b)

Document Toolbar (Doküman Araç Paneli)

c)

Insert Panel (Ekle Paneli)

d)

Tag Selector (Etiket Seçici)

e)

Document Window

2.
Dreamweaver programında sayfamıza eklediğimiz her türlü içeriği yönetmemizi
sağlayan panel aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Properties Inspector (Özellik Yöneticisi)

b)

Document Toolbar (Doküman Araç Paneli)

c)

Insert Panel (Ekle Paneli)

d)

Tag Selector (Etiket Seçici)

e)

Document Window
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3.
Dreamweaver programında Modify---Page properties ile açılan yukarıdaki pencerede
birtakım ayarlamalar yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Yazı tipi Verdana, Arial, Helvatica, Sans-serif ayarlanmıştır.

b)

Yazı büyüklüğü 14 pixel olarak ayarlanmıştır.

c)

Yazı rengi #993300 olarak ayarlanmıştır.

d)

Sayfa arkaplan rengi #FFFFCC olarak ayarlanmıştır.

e)

Yazı karakterlerine bold özelliği ayarlanmıştır

4.
Yukarıdaki görsele göre Dreamweaver programında kod ve dizayn görünümünü aynı
anda görmek isteyen birisi yukarıda numaralarla belirtilen butonlardan hangisini
kullanmalıdır?
a)

Yalnız 1

b)

1 ve 3

c)

Yalnız 2

d)

Yalnız 3

e)

3 ve 4
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5.
Yukarıdaki görsele göre Dreamweaver programında image ekleme menüsünün altında
yer alan ve resimde seçili olan seçenek web sayfamıza hangi tür resimleri ekler?
a)

Fotoğraf

b)

PDF Dosyası

c)

Resim

d)

Değişen Resim

e)

Word Belgesi

6.
Aşağıdakilerden hangisi Dreamweaver programında panel grupları arasında yer
almaz?
a)

CSS Styles

b)

Application

c)

Image

d)

Tag inspector

e)

Layers

7.
Dreamweaver programında sayfamızda Türkçe karakterler kullanabilmek için
aşağıdaki ayar seçeneklerinden hangisini yapmak gerekir?
a)

Page Properties / Document / Türkçe (Windows)

b)

Page Properties / Tracing Image / Türkçe (Windows)

c)

Page Properties / Apperance / Türkçe (Windows)

d)

Page Properties / Encoding / Türkçe (Windows)

e)

Page Properties / File / Türkçe (Windows)
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8.
Dreamweaver programında web sayfasının arka plan rengini değiştirmek için
izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Page Properties/Textcolor

b)

Page Properties/Background Color

c)

Page Properties/ Backgound İmg

d)

Color

e)

Pagefont

9.
Dreamweaver programında bir metin seçip link (bağlantı) vermek için izlenmesi
gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a)

E-mail link

b)

insert/hyperlink

c)

insert/tablo

d)

instert/tag

e)

link

10.
Dreamweaver programında sayfada seçilen bir yazıyı başlık olarak belirlemek için
aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

Format/ List/Unordered List

b)

Format/Format/Style

c)

Format/List/Ordered List

d)

Format/Align /Center

e)

Format/Paragraph Format/Heading 1

Yanıtlar: 1C, 2A, 3B, 4C, 5D, 6D, 7D, 8B, 9B, 10E
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6. DREAMWEAVER VE CSS STİLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. DREAMWEAVER VE CSS STİLLER
6.1. CSS Styles Paneli
6.2. Dreamweaver ve Metinler
6.3. Dreamweaver Rollover Text Linkler
6.4. Dreamweaver ve Tablolar
6.5. Dreamweaver ve Resimler
6.6. Dreamweaver iFrame Kullanımı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde Dreamweaver programında CSS Style
panelinin kullanımını öğrenir.
CSS ile metin biçimlendirme, rollover text linkler
hazırlama gibi özellikler kazanır.
Ayrıca resimler üzerinde çalışma ve iFrame
kullanmayı öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


CSS Styles Paneli,



Dreamweaver ve Metinler,



Dreamweaver Rollover Text Linkler,



Dreamweaver ve Tablolar,



Dreamweaver ve Resimler,



Dreamweaver iFrame Kullanım
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Giriş
Dreamweaver içerisindeki stil kullanımları, çok kullanılan ve bir web standardı
olan CSS stiller (Cascading style sheets) tam anlamıyla bir tasarım araçlarına dönüşmektedir.
Bu bölümde CSS’nin olduğundan çok Dreamweaver içerisinde stil yönetim ve kullanım
araçlarından bahsedilecektir.
DW içerisinde stilleri kullanabilmenin ve yönetebilmenin ilk kuralı CSS styles panelini
iyi tanımaktan geçer. Bu panelin kullanımı da herhangi bir Dreamweaver panelinin
kullanımından farklı değildir. Genel olarak panel gruplarının ne işe yaradığını kavradığınızda
bu panelinde kullanımının son derece basit olduğunu göreceksiniz.
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6. Dreamweaver ve CSS Stiller
Dreamweaver içerisindeki stil kullanımları, çok kullanılan ve bir web standardı
olan CSS stiller (Cascading style sheets) tam anlamıyla bir tasarım araçlarına dönüşmektedir.
Bu bölümde CSS’nin olduğundan çok Dreamweaver içerisinde stil yönetim ve kullanım
araçlarından bahsedilecektir.
DW içerisinde stilleri kullanabilmenin ve yönetebilmenin ilk kuralı CSS styles panelini
iyi tanımaktan geçer. Bu panelin kullanımı da herhangi bir Dreamweaver panelinin
kullanımından farklı değildir. Genel olarak panel gruplarının ne işe yaradığını kavradığınızda
bu panelinde kullanımının son derece basit olduğunu göreceksiniz.

6.1. CSS Styles Paneli
Panel All Rules bölümünde sayfamız içerisinde ilişkili ve önceden tanımlı stillerin bir
listesini barındırıyor. Bu liste sayesinde stilleri seçili objelere uygulayabiliyor ve stillerimizi
yönetebiliyoruz.

CSS styles paneli
All Rules’dan bir stili seçtiğimiz anda Properties kısmında ilgili stile ait özellikler ve
parametreler listeleniyor. Add Properties seçeneği ile de stilimiz için yeni bir özellik
tanımlama mümkün. Özelliğin türüne ve stilin konumuna göre DW bize olası seçenekler ve
tanımlamaları Code hints’e benzer bir ara yüz ile sunuyor.
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CSS styles paneli ile stile yeni bir parametre eklemek oldukça kolay
Aynı panel içerisinde yer alan “Current” sekmesi ile sayfada herhangi bir alana
tıkladığımızda o alanı etkileyen CSS özelliklerini görüntülemeye yarıyor. Örneğin Current
sekmesine geçip bir başlığa ya da stiller ile biçimlendirilmiş bir metne tıkladığınız anda bu
alanda stil özellikleri listelenmekte ve bize bu elemanın hangi stillerden etkilendiği konusunda
fikir vermektedir.

CSS styles paneli current sekmesi görünümü
Panelin alt kısmında bulunan düğmeler ile de panel menüsündeki işlemleri
gerçekleştirmek mümkün. Sağ alt kısımda bulunan

Stil yönetim düğmeleri
Attach Style Sheet: Harici .css uzantılı stil dosyalarınızı çalıştığınız doküman
ile ilişkilendirmeye yarar. Böylece tek bir stil dosyası ile sitenizdeki tüm sayfaları
biçimlendirebilir ve değişikliklerin tek bir .css dosyası üzerinden yürümesini sağlayabilirsiniz.
Buraya tıkladığımızda açılan iletişim penceresinden Browse diyerek ilgili CSS dosyasını
seçebiliriz.
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Harici CSS dosyasını doküman ile ilişkilendirmek
Add as: seçeneği stilin nasıl doküman içerisine dahil edileceğini belirtiyor.
"Link" dediğimizde ornek.css dosyasını "link" tekniği sayesinde doküman ile ilişkilendiriyor.
"Import" dediğimizde ise ornek.css dosyası "@inport" tekniği ile dokümanımız ile
ilişkilendiriliyor. Bu iki yöntem şu aşamada bizim için anlam ifade eden bir fark taşımıyor,
herhangi birini seçebilirsiniz
o

Media: Bu stilin ne tür medyalar için görüntülenmesi gerektiğini belirtiyor.
(Style rendering kısmında konunun ayrıntılı açıklamasını bulabilirsiniz)
o

Sample style sheets: DW içerisinde standart olarak gelen önceden hazırlanmış
hazır stil dosyalarını sayfamıza ilişkilendirebileceğimiz bir ara yüz açar. (Ayrıntılar için Hazır
stiller kısmına bakabilirsiniz)
o



New CSS Rule: Yeni bir stil yaratmaya yarar.



Edit Style: Seçili olan stili düzenlemeye yarar.



Delete CSS Rule: Seçili stili siler.

Sol alt kısımda bulunan

Panel yönetim düğmeleri


Category View: Stil özelliklerini kategorilere ayırarak listeler.

156

Kategori görünümü
List View: Ne kadar özellik varsa hepsini listeler Fakat tüm özellikleri gösterdiği
için biraz kafa karıştırıcı olabilir.


Liste görünümü
Set Properties View: Standart olarak DW kurulumunda gelen görünüm türüdür.
Bence en başarılı ve kullanışlı görünüm türü olmakla beraber az yer kaplar.


Stilleri nesneler uygulamak
Yarattığımız ya da dışarıdan harici olarak ilişkilendirdiğimiz CSS stilleri herhangi bir
nesneye uygulamak için öncelikle ilgili nesneyi (metin grubu, paragraf, link, resim, tablo veya
DIV) seçmemiz gerekmektedir. Ardından Properties paneli üzerinden “Style” listesinden
uygun bir stil seçebiliyoruz.
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Properties paneli üzerinden CSS stilleri seçip uygulayabilirsiniz
Veya yine nesneyi seçtikten sonra CSS Styles panelinden uygulamak istediğimiz stili
seçip sağ tıklıyoruz ve “Apply” diyoruz yine aynı sonucu alacağız.

CSS styles pnaelinde n stil uygulamak
Bunu da beğenmezseniz nesneye tasarım görünümünde çalışırken sağ tıklayıp CSS
styles / stil ismi şeklindeki menüden de stilimizi uygulayabiliyoruz.
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Sağ tuşu kullanarak stil uygulamak
Design Time Style Sheet
DW MX ile gelen çok kullanışlı bir özellik olan “Design time style sheet” özelliği;
özellikle profesyonel tasarımcıların baş balesi olan ve include ya da dosyaları şablon
kütüphanesi objeleri (Library) ile çalışırken karşılaşılan tasarım problemlerini ortadan
kaldırıyor.
DW ile çalışırken bazen CSS stilleri doğru bir biçimde göremeyebilirsiniz. Ancak
tarayıcıda çalıştırıldığında izlenebilecek olan bu stilleri DW içinde çalışırken kullanabilmek
için DW’ın “Design Time Style Sheet” özelliğini kullanacağız.
Design Time Style Sheet
Eğer programlama dilleri ile bir web geliştirme projesinde çalıştıysanız (ASP, PHP gibi)
include ile çalışırken bu stillere ihtiyacınız olduğu anlarda onları kullanamadığınızı bilirsiniz.
Ya da şablon (template) veya şablon kütüphanesi (Library) dosyaları ile çalışırken de aynı
sorun söz konusu tabi. İşte Design Time Style Sheet özelliği ile DW’da çalışırken önceden
belirlediğiniz bir .css dosyası doküman düzenleme sırasında (sayfaya bağlanmış–bağlanmamış
fark etmez) aktif hale getirilecek ve en doğru biçimlendirmeyi yapmanız sağlanacaktır. Diğer
taraftan tam tersi bir durum da söz konusu olabilir. Sayfa tasarımını yaparken bazı stillerin
gizlenmesini ama tarayıcıda doğru görünmesini istiyor olabilirsiniz. İşte Design time style sheet
bize bu imkânları sağlıyor.
Design Time Style Sheet özelliğini kullanmak için CSS Styles panelinin özellikler
menüsünden “Design Time …” seçeneğine tıklamanız yeterlidir.
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CSS panel müsünden Design Time seçeneğini seçiyoruz
Açılan diyalog penceresinden “Show only at Design Time” kısmı sadece tasarım
anında görüntülenecek olan CSS Stil dosyalarını belirtiyor. + işaretine tıklayarak istediğiniz
kadar .css dosyası ekleyebilirsiniz. “Hide at Design Time” ise tasarım anında gizlenmesi
gereken .css dosyalarını belirtiyor. Oldukça kullanışlı bir özellik.

Design time style sheet iletişim penceresi
Style rendering
Style rendering stillerimizin görüntüleneceği daha doğrusu sayfa görünümüne
katılacağı (burada rendering olarak tabir edilen olay) medya türünü belirten bir terminolojidir.
Söz gelimi siteniz tasarımı için farklı medyalar için farklı CSS dosyaları hazırlayıp bunları
sayfanız ile ilişkilendirirseniz, siteniz erişilebilirlik seçeneklerini en üst düzeyde tutmuş
olursunuz. Örneğin yazıcı çıktısı sırasında; site tasarımındaki logo ve renkli tasarım
bileşenlerinin yazıcı kartuşlarını bitireceği ya da çıktı kalitesini düşüreceği gibi sitenizdeki
içerik için çıktı alan ziyaretçinin sitenizden soğumasına sebep olabilmektedir.
Bu tarayıcıların desteklediği bir özellik olmakla beraber DW içerisinde tasarım sırasında
nasıl göründüğünü görmek isteyebilirsiniz. İşte bunun için DW geliştiricileri çalışma esnasında
hangi medya türüne göre stil görüntüleme seçeneklerinin aktif olacağını belirten bir özellik olan
Styl rendering’i bizlere sunmaktalar.
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Varsayılan olarak kapalı gelen Style Rendering toolbar’ı açmak için View / Toolbars
/ Style Rendering menüsünü kullanabilirsiniz.

Style rendering toolbar
Bu toolbar içerisinden DW’da kullanım sırasında hangi medya türüne göre stil
görüntüleneceğini belirtebilirsiniz. Başlıca media türleri şu şekildedir


Render Screen Media Type: Ekranlar için görüntüler. Bu PC kullanıcıları



Render Print Media Type: Yazıcı çıktısı sırasında görüntülenir.

oluyor.



Render Handheld Media Type: Mobil cihazlarda (smartphone veya PDA
cihazlar gibi) görüntülenir.


Render Projection Media Type: Projeksiyon cihazlarında görüntülenir.



Render TTY Media Type: Teletype olarak tabir edilen uzak yazıcı cihazlarında

görüntülenir.


Render TV Media Type: Televizyon ekranında görüntülenir.

Attach style sheet seçeneği sırasında stilimiz için hangi medya türünün geçerli olacağı
seçmemizde mümkün. (bu özellik tarayıcıları etkiliyor)
Buradan “all” derseniz her türlü görüntüleme medyası için geçerli olabileceği gibi;
“projection” projeksiyon cihazlarında görüntüleneceği, “screen” sadece ekranlarda
görüntülenebileceği, “print” dediğimizde ise sadece yazıcı çıktısı sırasında görüntülenmesi
anlamına geliyor. (Bu şekilde sayfa tasarımına normal tasarım stili ile birlikteprint medyası
için sadece gerekli kısımların göründüğü diğer logo ve menülerin CSS özellikleri ile gizlendiği
bir stil dosyası ilişkilendirirseniz ziyaretçileriniz sitenizden yazıcı çıktısı alırken
zorlanmayacaklardır.)
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Medya türleri seçimi
Hazır Stiller
DW içerisinde gelen hazır stil şablonlarını kullanarak kendinize yeni ufuklar
açabilirsiniz.
File / New menüsü ile yeni doküman oluşturma penceresini açtığınızda CSS Style
Sheets kategorisi altında hazır olarak tanımlanmış ve bir sayfanın tüm stil ihtiyaçlarını
karşılayacak CSS tanımlamalarını içeren şablonlara ulaşabilirsiniz.

Hazır stil dosyalarını kullanmak
Dokümanımıza harici bir stil dosyası ilişkilendirme esnasında Sample style
sheets seçeneği ile de hazır stil dosyalarını sayfamıza ilişkilendirebileceğimiz bir ara yüze
ulaşmak mümkün. CSS konusunda yeni olan arkadaşlar bu stilleri inceleyerek bir stil
dosyasında ne tür stiller olması gerektiğini kavrayabilirler.
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Hazır stil dosyalarının seçimi

6.2. Dreamweaver ve Metinler
Ziyaretçilere sadece bir metin ulaştırmak her zaman tatmin edici olmayabilir.
Yapacağımız biçimlendirmeler, renk seçimleri ve hizalama teknikleri sayfa görünümüne çok
daha hoş bir hava katacaktır.
HTML içerisinde <FONT> tagı ile metinlerimizi biçimlendirmemiz mümkün. DW'da
ise işin kod kısmına geçmemize hiç gerek yok. DW'ın bizlere sunduğu kullanışlı biçimlendirme
araçları ile en kolay yoldan sonuca ulaşmak mümkün.
W3C font tagını kullanımdan kaldırmış ve bu tagı kullanan web sayfalarını demode ve
geçersiz kod yapısına sahip sayfalar olarak nitelendirmiştir. Biçimlendirme seçeneklerinizde
font yerine CSS kullanmak size daha sağlıklı sonuçlar vereceği aklınızdan bulunması gereken
önemli bir noktadır. Konu hakkında daha detaylı bilgiyi www.w3c.com dan alabilirsiniz.
Metin biçimlendirirken CSS kullanmakta büyük projelerde çalışan ve sayfanın ara
yüzünün metinlerin tekrar boyutlandırılması gibi durumlarda bozulmamasını isteyenler için çok
daha mantıklı olacaktır. CSS Style ile ilgili daha kapsamlı bilgilere sitemizdeki ilgili
makalelerden ulaşabilirsiniz.
Text & HTML
İlk önce HTML içerisindeki metin ve biçim kavramlarına biraz deyinelim. HTML de
kullanılan başlıca metin biçimleri şunlardır.
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Temel metin biçimleri


Paragraph: Paragraflarımız oluşturan <P> ....</P> tagları arasında yer alan

biçimdir.
Heading: Başlık anlamına gelir 6 farklı heading türü vardır. (Heading 1,
Heading 2.... Heading 6) Türüne göre <H1>...</H1> ya da <Hx>....</Hx> biçiminde kullanılır.
Heading 1 en büyük, Heading 6 en küçük başlıktır.



Preformated: <PRE>....</PRE> tagına karşılık gelen biçimlendirme türüdür.
Bu biçimde metin çıktısı olduğu gibi verilir. Yani fazladan boşluklar doğrudan ekrana yansıtılır,
Enter'a basılan yerler (n) alt satıra kaydırılır, tablar, sekme biçiminde görüntülenir vs.

Bunlar en temel HTML metin etiketleri idi. Birde HTML stil olarak isimlendirilen ve
HTML içinde standart olarak tanımlı gelen ve her Tarayıcı tarafından tanınan standart stiller
mevcuttur. DW içinde bu stillere Text / Style menüsü ile ulaşabilirsiniz.
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Text menüsü ve metin biçimleri
Metin biçimlendirmek
Ziyaretçileri etkilemenin birçok yolu var biz ilk önce metinler ile neler yapabiliyoruz
bir bakalım.
Biçimlendirme işlemini Property Inspector (Properties) panelinden yapacağız. Bu
paneldeki tüm ayarları Text menüsü altında yer alan alt menüler ile de yapabileceğinizi
söylemeden geçmeyelim. Bu paneldeki başlıca öğeler;

Properties panel vs CSS ilişkisi
Format: HTML biçimleri olarak anlattığımız Heading, Paragraph.... Kısmı.
.(Text / Paragraph Format)


Link: Bu ise seçili durumdaki metin veya metin grubuna bir link atamaya yarar.
Buraya direk adres veya dosya ismi yazarak ya da yanındaki klasör simgesine tıklayarak
(Browse/Gözat) link ile bağlanacak dosyayı seçebilirsiniz. Bu kısmı doldurduktan sonra
yanındaki Target alanı da aktif hale gelecektir. Target ise Frameler ile çalışan tasarımcılar için
bağlanan linkin hangi frame içinde açılacağını belirtmeye yarayan "hedef" kısmıdır. (Insert /
Hyperlink)


Font: Bu drop down menü ile HTML içinde en uyumlu yazı tiplerinin tanımlı
olduğu bir menüye ulaşabilirsiniz. Buradan Sayfamıza eklediğimiz metinin yazı tipini
belirliyoruz. (Text / Font)


Size: Metnimizin yazı tipi büyüklüğünü belirtir. 1 ile 7 arasında bir rakam
olabilir. .(Text / Size)


Color: Metnimizin rengini belirler. Tıklayarak rengi siz seçebileceğiniz gibi bir
grafik programında kopyaladığınız renk kodunu direk yapıştırarak da rengi belirleyebilirsiniz.
DW aynı zamanda ekrandaki bir bölgeden renk kodu çalabilmektedir.(Text / Color...)


Unordered list: Madde imi işaretleri kullanarak liste yaratmaya yarar. Basılan
her Enter da yeni bir liste öğesi oluşturulur. .(Text / List / Unordered)


Ordered list: Numaralandırma yaparak liste yaratmaya yarar. Basılan her Enter
da yeni bir liste öğesi oluşturulur. .(Text / List / Ordered)




Text Outdent: Paragrafı bir sekme (Tab) dışarı kaydırır. .(Text / Outdent)



Text Indent: Paragrafı bir sekme (Tab) içeri kaydırır. .(Text / Indent)
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Bold: Kalın yazmak için kullanılır. .(Text / Style / Bold)



Italic: Eğik yazmak için kullanılır. .(Text / Style / Italic)



Align Left: Sola hizala. .(Text / Align / Left)



Align Center: Ortaya hizala. .(Text / Align / Center)



Align Right: Sağa hizala. .(Text / Align / Right)



Justify: İki yana hizala.(Text / Align / Justify)

Font kısmında belirtilen fontları yetersiz bulduğunuzda bu menünün en altında yer alan
"Edit Font list" seçeneği ile yeni font türleri tanımlayabilirsiniz. Fakat bunu pek tavsiye
etmiyorum.

Yazı tipi listesini düzenlemek
Zira sizin çok hoşunuza giden şatafatlı fontlarınızın herkeste olmadığını aklınızdan
çıkarmamanız gerekiyor. Yani yeni bir font tanımlaması yaparken Web ve Dünya
standartlarındaki fontlardan birini seçmelisiniz. Örneğin Arial her Win9x yüklü bir
bilgisayarda bulunan bir fonttur.
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Yazı tipi düzenleme iletişim penceresi
Ayrıca Insert paneli altında yer alan "Text" sekmesinden de metin biçimlendirme
işlemleri ile ilgili birçok araca ulaşabilir ve sayfanızda yer alan metinleri kolayca
düzenleyebilirisiniz.

Insert panelde yer alan Text sekmesi
Metinlere link vermek
Bir HTML sayfasında en çok kullanılan ve beklide kullanılması gereken text-linkler
sayfaların birbiri ile olan bağlantılarını sağlar ve sayfalar arası geçişleri düzenler.
Sadece metinlere değil, resimlere de link verebilme şansına sahibiz. Biz burada
metinlere nasıl link vereceğimize değineceğiz.
Bir text'e link vermek için;
Öncelikle link vermek istediğiniz metni seçin Arkasından seçili metnin üzerine sağ
tıklayıp ve "Make Link" seçeneğine seçin.
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Sağ tuş menüsü ile link vermek için
Ya da metni seçtikten sonra doğrudan Properties Panelinden "Link" kısmına
bağlantının URL sini yazarak da (yandaki klasör simgesine tıklayarak Gözat da diyebilirsiniz)
link verebilirsiniz.

Properties panelinden link vermek için
Eğer harici bir web sayfasına link vermeniz gerekiyorsa mutlaka adresin
başına http:// yazmanız gerekiyor.
Mail adreslerine link vererek ziyaretçilerin bilgisayarında kurulu olan Outlook
Express benzeri bir programla size e-mail yollamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için mail linki
verirken
mail
adresinin
başına
"mailto:"
yazmanız
yeterlidir.
Bunun
dışında Insert Panelden Common kategorisi altındaki Email link isimli düğme ile de mail
linkler yaratmanız mümkün.

E-mail linki ekleme penceresi
Birde çok daha detaylı linkler yaratabilmek için; Insert / Hyperlink menüsünü
kullanabilirsiniz. Açılan iletişim penceresinden bir link için yapabileceğiniz en detaylı ayarları
gerçekleştirebilirisiniz.
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Gelişmiş link ekleme iletişim penceresi
Dynamic metin (Dinamik text)
Aslında bu konuyu çok daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ama yeri gelmişken bir
şeyler söyleyelim.
Bu konu daha çok sunucu modelleri ile çalışırken kullandığımız konuları kapsamına
giriyor. Fakat yeri gelmişken açıklayalım. DW içerisinde desteklenen sunucu modellerinden
biri ile sunucu taraflı (Server side) bir dili kullanıyor iseniz Veritabanına ulaşıp
bir Recordset yarattıktan sonra verileri sayfaya yazdırdığımız anda yazdırdığımız bu veriler
artık Dinamik nitelik taşıyan bir obje durunu alırlar. DW içerisinde bu "Dynamic" kavramı
oldukça fazla geçiyor. Dynamic Table, Dynamic list menu vs. Bunlar ilerideki konularda çok
daha ayrıntılı bir biçimde açıklanacak. Şimdilik bu kadar ile yetinelim.
Özel karakterler
Dokümanlarımızda para birimlerinin sembolleri veya bilimsel ifadeler gibi özel
karakterleri metin içerisinde kullanmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için HTML içerisinde
özel kodlar ile ifade edilen özel karakterleri kullanmak en kolay yol olacaktır. DW içerisinde
özel karakterlere Insert paneli altında yer alan "Text" sekmesinden ulaşabilir ve sayfanıza
ekleyebilirsiniz.

Insert panelde yer alan Text sekmesi
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En sık kullanılan karakterler kolay ulaşım açısından menüye eklenmiş durumda, bu
karakterlerin dışında bir şey eklemek için menüden "Other Characters" menüsüne tıklayarak
diğer karakterlere de ulaşabilirsiniz.

Özel karakter ekleme penceresi

6.3. Dreamweaver Rollover Text Linkler
"CSS Styles" panelini açık değilse Windows / CSS Styles menüsü veya Shift+F11 ile
açıyoruz. "CSS styles" panelinin sağ üst köşesindeki düğmeye tıklayarak açılan panel
menüsünden "New ..." diyoruz.

CSS styles paneli menüsünden New diyerek yeni bir stil tanımlamaya başlayabilirsiniz
Açılan diyalog penceresindeki "Type" kısmından "Advanced (IDs, pseudo-class
selectors)" seçeneğini işaretliyoruz. "Selector" kısmını da yanındaki açılır menüden
yararlanarak ekleyeceğimiz stile göre uygun olanı seçiyoruz.
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Yeni bir text link yaratmak
Sırasıyla a:link, a:visited, a:hover, a:active stillerini ekliyoruz ve daha önce anlatıldığı
gibi stil ayarlarını yapıp dokümanımızı kaydediyoruz.
Bu tür altında yer alan öğeler ve anlamları ise şu şekilde;


a:link: Bu sayfamızdaki standart text-linkleri temsil eder.



a:visited: Ziyaret edilmiş text-link rengini veya özelliklerini belirtir.

a:hover: Text-linklerin üzerine gidince değişecek olan durumu yani rollover
durumunu temsil eder.




a:active: Bu ise linke tıklandığı anda linkin alacağı durumdur.

Bu şekilde standart "CSS Selector" tanımlamaları yapabileceğiniz gibi kendinizde özel
link grupları oluşturabilirsiniz. Bu sayede tek sayfada birden fazla rollover text-link
tanımlaması yaparak farklı link grupları oluşturabilirsiniz.
Link tanımlama sıranız her zaman link, visited, hover, active şeklinde olmalıdır. Aksi
takdirde CSS stiller tarayıcıda düzgün görünmeyecektir.
Rollover Text Link olayını zahmetsiz ve kolay bir biçimde yapmanın bir diğer yolu
da Modify / Page Properties menüsü ile ulaştığımız sayfa ayarları iletişim penceresindeki
"Links" sekmesidir. Bu bölümde linkleriniz için renk ve metin dekorasyon ayarlarınızı oldukça
kolay ve kullanıcı dostu bir ara yüz ile yapabilmeniz mümkün.
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Rollover test linkleri sayfa ayarları ile yapmak oldukça kolay
İlgili ayarları yapıp "Apply" dediğinizde DW, rollover text-linkler için gerekli olan CSS
kodunu sayfaya ekleyecektir.
Sayfa ayarları iletişim penceresindeki "Links" sekmesinin ve bu özelliklerin
kullanılabilmesi için Edit / Preferences menüsünden "General" sekmesi altında yer alan "Use
CSS instead of HTML tags" seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. Aksi taktirde sayfa ayarları
penceresinde bu ayarları yapabileceğiniz kısımlar görünmeyecektir.
Tek Sayfada birden fazla Rollover Text-Link
Sayfalarda (abartılmadığı sürece) çok hoş görünen ve CSS'in en çok bilinen özelliği olan
Text-Link Rollover olayına daha önce deyinmiştik hatırlarsanız. Çok güzel, sayfalarımızda
rahatlıkla kullanabiliyoruz. Peki sayfamızda farklı bir renk ile renklendirmemiz gereken ikinci
bir link grubu (menü, alt menü veya arka fon nedeniyle iyi görünmeyen linklerde) olursa ?? İşte
orda da CSS'in "A" selector özelliğini kullanacağız.
Olayın Dreamweaver ile pek bir alakası yok aslında. Sadece DW'ın bize sunduğu görsel
ortamı kullanıyoruz. Bütün sır CSS'de.
Farklı renkte Text link rollover'lar tanımlamak için;
İlk önce sayfanıza daha önce anlatıldığı gibi bir "Text link rollover" ekliyorsunuz.
Şimdi ikinci rollover grubu için işe koyulalım. CSS Styles panelinde Yeni bir stil
yaratmak için "New" diyoruz,
Bu ekleyeceğimiz stil normal bir stil değildir. Yeni bir CSS selector tanımlaması
yapacağız. O yüzden "Advanced (IDs, pseudo-class selectors)" seçeneğini seçiyoruz. Selector
kısmına "a.pembelinkler" yazıyoruz ve OK diyoruz.
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Bir sayfada birden fazla text-link rollover tanımlamak için
Ayarları aşağıdaki gibi (ya da nasıl istiyorsanız) yapıp tekrar OK diyoruz. (Burada
ikinci link grubunun font'uda, rengi de büyüklüğü de her şeyi farklı olabilir) Şimdi ikinci bir
link grubu yaratmış olduk. Şimdi bunun içinde "visited, active ve hover" tanımlamaları
yapacağız.

İkinci rollover test link için stil özellikleri
Tekrar New diyoruz yine "Advanced (IDs, pseudo-class selectors)" ve Selector
kısmına bu sefer "a.pembelinkler:visited" yazıyoruz ve OK deyip bunun içinde istediğiniz stil
ayarlarını yapıyoruz. Ben sadece rengini ve Text Decoration kısmını değiştiriyorum ama siz
istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bu şekilde "a. pembelinkler:hover" ıda ekliyoruz.
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İkinci rollover text linkler için :hover stili özellikleri
Şimdi bu stili uygulamak istediğimiz linki tümüyle seçili duruma getirip CSS
Styles panelinden "pembelinkler" adlı stile tıklıyoruz. Şimdi sayfayı kaydedip tarayıcıda bir
göz atabiliriz.
Bu şekilde istediğiniz kadar a.grup2, a.grup3.... gibi link grupları ekleyebilirsiniz.
Bu şekilde Selector tanımlamaları yaparken şu sırayı izlerseniz bir sorun ile
karşılaşmazsınız:


a:link



a:visited



a:hover



a:active

Aksi takdirde stiller birbirini etkileyip devre dışı bırakabiliyor ya da sorunlar
çıkabiliyor. Aklınızda bulunması gereken bir ayrıntı olarak eklemek istedim.
Bu etkiyi yapabileceğiniz bir diğer yöntem de DIV ve katmanlar için hazırladığınız
ID'ye özel stillerin alt stilleri şeklinde link biçimlendirmeleri de yapabilirsiniz. Örneğin ID
si UstTaraf olan bi DIV için eklenen #UstTaraf isimli bir stil olduğunu varsayalım. Bu
UstTaraf DIV'inin içinde yer alan herhangi bir linki seçip CSS StylesPanelinden New diyerek
yeni bir stil tanımlamaya başarsanız DW sizi bunun için hiyerarşik CSS yapısını takip eden
bir selector ismi ile sizi yönlendirecektir. Bu sıra ile aynı şekilde #UstTaraf a:visited ve
#UstTaraf a:hover şeklinde stiller ile linkleri biçimlendirmeye devam edebilirsiniz.
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Farklı renkte rollover text-link tanımlamak için farklı bir yöntem
Resimde de görüldüğü gibi bu şekilde UstTaraf DIV'i içerisinde yer alan her türlü
HTML elemanını biçimlendirebilmeniz mümkün. Bu biçimlendirmeler sayfadaki diğer
elemanları etkilemeyecek sadece bu DIV içerisinde sınırlı kalacaktır. Daha ayrıntılı bilgiyi CSS
kaynaklarından alabilirsiniz.
Örneğin Dreamweaver Sayfasının tasarımında bu stiller kullanılmaktadır. Sayfayı
kaydedip CSS dosyasını inceleyebilirsiniz.

6.4. Dreamweaver ve Tablolar
Tabloların anlamını herkes bildiği için sadece DW içerisindeki kullanımlarına
değineceğim. Tablolar sayfamızda ziyaretçimize sunmamız gereken düzenli anlamlı veriler için
bir nevi konteynır görevi görmektedir. Sayfa tasarımlarımızı doğrudan tablolar ile yapmak da
mümkündür fakat yeni web standartları kapsamında sayfa tasarımının temelinde (layout) tablo
kullanan ve tasarımını tablolar üzerine oturtan siteler demode siteler olarak sınıflandırılmakta
ve bu konudaki otoriteler tarafından kabul görmemektedir. Ayrıntılı bilgiyi W3C nin web
sayfasından almanız da mümkün.
Biz burada listeli verileri tablolar ile nasıl kullanıcıya sunabileceğimizi ve DW
içerisinde tablolara nasıl hükmedebileceğimizi göreceğiz.
Tablolar oluşturmak
Öncelikle DW içerisinde yeni bir tablo nasıl yaratılıyor onu görelim.
Sayfanıza yeni bir tablo eklemek için:
Insert / Table (CTRL+ALT+T) menüsünü kullanabilir ya da "Insert" (Eski adı
ile Object Panel) panelindeki Common ve Layout başlıkları altında yer alan "Table"
düğmesine tıklayabilirsiniz.

175

Tablo ekleme k için Isert panelini kullanabilirsiniz
Bu aşamadan sonra karşımıza bir iletişim penceresi gelecek ve eklemek istediğimiz
tablo ile ilgili özellikleri bizden girmemizi isteyecektir.

Tablo ekleme iletişim penceresi


Rows: (Satırlar) Tablomuzun satır sayısı.



Columns: (Kolonlar) Tablomuzun kolon sayısı.

Table Width: (Genişlik) Tablomuzun genişliği. Burada birim olarak iki
seçeneğimiz mevcut. İlki kurulum ile standart olarak işaretli olarak gelen "Percent" (yüzde)
diğeri ise "Pixels" (piksel). Percent adından da anlaşılacağı üzere tablonun sayfamızın % olarak
ne kadarını kaplayacağını belirtiyor. Bunu seçerseniz kullanıcın çözünürlüğü her ne olursa
olsun tablo sayfanın, sizin belirlediğin yüzde kısmını kaplayacaktır. (%100 tüm sayfayı kaplar)
Pixels ise sayfamızın piksel cinsinden sabit genişliğini belirler. Ve çözünürlüğe göre değişmez.
(Yüzde olarak girilen genişliklerde dikkat edilmesi gerek nokta eğer bu tablo başka bir tablonun
içerisinde ise dıştaki tablonun genişliğinin yüzdesi üzerinden boyutlandırılacağıdır.)
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Border: (Çerçeve) Tablomuzu ve hücrelerimizi çevreleyen çerçevenin piksel
cinsinden kalınlığını belirtir. 0 (Sıfır) Olarak kullanılması halinde çerçeve kalkar.


Cell Padding: Bu hücre içindeki materyalin duvarlarına olan uzaklığı olarak
yorumlanabilir. Piksel olarak işlenir. 0 girildiği takdirde resim, yazı gibi içerik hücre
duvarlarına bitişik bir durumda görünür.




Cell Spacing: Piksel cinsinden hücreler arası boşluğu ifade eder.

Header: Tablomuzun ilk satırını ya da ilk sütununu ya da hem satır ve sütununu
başlık olarak ayarlayarak, içeriğimizin daha kolay anlaşılır bir hal almasını sağlayabiliriz.


Caption: Tablomuzun başlığı diyebiliriz. Örneğin üyelerin isimlerinin
listelendiği bir tabloya başlık olarak üyeler yazabiliriz.




Align Caption: başlığın ne tarafa hizalanacağını belirtir.

Summary: tablonun içeriğine dair bir özet. Sadece kod görünümünde görülebilir
ziyaretçiler için bir anlam taşımaz.


Temel ayarları bu şekilde yaptıktan sonra OK'e tıklayarak tablonuzu sayfaya
ekleyebilirsiniz.
Tabloları biçimlendirmek
Tablomuzu sayfamıza eklediğimize göre şimdide Properties (Eski adı ile Properties
Inspector) panelinden tablomuza ilişkin ayrıntılı ayarları nasıl yapacağımıza bir göz atalım.

Tabloları biçimlendirmek için Properties panelini kullanabilirsiniz


Table Id: Tablomuzun HTML içindeki adı.



Rows: Satır sayısı.



Cols: Kolon sayısı



H: Tablonun yüksekliği



W: Tablonun genişliği.
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CellSpace: Hücreler arası genişlik.



CellPad: Hücre içeriğinin hücre duvarlarına olan mesafesi.



Align: Tablonun hizalama durumu.



Border: Çerçeve kalınlığı.



Clear Column Widths: Kolonları genişlik değerlerini temizle.



Convert Table Widths to Pixel: Tablonun genişliklerini piksele çevir.



Convert Table Widths to Percent: Tablonun genişliklerini yüzdeye çevir.



Clear Rows Heights: Satırların yükseklik değerlerini temizle.



Convert Table Heights to Pixel: Tablonun yüksekliklerini piksele çevir.



Convert Table Heights to Percent: Tablonun yüksekliklerini yüzdeye çevir.



Bg color: Tablonun arka fon rengi.



Bg Image: Tablonun arka fon resmi.



Brdr Color: Tablonun çerçeve rengi.



Class: Tabloya uygulanacak CSS stili.

İlgili kısımlara ulaşarak tabloları istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Tablo ID leri
veya sayfada kullanılan bir nesnenin ID benzersiz olmalı ve sayfa içerisinde sadece bir kez
kullanılmış olmalıdır.
Ayrıca Tablonuz ile ilgili ayarların
gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bunlardan:

bir

kısmını

da Modify menüsünden



Tablonuza satır eklemek için: Modify / Table / Insert Row



Tablonuza kolon eklemek için: Modify / Table / Insert Column



Satır silmek için: Modify / Table / Delete Row



Kolon silmek için: Modify / Table / Delete Column



Seçili hücreden sonraki satırı birleştirmek için: Modify / Table / Increase Row



Seçili hücreden sonraki kolonları birleştirmek için: Modify / Table / Increase

Span

Column Span
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Önceden birleştirilmiş satırları tekrar geri ayırmak için: Modify / Table /
Decrease Row Span


Önceden birleştirilmiş kolonları tekrar geri ayırmak için: Modify / Table /
Decrease Column Span


Hücreleri biçimlendirmek
Bazen tüm tablonun değil de belli bir hücrenin ya da satırın (sütun da olabilir)
özelliklerini değiştirmek isteyebiliriz. Tablo içindeki herhangi bir hücreye
tıkladığınızdaProperties paneli aşağıdaki gibi değişecektir. Sırasıyla;

Bir hücreyi seçtikten sonra Properties panelinden ilgili hücrenin özelliklerini
değiştirebilirsiniz
Marges selected cells using spans: Seçtiğiniz birden fazla hücreyi birleştirip
tek bir hücre haline sokar. Aynı işlemi Modify / Marge Cell menüsü ile de yapabilirsiniz.


Splits cell into rows or columns: Seçtiğiniz hücreyi kolon veya satır olarak
ikiye ya da daha fazla parçaya böler. Aynı işlemi Modify / Split Cell menüsü ile de
yapabilirsiniz.




Horz: Hücre içi dikey hizalama.



Vert: Hücre içi yatay hizalama.



H: Hücre yüksekliği.



W: Hücre genişliği.



No Wrap: Hücre içindeki dokümanı bölmeden düz olarak devam etmesini



Header: Seçili hücreyi başlık hücresi olarak vurgular. (TD tagını TH'ye çevirir)



Bg: Hücre arka fon resmi ve rengi.



Brdr: Hücre çerçeve kalınlığı.

sağlar.
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Tabloları sıralama
Çok uzun ve düzenli tablolar yapmanız gereken durumlarda içeriği daha sonra bir sıraya
koymak gerekebilir. Buda daha önce düzensiz bir sırayla eklenen içerik için zor bir durum
ortaya çıkartır. Fakat DW'ın bize sunduğu kullanışlı araçlar ile bu sorunun üstesinden
gelebiliriz.
Bir tabloyu seçtikten sonra Commands / Sort Table menüsü ile tablo içeriği sıralama
için kullanılacak araca ulaşabilirsiniz. Bu açılan diyalog penceresinden ise sıralamanın
kriterlerini giriyoruz. Alfabetik ya da nümerik olarak sıralama yapabileceğimiz gibi ikincil
sıralama kriterleri de belirleyebilirsiniz.

Tablo sıralama iletişim penceresi
Sort By kısmı sıralamanın hangi kolon içeriğine göre yapılacağını belirtiyor.
Then by ise eğer ilk sıralama kriterleri eşit ise ikincil olarak hangi kolon içeriğinin
sıralama kriteri olarak kullanacağını belirtiyor.
Sort includes the firs row İlk satırı da sıralamaya dâhil etme seçeneğidir. Eğer Header
kullandıysanız bunu işaretlememelisiniz.
Keep all row colors the same after the sort has been completed sıralama işlemi
bittikten sonra bütün satır renklerinin rengini aynen koru. Eğer tabloda alternate renk
kullandıysanız (bir satır koyu bir satır açık renk) sıralama sonunda bu renk düzeninin
bozulmaması için bu kısmı işaretlememelisiniz.
Tabloları biçimlendirmek (Format Table)
Hazır tablo şablonları sayesinde büyük ve karışık tabloları düzenli ve anlaşılır bir hale
getirebilirsiniz.
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Commands / Format Table menüsü ile Tablo formatlandırma aracına ulaşabilirsiniz.

Tablo biçimlendirme iletişim penceresi
Burada göze çarpan ayarlar olarak:
Alternate: Satırların birbirini taklip eden bir sıra ile renk değiştirmesi olarak
nitelendirilebilir. Böylece uzun ve geniş kapsamlı tablolarda ziyaretçi için satır bilgilerini takip
kolaylaşmış olur.
Top row: İlk satırı belirtir. Bunu tablonun header'ı olarak düşünürsek tablo header
biçimlerini buradan yapabilirsiniz.
Left col: Yine top row'da olduğu gibi en soldaki kolonu header gibi biçimlendirmenize
olanak sağlar.
Border: Çerçeve kalınlığı
Apply All Attributes to TD Tags Instead of TR Tags: Biçimlendirme işlemi için
kullanılan parametreleri satır kodları yerine her sütun için ayrı ayrı girilmesini sağlar. Ne gibi
bir fayda getireceğini tam anlayamamakla beraber, HTML kodunu oldukça büyüteceğinden
eminim.
Dinamik Tablolar
Sunucu modelleri ile çalışırken işinizi kolaylaştıracak bir seçenek olduğu için deyinme
ihtiyacı duydum.
"Insert" panelden Application kısmında ya da Insert / Application Object / Dynamic
data / Dynamic Table menüsü ile ulaşabileceğiniz bu seçenek ile bir defada tablo yapısını
oluşturabilir bir defada kaç kayıt çekileceğini düzenleyebilirsiniz.
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Dinamik tablolar ile kayıtları listelemek çok kolay
Inport Tabular Data
Eğer elinizde web sayfasına dökmeniz gereken tablosal veriler varsa bunları DW için
aktarırken CSV formatını kullanabilirsiniz
CSV nedir?
CSV (Comma Separated Values / Virgül ile ayrılmış değerler) verileri bir ayraçlar
ile (genelde virgül veya noktalı virgül kullanılır) ayrılmış her satırında bir veri içerdiği kabul
edilen metin dosyalarına verilen genel isimdir.
Örnek bir CSV dosyasının içeriği şu şekildedir.
1.

ADI;SOYADI;ADRES;ILCE;IL

2.

AYŞE;FATMA;İstanbul Üniversitesi;FATİH; İSTANBUL

3.

ALİ;MEHMET;1440Sok.No:2D:9E.Ü.Ecz.Fak.;ALSANCAK;İZMİR

4.

A.NURHAL;ERTEM;Cumhuriyet Meydanı No:7;SEFERİHİSAR;İZMİR

Kolay yoldan CSV yapmak için Microsoft Ecel'i kullanabilirsiniz. Tablo ihtiva eden
bir .xls (Excel dokümanı) dosyasını açıp Dosya / Faklı Kaydet menüsü ile dokümanı farklı
kaydedin. Kaydederken Kayıt türü bölümünden "CSV (virgülle ayrılmış) (*.csv)" seçin
ve Kaydet deyin. Oluşturulan CSV dosyası bir Excel dokumanı gibi görünecektir ve çift
tıklandığında Excel tarafından açılacaktır. Bu dosyayı bir Text editörü ile (Dreamweaver,
EditPlus, Notepad vs.) açıp düzenleme de yapabilirsiniz.
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Dosyayı kaydederken türünü CSV (virgülle ayrılmış) (*.csv) olarak seçmelisiniz
Elinizdeki CSV dosyasını sayfaya eklemek için;
Yeni bir dokuman açın ve ardından File / Inport / Tabular Data ya da Insert / Table
Object / Insert Tabular data menüsü ile Tabular data (Çizelgeli veri diye çevirebiliriz) ekleme
iletişim penceresini açın. Sırasıyla;

Insert Tablular Data iletişim penceresi


Data File: bilgileri içeren .csv dosyası

Definiter: CSV dosyasından kullanılan ayracın türünü belirtiyor. Ayraç
olarak Tab (sekme), Comma (virgül), Semicolon (noktalı virgül), Colon (kolon) veya özel bir
ayraç olarak Other seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. (Excel varsayılan ayraç
olarak noktalı virgül kullanır)


Table Witdh: Tablo genişliği. Eğer tablo genişliğinin içerdiği veriye göre
genişleyebilmesini
istiyorsanız Fit
to
data,
sabit
bir
genişlikte
olmasını
istiyorsanızSet seçeneğini kullanabilirsiniz.




Cell padding: Tablo ekleme bölümünde ne olduğundan ayrıntılı bir şekilde

bahsetmiştik.


Cell Spacing: Tablo ekleme bölümünde ne olduğundan ayrıntılı bir şekilde

bahsetmiştik.


Border: Çerçeve kalınlığı.

Format Top Row: En üst satırın başlık olarak kullanılacağı durumlarda bu
satırın farklı bir formatta olması daha mantıklıdır. Buradan uygun bir format seçebilirsiniz.


Seçeneklerini uygun şekilde doldurup OK dediğinizde DW, CSV dosyasının içeriğini
otomatik olarak okuyup sayfamıza bir tablo olarak ekleyecektir.
Daha sonra sayfaya eklenen tablo üzerinden ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz
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6.5. Dreamweaver ve Resimler
Öyle ki tasarımın önemli bir bölümünü ve kilit noktasını oluşturan resimler, harici
editörler ile (Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro, Paint) oluşturulup düzenlenir ve daha sonra
DW içine alınır. Bizim ilgileneceğimiz kısım ikinci basamak olan DW'ın içinde resimlerin
sayfamız içerisinde nasıl kullanılacağı ve düzenlenmesi konusu.
Image Placeholder
İşinize ne kadar yarar bilemiyorum fakat bir deyinmekte fayda var.
Image Placeholder nedir?
Resim yüklenmeden önce sayfada görüntülenen ve resmin boyutlarını ve yerini belirten
bir yer belirteci diyebiliriz. Ziyaretçiye resim hakkında bir ön fikir vermek için kullanılabilecek
bu özellik ile resimlerin yeri daha sayfa yüklenmeden belli olacaktır. Böylece ziyaretçi sayfanın
tamamının yüklenmesini beklemek zorunda kalmayacaktır.

Image placeholder ekleme iletişim penceresi
Bir image placeholder eklediğinizde resim için gerekli HTML kodu sayfaya
eklenecektir. (<img src=""">" şeklinde) Sonradan placeholder'ın üzerine tıklayıp Property
Inspector üzerinden resim ayarlarını yaparak SRC den ilgili resim dosyasını seçmelisiniz.
Sayfaya Resim eklemek
Öncelikle yeni bir doküman açın ve bunu kaydedin. Bu nokta çok önemli Yeni bir
sayfaya başlamadan önce mutlaka onu kaydetmelisiniz. Aksi takdirde dosya yollarında sorunlar
oluşacak ve sonuçta dosyaları sunucuya gönderdiğinizde resimler görünmeyecek linkler
çalışmayacaktır.
Dokümanınızı kaydettikten sonra "Insert" panelinden ya da Insert / Image menüsü ile
bir resim eklemek için ilk adımı atabiliriz. Insert paneldeki "Image" düğmesi genişleyebilen
bir düğmedir. Aynı düğmenin alt menüleri ile Rollover image (üzerine fare ile gidilince
değişen resimler) ve ya navigasyon menüleri de eklemek mümkün.
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Insert paneldeki Image düğmesi ile sayfanıza resim ekleyebilirsiniz
Biz şu anda "Image" seçeneğine tıklıyoruz. Açılan diyalog penceresinden aradığımız
resmi bulup seçiyoruz ve OK diyoruz.

Resim ekleme iletişim penceresi ile resim dosyamızın nerede olduğunu seçiyoruz
Resmi seçerken URL kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan dokümana
eklediğimiz resimler ya bu dokümanla aynı dizinde ya da alt dizinlerden birinde olmalıdır.
Örneğin "images" adlı bir klasör yaratıyoruz ve tüm resim dosyalarımızı buraya atıyoruz. Ve
bir resim eklemek istediğimizde URL kısmında "images/resim_dosyasi_adi.gif" şeklinde bir
ibare yer alıyorsa sorun yok demektir. Fakat "file://C./Program Files/..." gibi bir adres
görüyorsanız başınız dertte demektir. Ya dokümanı henüz kaydetmediniz ya da çok alakasız bir
dizindeki resmi dokümana eklemek istiyorsunuz demektir.

185

Sitenizin için varsayılan bir resimler klasörü tanımlayabilirsiniz
Bu bakımdan tanımlı siteler ile çalışmanın bazı avantajları ortaya çıkıyor. Eğer bir site
tanımlaması yaptı iseniz ve bu tanımlama sırasında resimler için bir klasör belirtip
Links Relavite to seçeneğini girdiyseniz DW sizin için bütün URL sorunlarını halledecektir.
Farklı dizindeki dosyaları dokümanınıza eklemeye kalktığınızda dahi bunu site içerisindeki
resimler klasörüne taşıyacaktır.

Bu resimi ste içerisine kopyalamak için Evet demelsiniz
Eğer site için varsayılan resimler klasörü belirtmezseniz sizi uyararak bu resimi taşıyıp
taşımak istemediğiniz soracaktır. Eğer bu soruya Hayır derseniz resim adresi
"file://C./Program Files/..." gibi atanacaktır. Buda dosyaları sunucuya gönderdiğinizde
resimlerin görünmemesine neden olacaktır. Sonrası malûm, yeni başlayanların en çok
karşılaştığı sorun; "anaa resimler nerde yaa ?" Eğer böyle bi sorunla karşılamak istemiyorsanız
resim
eklerken
bu URL kısmına
dikkat
edeceksiniz.
Aynı
şekilde Properties panelinden SRC kısmından da olaya müdahale edebilmeniz mümkün tabi.
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Hatalı bir SRC adresi file:// şeklinde başlamaktadır
Resmimizi seçme ve site içerisine taşıma işlemleri bittikten sonra DW bize resim ile
ilgili ilk bilgileri girebileceğimiz bir iletişim penceresi açacaktır.

Resim için bir alt metin girebileceğiniz iletişim penceresi
Bu iletişim penceresi opsiyonel bir seçenektir. Eski DW sürümlerinde bu pencere
çıkmadan doğrudan resmi sayfamıza dâhil ediyordu. BW 8 de bunu varsayılan olarak açık hale
getirmişler. Aslında faydalı bir araç, resmi eklerken alternate metin (alt text) girmenize olanak
sağlıyor. Alt metni olmayan resimler ise W3C standartlarına göre geçersiz resimler olarak
değerlendiriliyor. Bu bakımdan faydalı bir özellik ama isterseniz Edit /
Preferences menüsünden ulaşabildiğiniz ayarlar kısmındanAccessibility sekmesi altından
hangi nesneler için bu iletişim penceresinin görüntülenmesi gerektiğini seçebilirsiniz.
Resim dosyalarının türleri GIF, JPEG, ya da PNG den başka bir şey olmamalı. Bunlar
tüm tarayıcılar ve web teknolojileri tarafından desteklenen standartlardır ve az yer kaplarlar.
Ayrıca dosya isimleri Türkçe karakter ve boşluk içermemelidir. (ust_kose_1.gif gibi isimler
kullanmalısınız.)
Resimleri biçimlendirmek
Eklediğiniz resimler üzerinde kayıtsız şartsız egemenlik için her zamanki gibi
yine Properties panelini kullanabiliyoruz. Sayfanıza bir resim eklediğinizde veya sayfadaki bir
resmin üzerine tıkladığınızda Properites paneli aşağıdaki görünümü alacaktır. Paneldeki
bileşenler şu şekilde sıralanabilir;
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Resimler ile ilgili düzenlemeleri Properties panelinden yapabiliriz

Image ID: Resmimizin sayfa içerisindeki benzersiz ve sadece bu resme özel bir
ismi diyebiliriz. Türkçe karakter ve boşluk içermeyen bir isim verebilirsiniz.


W: Piksel cinsinden genişlik.



H: Piksel cinsinden yükseklik.

Link: Resme link vermek için buraya linki girin ya da kutucuğun yanındaki
Klasör resmine tıklayarak Browse / Göz at penceresini kullanın.


Src: Resmin adresi, eğer "file://C:/Program Files ...." Gibi bir ifadeyle
başlıyorsa sunucuya gönderdiğinizde resimler görünmeyecektir.


Edit & Resim düzenleme seçenekleri: Bu seçeneklerden bazılarına (Contrast
ve Sharpen gibi) tıkladığınızda anlamadığım bir sebepten dolayı DW açılması gereken iletişim
penceresini doküman pencerelerinin arkasına atmakta ve pencereye erişiminizi
engellemektedir. Herhangi bir yere tıklamanıza da izin vermediğinden sizi zor bir duruma
sokmaktadır. Ben sorunu çözmek için bir kere görev çubuğundaki (taskbar) simge durumundaki
DW a tıklıyorum umarım sizlere de yardımcı olur.


Edit: Eğer sisteminizde kuruluysa Fireworks'ü açarak resim üzerinde
düzenlemeler yapmanızı sağlar.
o

Optimize: Sisteminizde Fireworks kurulu ise resmi sıkıştırıp boyutunu azaltır
ve optimize eder
o

Crop: Eğer resim gereğinden fazla büyükse ve istediğiniz kısım resmin sadece
bir bölümünde ise bu araç ile resmi kırpabilirsiniz.
o

o

Resample: Resmi yeniden boyutlandırmaya yarar.

o

Brightness and Contrast: Resme kontrast ve parlaklık ayarı yapmanızı sağlar.

Sharpen: Resimleri
kullanabileceğiniz bir araç.
o

netleştirmek

ve

hatları

keskinleştirmek

için

Alt: Alt text olarak isimlendirilen fare ile resmin üzerine gidildiğinde fare
imlecinin kenarında çıkan açıklama kutucuğunda görünen metin.


188

Image Map seçenekleri: Resmin sadece bir bölgesine link vermek için
kullandığımız Image Map olayına hükmetmemizi sağlayan seçim araçları.


H Space: Resmin etrafındaki diğer materyallere (metin veya diğer resimlere)
olan yatay uzaklığı (piksel olarak).


V Space: Resmin etrafındaki diğer materyallere (metin veya diğer resimlere)
olan dikey uzaklığı (piksel olarak).




Target: Eğer resme link verdiyseniz link ile ilgili Target ayarını buradan

seçebiliyoruz.
Low src: Resim yüklenmeden önce o resmin yerinde görünecek geçiş resmi
diyebiliriz. Örneğin bir resim galerisinde bir resim görünmesi gereken yere o resmin 2 bit
versiyonunu (Siyah-beyaz) low src olarak verebilirsiniz. Böylece ziyaretçi resmin
yüklendiğinde nasıl bir şey olacağı konusunda fikir sahibi olabilir.


Border: Çerçeve, eğer resme link verdiyseniz bu otomatik olarak 0 olarak
atanacaktır. Ama isterseniz bunu piksel cinsinden girip farklı görünüşler elde edebilirsiniz.




Align: Resmin hizalanmasıyla ilgili ayarları bu menüden yapıyoruz.



Sağa yasla-Ortala-Sola yasla: yine hizalama ama biraz daha farklı bir opsiyon.



Class: Resmi etkilemesini istediğiniz CSS stili.

Image Map ile çalışmak
Image Map nedir? ilk önce bu soruyu cevaplayalım; diyelim resmin sadece bir
bölgesine link vermeniz gerekiyor. (Örneğin bir dünya haritasında sadece Türkiye'ye link
vereceksiniz) İşte böyle işlemler için Image Map'leri kullanıyoruz.
Zaten kelime anlamı itibariyle "harita" olan Image Map'ler bir nevi resmi haritalayarak
(işte yeni bir terim doğdu haritalamak :) belli bölgeleri seçmenize olanak sağlıyor.
Image map eklemek için:
Resmi seçtikten sonra resimle ilgili ayarları yaptığımız Property Inspector üzerinde
sol alt köşede bulunan Map kısmını kullanacağız. Aynı şekilde Insert paneldeki
Image düğmesinin alt düğmelerindeki Image map seçeneklerinden birini de kullanabilirsiniz
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Properties panelinden resimlere Image map ekleyebiliriz
Buradaki üç farklı mapping yönteminden birini seçtikten sonra resminizin üzerinde
map'lerinizi seçmeye başlayabilirsiniz. Siyah ok simgesi ile ifade edilen düğme ise;Pointer
Hotspot tool olarak isimlendirilen ve sonradan, mapler üzerinde köşelerinden tutup
çekiştirerek değişiklik yapmaya yarayan bir araçtır.

Resmin link vermek istediğiniz bölgelerini dikkatli bir şekilde seçiyoruz
Map işlemi yapılan bölgeler açık mavi bir kısım olarak işaretlenecektir. Bunları ayrı ayrı
seçerek tek tek ayarlarını yapabilirsiniz. Buradaki ayarlar bir resim dosyası için yapılan
ayarların aynısıdır.

Mapller için ilgili düzenlemeleri Properties panelinden yapabilirsiniz
Örneğin bir resmi seçtikten sonra resimde önceden tanımlanmış olan bir image map
bölgesine bir kez tıkladığınızda map bölgesinin kenarlarında ufak tutamaçlar çıkacaktır.
Bunlarla map bölgesini tekrar boyutlandırabilirsiniz. Veya sadece bu bölgeye ait link vermek
için Property Inspector üzerinde "Link" kısmına ilgili dosyanın adresini yazabilirsiniz. Bir
map bölgesini seçip klavyeden "Del" tuşuna basarsanız map bölgesi silinecektir.
Fireworks'den Dreamweaver'a
Fireworks kullanarak hazırladığınız bir dokümanı Export seçeneği ile HTML olarak
export ettiğinizde bunu o anda DW'da çalıştığınız dokümana dâhil etmek isteyebilirsiniz. Bu
gibi durumlarda Insert Fireworks HTML seçeneği çok iş görecektir.
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Firewokrs HTML dosyalarını sayfaya eklemek için:
Dokümanınızı Fireworks'ün derlediği HTML dosyası ile aynı dizine kaydedin
ve Insert panelde yer alan Image düğmesinin bir alt düğmesi olan Firewokrs HTMLdüğmesi
ile ya da, Insert / Image Objects / Fireworks HTML menüsü ile ilgili iletişim penceresini
açın.

Insert panelden Image düğmesi altından Fireworks HTML alt düğmesine tıklıyoruz
Yapmanız gereken tek şey Firewokrs tarafından derlenmiş HTML dosyasını seçmektir.
Eğer dosya DW'da çalıştığınız dokümana dâhil edildikten sonra var olan Fireworks dosyasını
silmek istiyorsanız "Delete file after insertion" seçeneğini işaretlemelisiniz.

Insert Fireworks HTML iletişim penceresi
Resim galerileri oluşturmak
Elinizde çok sayıda resim varsa ve bunları kullanıcılara düzenli bir yapı ve/veya galeri
şeklinde sunmak istiyorsanız DW'ın içerisinde gelen "Create Web Photo Album" bileşenini
(Commands menüsü altında bulabilirsiniz) kullanabilirsiniz.
Yeni bir foto albüm yapmak için;
Öncelikle yeni bir doküman açın ve bunu tanımlanmış bir sitenin altına kaydedin.
Bu Commandı kullanmadan önce dokümanınızı mutlaka kaydetmiş olmalısınız. Öte
yandan bu kayıtlı doküman önceden tanımlanmış bir sitenin altında yer almalıdır. Sebebi,
kaynak olarak seçtiğiniz dosyaların hedef olarak seçtiğiniz dizine kopyalanması sırasında resim
ve dosya link yollarının doğru ve sorunsuz bir şekilde olması içindir. Aksi taktirde dosya
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yolları C:/Program Files/Macromedia .... Şeklinde olacaktır ve sizin bilgisayarınızda
çalışmasına rağmen sunucuda çalışmayacaktır.
Fotoğraf albümünün oluşturulabilmesi için sisteminizde Fireworks'ün de kurulu olması
gerekmektedir.
Ardından Commands / Create Web Photo Album menüsü ile albüm bileşenini
çalıştırıyoruz. Açılan iletişim penceresinde sırayla;

Fotoğraf albümü ekleme iletişim penceresi


Photo Album Title: Albümünüzün başlığı.



Subheading Info: Albümünüz ile ilgili kısa bir açıklama.



Other Info: Diğer açıklama metni.



Source Image Folder: Albüm haline getirilecek orijinal resim dosyalarının

olduğu klasör.


Destination Folder: Albümün oluşturulacağı hedef klasör.

Thumbnail Size: Resimlerin ön izlemeleri olan ufak resimlerin hangi
boyutlarda (piksel cinsinden) olacağını belirtir.



Show Filenames: Resim dosyalarının isimlerini altlarında görüntülenmesini
sağlar. Büyük projelerde bunlar resimler için açıklayıcı bilgiler içerebilir.


Columns: Küçük resimlerin kaç kolon şeklinde sayfaya yerleştireceğini belirtir.

Thumbnail Format: Küçük resimlerin formatının ne olacağını belirler.
(Genelde GIF küçük resimlerin daha az yer kaplamasını sağlayacaktır)
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Photo Format: Orijinal resimlerin hangi formatta olacaklarını belirtir. (Bunlar
için kullanacağınız format oldukça önemlidir. Zira resmin yüklenmesi ne kadar kısa sürerse
ziyaretçi için o kadar cazip olacaktır. Eğer resimlerinizde fazla kontrast/renk varsa format
olarak JPEG kullanmak akıllıca olacaktır.)


Scale: Büyük resimlerin orijinallerine göre hangi boyutlarda kalacağını belirtir.
Eğer resimlerin büyük hallerinin belli bir oranda küçültülmesini istiyorsanız buraya bu oranı
girerek resimleri küçültebilirsiniz.


Create Navigation Page for Each photo: Her resim için ayrı bir HTML dosyası
oluşturarak albüm içerisinde gezintinin en üst düzeyde olmasını sağlar.


Gerekli bilgileri girdikten sonra OK e tıkladığınızda Fireworks açık değilse otomatik
olarak açılıp işleme başlayacaktır. Seçtiğiniz resimler sırayla açılıp işlenecektir. Fireworks ise
size durumu küçük bir iletişim penceresi yardımı ile bildirecektir.

Fireworks resimleri düzenlerken...
İşlem tamamlandığında DW'da Album Created mesajı görünecektir. Resim dosyanız
yaratılmıştır. Sayfayı kaydedip deneyebilirsiniz.
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Fotoğraf galerisinin bitmiş hali

6.6. Dreamweaver iFrame Kullanımı
iFrame'i anlatmak için şöyle bir örnek verebiliriz. Sayfamızın içerisinde tıpkı bir katman
(Layer) gibi istediğimiz bir alanda harici bir sayfayı dokümanımızın içine oturtma işlemidir.
iFrame eklemek için;
Öncelikle iFrame olarak çağıracağınız doküman önceden hazırlanmış ve kaydedilmiş
olmalıdır.
Daha sonra içerisine iFrame eklemek istediğiniz dokümanı DW içerisinde açıp kod
görünümüne geçip Insert panel altındaki HTML sekmesine seçiyoruz. Panelin sağ kısmına
doğru Frames isimli düğmenin bir alt düğmesi olan Floating Frame isimli düğmeye
tıklıyoruz. Sayfamıza <iframe></iframe> şeklinde bir kod eklenecektir. Aynı işlemi Insert /
HTML / Frames menüsü ile de yapmak mümkün.

Insert panelden HTML sekmesi altında yer alan Frames düğmesinden sayfanıza iFrame
ekleyebilirsiniz
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İşin bundan sonraki kısmını DW'ın Code hints'leri ile halledebiliriz. Şimdi kürsör ile
<iframe> tagının içine giriyoruz ve tagın sonunda bir kez boşluğa basıyoruz ve code hints'ler
listeleniyor.
Bu listeden SRC‘yi bulup ENTER'a basıyoruz ve SRC kısmına hedef iframe dosyasının
adresini giriyoruz.

iFrame için ilgili ayarları Code hints'ler sayesinde zahmetsizce yapabilirsiniz
Ya da Browse diyerek dosyayı seçebiliriz.

Browse ile kaynak dosyayı seçebilirsiniz
Daha sonra sırasıyla


NAME="frame_adi"



MARGINWIDTH="0" (İçeriğin kenarlara olan yatay uzaklığı)



MARGINHEIGHT="0" (İçeriğin kenarlara olan dikey uzaklığı)



FRAMEBORDER="0" (Çerçeve kalınlığı)



SCROLLING="YES" (Kaydırma çubuğu)



STYLE="WIDTH: 200; HEIGHT: 225"

Gibi ek parametreleri de yollayabilirsiniz. Kodumuzun son hali şuna benziyor;
<iframe style="width: 200px; height: 225px" name="frame_adi"
marginWidth="0" marginHeight="0" src="iframe.htm" frameBorder="0"
scrolling="yes"></iframe>
Bu şekilde gerekli ayarları yaptıktan sonra iFrame'imiz kullanıma hazır. Sayfayı
kaydedip deneyebilirsiniz.
195

DW içerisinde iFrameler ile çalışırken tasarım görünümünde iFrameleri aşağıdaki
şekilde görürsünüz. Bu şekil iFrame için yer ve büyüklük bakımından bize fikir vermesi
açısından oldukça kullanışlı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Fakat daha önce de
belirttiğimiz gibi ince ayarları ve parametreli kod görünümünden halletmemiz gerekiyor.

iFramelerin DW içerisinde görünüşü
Bu işlem için bu kadar uğraşmak yerine piyasada ücretli veya ücretsiz bulabileceğiniz
birçok eklenti ile de aynı işlemleri çok daha zahmetsiz bir şekilde yapmanız mümkün.
Dreamweaver Sayfasi dosya arşivinde de bulabileceğiniz birçok eklenti işinizi görecektir.
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Bölüm Soruları

1.
Dreamweaver programında yukarıda bulunan panel düğmeleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisidir?
a)

Stil Yönetim Düğmeleri

b)

Dosya Erişim Düğmeleri

c)

FTP Erişim Düğmeleri

d)

Link Yönetim Düğmeleri

e)

Panel Yönetim Düğmeleri

2.
Dreamweaver programında web sayfası içerisindeki metin alanına özel karakterler
eklemek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Insert/TABLE/Clumbs

b)

Insert/Hyperlink

c)

Insert/Form/Text Field

d)

Insert/HTML/Special Characters

e)

Insert/Head Tags/Meta

3.
Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına eklenen Rollover Text oluşturmak için
kullandığımız CSS stil kodlarından değildir?
a)

a:link

b)

a:visited

c)

a:hover

d)

a:active

e)

a:deactive
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4.
Dreamweaver programında web sayfasına tablo eklemek için aşağıdaki seçeneklerden
hangisini seçilmelidir?
a)

Insert / Media (CTRL+ALT+M)

b)

Insert / Date Table Object (CTRL+ALT+DT)

c)

Insert / Table (CTRL+ALT+T)

d)

Insert / Media Table (CTRL+ALT+SHIFT+T)

e)

Insert / Table Object (CTRL+ALT+O)

5.
Dreamweaver programında web sayfasına eklenen tablolarda tablonun genişliğini 100
piksel olarak ayarlamak için aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılmalıdır?
a)

Rows (Satırlar) ayarı 100 olmalıdır

b)

Columns (Kolonlar) ayarı 100 px olmalıdır

c)

Table Width: (Genişlik) ayarı 100 percent olmalıdır

d)

Cell Spacing ayarı 100 px olmalıdır

e)

Table Width: (Genişlik) ayarı 100 px olmalıdır

6.
Dreamweaver programında web sayfasına eklenen tabloya sonradan satır eklemek için
kullanmamız gereken komut veya kısayol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

Insert / Table / Insert Row (Ctrl+I)

b)

Modify / Table / Insert Row (Ctrl+M)

c)

Modify / Table / Insert Column (Ctrl+C)

d)

Modify / Table / Delete Row (Ctrl+Shift+M)

e)

Insert / Table / Delete Row (Ctrl+O)
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7.
Dreamweaver programında web sayfasına resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden
hangisi seçilmelidir?
a)

Insert / Image

b)

Modify / Imege

c)

Commands / ımage

d)

Insert / Media

e)

Edit / Resim

8.
Web sayfasına görsel eklemek için zorunlu olan dosya adı ve dosya uzantısı kuralına
aşağıdaki seçeneklerden hangisi uymaktadır?
a)

sitelogofotografi.tif

b)

site logo fotoğrafı.jpg

c)

site_logo_fotografi.jpg

d)

site_logo_fotografi.gnc

e)

site_logo_fotoğrafı.jpg

9.

Web sayfasına eklenen genel resim formatları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a)

.Jpg, .plm, .dns

b)

.png, .gpn, .gpc

c)

.gif, .tif, .pkl

d)

.jpg, .gif, .png

e)

.png, .jpl, .tpn
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10.
Dreamweaver programında web sayfasına iFrame eklemek için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi seçilmelidir?
a)

Insert / Frames

b)

Modify / Frames

c)

Commands / Frames

d)

Edit / Frames

e)

Insert / HTML / Frames

Yanıtlar: 1A, 2D, 3E, 4C, 5E, 6B, 7A, 8C, 9D, 10E
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7. PHP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. PHP
7.1. Wamp Server kurulumu ve kullanımı
7.2. PHP kodlaması
7.2.1. PHP değişkenleri
7.2.2. PHP sabitleri
7.2.3. PHP dizileri (Array)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde öğrenciler PHP dosyalarını çalıştırabilmek
için Wamp Server kurulumu ve kullanımını öğrenir.
PHP kodlamasını ve başlangıç kodlarını öğrenir.
PHP değişkenleri, PHP sabitleri ve PHP dizilerini (Array)
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Wamp Server kurulumu ve kullanımı,



PHP kodlaması,



PHP değişkenleri, PHP sabitleri,



PHP dizileri (Array)
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Giriş
PHP kısaca web tabanlı bir programlama dilidir. Eskiden açılımı
“Personal Home Page” yani Kişisel Anasayfa iken günümüzde gelişmesi ve daha iyi anlam
kazanması ile “PHP: HypertextPreprocessor” yani Üstün Yazı Önişlemcisi olmuştur. Diğer
web tabanlı dillere göre onlarca avantajı olan ve günümüzde en popüler dillerden birisidir.
Bu bölümde İnternet üzerindeki durağan sabit yazılara dinamiklik katmamızı sağlayan bir web
tabanlı dil olan PHP, en iyi performansı MYSQL veritabanı ve linux işletim sistemi ile gösterir.
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7. PHP
PHP kısaca web tabanlı bir programlama dilidir. Eskiden açılımı
“Personal Home Page” yani Kişisel Anasayfa iken günümüzde gelişmesi ve daha iyi anlam
kazanması ile “PHP: HypertextPreprocessor” yani Üstün Yazı Önişlemcisi olmuş.
Diğer web tabanlı dillere göre onlarca avantajı olan ve günümüzde en popüler
dillerden birisi. İnternet üzerindeki durağan sabit yazılara dinamiklik katmamızı sağlayan bir
web tabanlı dil olan PHP, en iyi performansı MYSQL veritabanı ve linux işletim sistemi ile
gösterir.
1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından oluşturulan PHP günümüzde halen
geliştirilmesine devam edilmekte. En son sürümü PHP5 olmasıyla beraber tamamen açık
kaynaklı ve ücretsizdir.
PHP ile neler yapılabilir?
Aslında PHP ile neler yapılamaz diye sorsan daha rahat cevap verirdim.
Malum HTML5‘in gelmesi ile artık browserlar ile neredeyse her şeyi yapabiliyoruz.
Dökümanlar, resimler, videolar, oyunlar ve internette aklınıza ne gelirse…
Bu durumda PHP gibi bir web tabanlı programlama dili ile ve gelişen browser özellikleri
sayesinde artık her şeyi yapabiliriz. İşin aslı sana bu konuda bir sınır koymamak için böyle
söylüyorum. Aklına ne geliyorsa yeterli bir birikim ile yapabilirsin.
Biraz saymamı istersen;


İçerik yönetim sistemleri (WordPress, Drupal, …)



Dinamik sayfalar



Veri depolama sistemleri (Senduit, Imageshack.us, …)



Anlık bilgi paylaşımı (Facebook, …)



E-ticaret sistemleri (ShopPhp, …)



Otomasyon yazılımları



Resim oluşturma ve düzenleme



Online oyunlar (Travian, Ogame, …)



Forumlar, makaleler, sözlükler (Wikipedia, Vbulletin, MyBB, …)



İçerik bulup derleyen botlar



Web tabanlı robotlar
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ve daha temel anlamda sayamadığım ve senin gerçekleştirmeni bekleyen sonsuz şeyler.

7.1. Wamp Server Kurulumu ve Kullanımı
Kendi bilgisayarın ile IP adresin üzerinden internet sitesi yayını yapmak ya da PHP
çalışmalarını kendi bilgisayarında deneyerek geliştirmen için bilgisayarında bir sunucu kurman
gerekiyor.
Bu sunucu kurma işini ister ayrı ayrı yaparak istersende kısa ve temiz yoldan Wamp
Server’i kurarak halledebilirsin.
Wamp
adını
bu
üç
ayrı
alıyor. Windows Apache Mysql ve PHP.

sunucu

oluşturma

yazılımlarından

Wamp Server kurulumu
Kurulum gayet basit, kendisi tamamen ücretsiz ve Türkçe dilide mevcut.
Önce Wamp’ı buradan indirin ve olağan şekilde kurun. Kurulum sonlarına doğru
güvenlik duvarı uyarısı verebilir. Bu uyarıda Wamp’ın güvenlik duvarını aşmasına izin
vermeniz gerekiyor. Çünkü Wamp lokal bir sunucu oluşturabilmeniz için üstün yetkilere
ihtiyaç duyar.
Wamp nasıl kullanılır?
Wampı açtıktan hemen sonra ister sağ altta çıkan ikonuna sol tıklayıp
oradan www dizinine gidebilirsiniz. Bu dizin varsayılan olarak şöyledir: “C:\Wamp\www“.
www klasörünün
içerisine
attığınız
tüm
dosyalara http://localhostadresinden ulaşıyorsunuz.

PHP

ve

diğer

türdeki

Örneğin ben www klasöründe Wamp’ın varsayılan olarak eklediği index.php’yi silip
yeni birindex.php dosyası oluşturuyorum ve içine aşağıdaki kodları yazıyorum;
<?php
echo "Selam Dünya!";
?>
Ardından browserdan http://localhost/index.php adresine giriyorum ve karşıma
“Selam Dünya!” sonucu çıkıyor.
Wamp ile IP adresinden nasıl yayın yapılır?
Bunun için yapman gereken modem ayarlarından “80” portunu açmak ve ardından
Wamp ikonunu sol tıklayıp “Put Online” (Çevrimiçi Hale Getir)’e basmak.
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Port açmak konusunda bir fikrin yoksa buraları kurcalayabilirsin.
Port açma işlemini hallettikten hemen sonra whatismyip.org gibi bir adresten IP adresini
öğrenip eşe, dosta dağıtıp kendi yaptığın çalışmaları paylaşabilirsin.
Wamp’da farklı bir port kullanmak
Eğer 80 portunda bir hata yaşadıysanız ya da 80 portu başka bir yazılım ile kullanılıyorsa
Wamp’ın config dosyaları ile kullanacağı port adresini değiştirebilirsin.
Wamp’ın ikonunu sol tıkla oradan Apache sekmesine gelip “httpd.conf” dosyasına
tıkla. Yazı editöründe açılan httpd.conf dosyasının içinde aşağıdaki satırı bulup istediğin port
rakamları ile değiştir ve Wamp’ı yeniden başlat.
Listen 80
Burada 80 yazan yeri dilediğin rakamlar ile değiştir ve kaydet çık. Portu değiştirdikten
sonra localhost adresininde değiştiğini sakın unutma! Yani portu 90 yaptığında localhost
adresinhttp://localhost:90 olacaktır.

7.2. PHP Kodlaması
PHP’de kodlamaya başlamadan, bir sonraki derslere ya da örneklere geçmeden önce
bilmemiz gereken bazı temel kurallar ve bilgiler var. PHP kodlamaya başlamak için yapmamız
gerekenler, başladıktan sonra yapmamız gerekenler ve bitirdikten sonra yapmamız gerekenler
gibi.
PHP kodlarını yazmaya başlarken ve bitirirken
Yazacağımız kodların sunucu tarafından bulunup işlenebilmesi için PHP kodlarının
başına “<?php” ve sonuna ise “?>” işareti koymamız gerekiyor.
<?php
// php kodları buraya yazılır
?>
Bu iki etiket arasına yazacağımız tüm her şey sunucu tarafından PHP kodu olarak
işlenir.
Noktalı virgül
PHP’de her bir komuttan sonra (bazı istisnalar ve kısımlar hariç) noktalı virgül (;)
işareti koymak zorundayız.
Bunun sebebi PHP’nin tüm kodları tek bir satıra alıp işliyor olması. Yazdığın kodları
noktalı virgüllerden bölerek bir sonraki komuta geçtiğini anlar.
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Bu noktalı virgül olayınıda askerlerin telsiz konuşmalarında konuşmaları bitince
“tamam” demeleri gibi algılayabiliriz. Burda söylenen komutun bittiğini ifade eden “tamam”
terimi, PHP’de noktalı virgüldür.
Sonuçları ekrana yansıtmak
PHP’de çalışırken oluşturduğumuz ya da yazdığımız kodlardan hiçbirisi sayfaya girene
gönderilmez. Yani yazdığımız kodları kimse göremez, yanlızca bizim kodlardan dışarı
yazdırmak istediğimiz değerleri görebilirler.
Bir değeri ya da sonucu dışarı yazdırmak için echo veya print ifadesini kullanırız, ama
çoğunlukla echo ifadesi kullanılır. Örnek;
<?php
echo "Selam Dünya";
?>
Bu
kod
çalıştığında
dışarı
yanlızca Selam
Dünya yazısı
çıkar.
Yaptığımız çalışmalarda echo veya print ifadelerini kullanmazsak sayfayı ziyaret edenler
bomboş bir sayfa ile karşılaşabilirler.
Echo’nun kelime anlamı yansıtmakdır. Yani PHP’de yaptığımız çalışmanın sonucunu
kodların içinden kullanıcılara yansıtır. Kodların içine yorum ya da not eklemek
Yazdığımız uzun ve yoğun kodların içerisinde bazen bizim veya kodlarımızı
paylaştığımız kişilerin kodları daha rahat anlayabilmesi için bazı açıklamalar eklememiz
gerekebilir. Bu ekleyeceğimiz notlar, kodları çalıştırdığımızda görünmez ve kodları etkilemez.
PHP’de kodların içerisine not eklemenin 3 farklı yolu var. Bunlardan iki tanesi tek
satırlık not ekleme diğeri ise birden fazla satıra not ekleme.
Kare (#) işareti ile tek satırlı not eklemek için satır başına bir adet kare (#) işareti
koymamız yeterli. Bu işaretten sonra yazacaklarımız sadece o satır olmaz üzere not olarak
algılanır.
Kare işaretinin çalıştığı gibi iki adet bölü (//) işareti kullanarakta aynı olayı
gerçekleştirebiliriz.
Birden fazla satıra not eklemek için bölü işareti ve yıldız işareti (/*) ile not aralığını
başlatırız. Not aralığının sona ermesini istediğimiz yerde ise tam tersi olarak yıldız ve bölü
işareti (*/) koyarız. (/* not */) Örnek kullanımları;
<?php
# tek satırlık bir yorum
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// bu da tek satırlık bir yorum
/* bu ise
birden fazla
satırlı bir yorum
*/
?>
Bu temel bilgiler ile bir sonraki derslere geçip bir şeyleri karıştırıp kurcalamaya
başlayabilirsin.

7.2.1. PHP değişkenleri
PHP’de değişkenler, sabitler ve dizinleri, çalışmanın içinde kullanacağın verileri
barındıracakkutular olarak hayal edebilirsin. Mesela gerçek bir posta kutusu hayal et, içine
günlük gazete konur ve sonra sen o gazeteyi okursun. Daha sonra eski gazete gider yeni bir
dergi gelir.
Yukarıdaki örneği programlama dilinde şöyle açıklarım; önce değişken isimlerinde
türkçe karakter ya da boşluk kullanamayacağım için değişkene içeriğine uygun bir ad
belirlerim, ben “posta_kutusu” dedim. Sonrasında bu değişkene gazete yüklerim.
Bunuda matematiksel ve mantıksal olarak “=” eşittir işareti ile yaparım;
$posta_kutusu = “gazete”;. Böyle yaptığımda benim posta_kutusu değişkenime gazete
değerini yüklemiş oldum. Ve şuan ben ne zaman posta_kutusu değişkenini kullanmak istesem
elime “gazete” sonucu geçecek, ta ki onun içeriğini tekrar değiştirene kadar.
PHP değişkenleri
Hemen yukarda anlattığım örneğin PHP’de uygulanmasını göstereyim. PHP’de
değişkenleri başına bir dolar ($) işareti koyarak belirtiriz. Buradan bile PHP’nin çok zengin bir
dil olduğunu çıkarabilirsin.
Bir değişken tanımlarken uyman gereken kuralların listesi;
1.

Harfler, sayılar ve alt çizgi(_) dışında bir karakter kullanamazsın.

2.
Değişken
adını
($1degisken Yanlış, $degisken1 Uygun)

bir

rakam

ile

başlatamazsın.

3.
PHP değişken adlarında büyük küçük harf ayrımı yapar, yani $degisken ile
$dEgiSkEn aynı değildir.
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Bu
üç
kurala
uyan
tüm
terimler
birer
değişken
adı
Bir kaç uygun değişken örneği: $meyveler, $posta_kutusu, $kolay1dil, $x, $_php

olabilir.

Değişkenlere değer atama, düzenleme ve silme
En başta anlattığım masalda da dediğim gibi bir değer atama işini mantıksal ve
matematiksel olarak ilkokulda öğrendiğimiz “=” operatörü ile yaparız.
Bu eşittir olayı tüm güncel programlama dillerinde aynıdır. Yani günümüzün çoğu
programlama dillinde değer atama ve düzenleme işlemi bu operatör ile yapılır. Çünkü aklın
yolu birdir.
Şimdi $posta_kutusu değişkenine gazete değerini atayalım;
<?php
$posta_kutusu = "gazete";
echo $posta_kutusu;
?>
Ekranda gazete yazar.
Değişkenlere atıyacağınız değerlere göre tırnak işareti kullanıp kullanmayacağını
belirleyebilirsin. Eğer gireceğin değer bir rakam ise tırnak içinde yazmasanda olur. Ama
yazacağın bir yazı ise onu tırnak içine alman gerekiyor.
<?php
$sayi = 100;
$adres = "http://www.phpr.org";
$yil = 2010;
$x = 10;
?>
Aksini denemeye çalışırsan ve yazıları tırnak içine almazsan hatalar ile karşılaşırsın.
Çünkü tırnak içine almadığın her şey ya mantıksal ya da matematiksel olmak zorunda.
Bir değişkene atadığımız değeri değiştirmeside ilk değerin yüklenmesi ile aynı. Yani en
son o değişkene ne yüklediysek o değeri taşır. Kodlar yukarıdan aşağıya doğru çalışır. Örnek;
<?php
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$posta_kutusu = "gazete";
// şuan posta_kutusu değişkeninde gazete değeri var
$posta_kutusu = "dergi";
// şuan ise dergi değeri var
echo $posta_kutusu;
?>
Ekranda dergi yazar.
Bir değişkeni silmek ve onu bir daha kullanmamak için ise unset() fonksiyonunu
kullanırız. Fakat fonksiyonlar hakkında henüz fikrin yoksa bu unset olayını daha sonraya
saklayabilirsin. Örnek bir kullanım;
<?php
$posta_kutusu = "gazete";
unset($posta_kutusu);
// artık posta_kutusu diye bir değişken yok
?>
Şuraya kadar PHP’de bir değişken oluşturma, değişkenlere değer verme ve düzenleme
olayını kapmış durumdayız. Bir sonraki derse geçebilir ya da anlamadıysan baştan
okuyabilirsin.

7.2.2. PHP Sabitleri
PHP sabitleri yapacağın çalışmalarda adı üstünde değişken olmayacak, çalışma boyunca
hiç değiştirilmeden sabit kalacak değerleri tanımlaman için kullanılır. Ayrıca sabitler sadece bir
kez tanımlanıp bir daha değiştirilemediği için güvenlidir.
Sabitlerin tanımlanması define() fonksiyonu ile yapılır. İki argument ile uygulanır.
Örnek;
<?php
define('site_adi', 'phpr.org');
// site_adi adında bir sabit oluşturduk ve değerini phpr.org yaptık
?>
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Sabitler için kullanacağımız isimler değişkenlerde kullanabileceğimiz isimlerin
özellikleri ile aynı.
Sabitleri
kullanırken
değişkenlerdeki
gibi
başına
bir
dolar
($)
işareti koymamamız gerekiyor. Sabitler bir karakter eklenmeden direkt olarak yazılır ve
kullanılır.
<?php
define('gezegen', 'dünya');
echo gezegen;
?>
Ekranda dünya yazar.
Sabitleri nerede kullanabilirim?
Dosya dizinlerini kaydederken, veritabanı olmayan sitelerde kullanıcı adı ve şifreleri ya
da veritabanı kullanılan sitelerde de veritabanı kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerini saklarken
ve çalışma boyunca hep okuyacağımız ama hiç değiştirmeyeceğimiz nitelikte olan veriler için
sabitleri kullanabiliriz.
Bir sabitin tanımlanıp tanımlanmadığına nasıl bakarız?
Bunun içinde defined() fonksiyonu kullanılır. Örnek;
<?php
define('site', 'phpr.org');
echo defined('site');
?>
Ekranda 1 yazar, bu 1 sonucu olumlu anlamına gelir. Olumsuz olduğunda ekranda bir
şey yazmaz. (Bu fonksiyon if koşullarında kullanılır)
Eğer sabit daha önceden tanımlamışsan ve onu yeniden tanımlamaya çalışırsan hata
verir. Bu yüzden önce tanımlanmış mı diye kontrol etmen gerekir.

7.2.3. PHP Dizileri (Array)
Dizileri tanım olarak kısaca daha önceden öğrendiğin değişkene birden fazla değer
atamak ve atadığın değerleri sırayalayıp, çoklu verilere rahat müdahale etmeni sağlayan veri
tipleri diyebilirim.
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Değerleri bir kategori altında toplamak ya da daha dinamik değişkenler oluşturmak için
diziler idealdir. Örneğin sadece bir $uyeler değişkeninde yüzlerce kullanıcının verilerine ulaşıp
değişiklikler yapabiliriz.
Dizilerin kullanımı, oluşturulması ve değiştirilmesi gayet basit aynı zamanda bunların
birden fazla da yolu var.
Dizi (Array) oluşturma
İster Array() fonksiyonunu kullanarak istersen de fonksiyon kullanmadan dizi
oluşturabilirsin.
İlk olarak Array() fonksiyon ile oluşturmayı göstereyim:
$meyveler = array("Elma", "Armut", "Muz", "Kiraz");
$meyveler dizisine array() fonksiyonuyla 4 tane değer atadık.
Aynı işlemi fonksiyon kullanmadan yapalım:
$meyveler[0] = "Elma";
$meyveler[1] = "Armut";
$meyveler[2] = "Muz";
$meyveler[3] = "Kiraz";
Fonksiyonsuz yöntemde aslında dizinin nasıl sonuç verdiği ortaya çıkmış oluyor.
Üstteki Array() fonksiyonu ve fonksiyonsuz şekilde oluşturduğumuz dizilerde aynı
işlemi yaptık.
Array() fonksiyonu ile oluşturduğumuz bu dizide her bir değerin anahtarı sayısal olur,
yani anahtarlar 0, 1, 2, 3, … şeklinde gider. Yukarıdaki $meyveler dizisinin 0. anahtarının
değeri Elma, 1. anahtarının değeri ise Armut olur.
Array() fonksiyonu ile anahtarları sayısal olmayan ve kendi istediğin gibi olacak olan
diziler oluşturmak için ise şu yöntemi uygulamalısın:
$meyveler = array('bir' => 'Elma', 'iki' => 'Armut', 'üç' => 'Muz');
Burada anahtarlarını kendim belirtmiş oldum. Aynısını bir de Array fonksiyonunu
kullanmadan yapayım:
$meyveler['bir'] = 'Elma';
$meyveler['iki'] = 'Armut';
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$meyveler['üç'] = 'Muz';
Bu da bir önceki örneğin fonksiyonsuz tanımlanmış hali.
Dizilerde bir adet anahtara ve sonrasında her anahtar için bir değere ihtiyacın var.
Burada anahtar olan kısım ve değer olan kısmı şu şekilde göstereyim:
$dizi["anahtar"] = "değer";
Anahtar olan kısıma ister sayı istersen de yazı girebilirsin. Sıralamalar için ideal olan
dizi anahtarı sayılardır. Sayı anahtarlar ile dizilerde daha rahat çalışabilirsin.
Dizileri kullanmak
Bir dizi oluşturduktan sonra onu oluşturduğun gibi kullanıp, değiştirebilirsin. Hemen
örnek ile açıklayayım:
$meyveler[0] = "Elma";
$meyveler[1] = "Armut";
echo $meyveler[0];
Ekranda Elma yazar.
Dizileri değiştirmek
$meyveler[0] = "Elma";
$meyveler[0] = "Portakal";
echo $meyveler[0];
Ekranda Portakal yazar. Çünkü $meyveler dizisinin 0. anahtarının değeri Elma iken
sonraki satırda Portakal olarak değiştirdik.
Hep sayısal anahtarlar ile gösterdik, şimdi bir de yazılı anahtarlar ile göstereyim:
$misafir["isim"] = "Musa";
$misafir["yaş"] = 18;
$misafir["il"] = "İstanbul";
echo 'Misafirin ismi ' . $misafir["isim"] . ', yaşı ' . $misafir["yaş"] . ', ili ise ' .
$misafir["il"] . '.';
Ekranda Misafirin ismi Musa, yaşı 18, ili ise İstanbul. yazar.
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İç içe dizi tanımlamak
Bir dizi oluşturduktan hemen sonra o dizinin içine sonsuza kadar daha dizi
oluşturabiliriz. Aynı alt kategori mantığı gibi düşünebilirsin. Yine bunu ister fonksiyon ile
istersen de bodoslama olarak yapabilirsin:
$yemek["tatlı"] = array("pasta", "kurabiye", "şeker");
$yemek["acı"] = array("biber", "acılı adana", "meksika sosu");
echo 'Ben ' . $yemek["tatlı"][0] . ' yedim';
Ekranda Ben pasta yedim yazar. Burada olduğu gibi istediğin kadar içe içe dizi
oluşturabilirsin. Bir de fonksiyon kullanmadan göstereyim:
$yemek["tatlı"][0] = "pasta";
$yemek["tatlı"][1] = "kurabiye";
$yemek["tatlı"][2] = "şeker";
$yemek["acı"][0] = "biber";
$yemek["acı"][1] = "acılı adana";
$yemek["acı"][2] = "meksika sosu";
echo 'Ben ' . $yemek["tatlı"][0] . ' yedim';
Dizi silmek
Oluşturduğun dizilerden birini eksiltmek ya da tamamını yok etmek için değişkenleri
yok etmekte kullandığımız unset() fonksiyonunu kullanıyoruz. İşin aslı bu fonksiyon tüm
değişken tiplerini yok etmekte kullanabilirsin.
$meyveler[0] = "Elma";
$meyveler[1] = "Armut";
// sadece bir diziyi silmek için:
unset($meyveler[0]);
// tamamını silmek için:
unset($meyveler);
Dizinin tümünü yazdırmak
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Eğer biz gerçekten bir diziyi olduğu gibi tüm içindekilerle ekrana yazdırmak istiyorsak
print_r() fonksiyonunu kullanacağız. Bu bize içine yazdığımız dizinin sahip olduğu tüm
anahtarları ve değerlerini gösterir:
$renkler = array("mavi", "turuncu", "yeşil");
print_r($renkler);
Ekranda şöyle bir çıktı belirir:
Array
(
[0] => mavi
[1] => turuncu
[2] => yeşil
)
Dizi yaptığınız bir değişkeni herhangi bir anahtar kullanmadan direkt olarak hep
kullandığımız ekrana yansıtma fonksiyonu olan echo ile ekrana yazamıyoruz.
Çünkü adı üstünde dizi birden fazla değere sahip olduğu için tek başına yazdırmaya
kalktığınızda “Array” şeklinde sonuç alırsın. Hemen bunun nasıl olacağını da göstereyim:
$renkler = array("mavi", "turuncu", "yeşil");
echo $renkler;
Bir diziyi herhangi bir anahtarını belirtmeden yazdırmaya çalıştığımız için ekranda
uyarı babında yalnızca Array yazar.
Dizilerin eleman sayısını bulmak
Bir dizide kaç eleman olduğunu saymak için count() fonksiyonunu kullanıyoruz. Hemen
basit bir örnek ile göstereyim:
$renkler = array("mavi", "turuncu", "yeşil");
echo count($renkler);
Ekranda 3 yazar. Çünkü $renkler dizinin 3 elemanı var.
Dizileri sıralama
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Dizileri 2 alanda sıralayabiliyoruz. Birincisi anahtara göre sıralama, diğeri ise değerlere
göre sıralama. Bunlarında bir miktar fonksiyonlar ile yapıyoruz.
Tüm sıralama fonksiyonlarını bir liste halinde yazayım ve bir örnek ile açıklayayım:
Fonksiyon

Açıklaması

sort() Değere göre küçükten büyüğe sıralar. Anahtarıyla olan ilişkisini bozar.
rsort() Değere göre büyükten küçüğe sıralar. Anahtarıyla olan ilişkisini bozar.
asort() Değere göre küçükten büyüğe sıralar. Anahtarıyla olan ilişkisini bozmaz.
arsort()Değere göre büyükten küçüğe sıralar. Anahtarıyla olan ilişkisini bozmaz.
ksort() Anahtara göre küçükten büyüğe sıralar.
krsort()

Anahtara göre büyükten küçüğe sıralar.

Örnek:
$kelimeler = array("cam", "araba", "balon");
sort($kelimeler);
print_r($kelimeler);
Çıktısı:
Array
(
[0] => araba
[1] => balon
[2] => cam
)
Otomatik tanımlanmış diziler
PHP kodları çalıştırdığında sayfaya otomatik olarak bir takım fonksiyonların
tanımlandığı gibi bazı değişkenlerde tanımlanır.
İçinde kodun çalıştığı sayfanın konumunu, tarihi, sunucunun IP adresini, giren kişinin
IP adresini ve bunun gibi daha bir çok veriyi bize ileten bazı değişkenler oluşturur. Bunlara
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genel olarak “Global değişkenler” diyoruz. Tanımlanan global değişkenler dizi olarak
tanımlanır ve bir değişken ile bir çok değeri bize gönderir.
$_SERVER global dizisi
Bu global değişkenlerin en başında $_SERVER geliyor. Adı üstünde içinde server
verilerine ve sayfaya giren ziyaretçilerin IP adresi, browser verileri gibi değerlerine
ulaşabiliyoruz.
$_SERVER dizinin tüm değerlerini ele almak için hemen onu print_r() ile ekrana
yazdırarak neyin ne olduğunu belirteyim:
Not: Anlatma gereği duymadığım ve senin henüz kullanmaya ihtiyacın olmayacak olan
bazı değerleri atladım.
Array
(
[HTTP_USER_AGENT] => Ziyaretçinin browser bilgileri
[SERVER_NAME] => Serverin adı
[SERVER_ADDR] => Server IP adresi
[SERVER_PORT] => Server portu
[REMOTE_ADDR] => Ziyaretçinin IP adresi
[DOCUMENT_ROOT] => Dosyanın ana dizini
[SCRIPT_FILENAME] => Çalışan scriptin dizi adresi
[REQUEST_URI] => Şu an hangi adreste olduğu
[SCRIPT_NAME] => Çalışan dosyanın adı
[PHP_SELF] => Burası da çalışan dosyanın adı
[REQUEST_TIME] => Şu anki zaman
)
$_POST, $_GET, $_COOKIE, $_SESSION global dizileri
Bu dizileri PHP from kullanımı ve örnekleri, PHP Cookie ve PHP Session başlıkları
altında detaylı bir şekilde ele aldık.

219

Dizileri nerede kullanabilirim?
Bu konuda kafanda kullanımı hakkında biraz daha fazla şey canlanması için bir örnek
daha verebilirim. Mesela benzer türde verileri tek bir değişkene koyarak tek bir değişken ile
tüm ihtiyaç duyduğun verilere ulaşabilirsin:
$mesaj["baslik"] = "Selam Dünya!";
$mesaj["icerik"] = "Selamlar, bu sadece PHP'de dizileri daha iyi anlamamız için bir
örnek";
$mesaj["yazar"] = "Musa";
$mesaj["tarih"] = "27 Mayıs 2010 Perşembe";
Gördüğün gibi sadece $mesaj değişkeni ile bir mesajın tüm verilerini ayrı ayrı ve düzenli
bir şekilde tutmuş oldum.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi PHP programla dili ile yapılan türden siteler arasında
yer almaz?
a)

İçerik yönetim sistemleri (WordPress, Drupal, …)

b)

Dinamik sayfalar içeren siteler

c)

Anlık bilgi paylaşımı (Facebook, …)

d)

Statik sayfalar içeren siteler

e)

Otomasyon yazılımları

2.
PHP ile kod yazarken veri tabanı yönetim sistemi olarak aşağıdaki hangi veri tabanı
yönetim sistemi kullanılır?
a)

Oracle

b)

Access

c)

MySql

d)

MS Sql

e)

PostgreSQL

3.
PHP ile kod yazarken, yazacağımız kodların sunucu tarafından bulunup işlenebilmesi
için kodlarının başına ve sonuna aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

<php / php>

b)

<?php / ?>

c)

<php> / </php>

d)

<php / /php>

e)

<-php-> / <-/php>
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4.
PHP ile kod yazarken her bir komuttan sonra zorunlu olarak koymak durumunda
olduğumuz noktalama işareti aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

: (iki nokta üst üste)

b)

? (soru işareti)

c)

! (ünlem)

d)

; (noktalı virgül)

e)

= (eşittir)

5.
PHP ile kod yazarken bir değeri ya da sonucu dışarı yazdırmak için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

array

b)

quwerty

c)

define

d)

count

e)

echo

6.
PHP ile kod yazarken yazdığımız kodlar arasına tek satırlık açıklama eklemek için
aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

*/*

b)

%

c)

#

d)

!

e)

=
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7.
PHP ile kod yazarken yazdığımız kodlar arasına birden fazla satıra açıklama eklemek
için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

/* - */

b)

*? - ?*

c)

*= - =*

d)

*// - //*

e)

-* - *-

8.
PHP kod yazılımında değişken tanımlarken değişkenin başına getirmek zorunda
olduğumuz karakter aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

!

b)

$

c)

=

d)

;

e)

?

9.
PHP kod yazılımında sabit tanımlarken kullanılan fonksiyon aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
a)

print()

b)

array()

c)

define()

d)

echo()

e)

sabit()
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10.
PHP kod yazılımında diziler tanımlarken kullanılan fonksiyon aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
a)

print()

b)

array()

c)

define()

d)

echo()

e)

sabit()

Yanıtlar: 1D, 2C, 3B, 4D, 5E, 6C, 7A, 8B, 9C, 10B
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8. ASP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. ASP
8.1. ASP Dosyası
8.2. ASP Kod Yapısı
8.3. ASP Değişkenleri
8.4. ASP IF ELSE Deyimi
8.5. ASP DO WHILE Döngüsü
8.6. ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)
8.7. ASP Form İşlemleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde öğrenciler ASP Dosyası, ASP Kod Yapısı,
ASP Değişkenleri gibi konuları öğrenir.
IF ELSE Deyimi, ASP DO WHILE Döngüsünü öğrenir
ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO) ve ASP Form
İşlemlerini öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


ASP Dosyası,



ASP Kod Yapısı,



ASP Değişkenleri,



IF ELSE Deyimi,



ASP DO WHILE Döngüsü,



ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO),



ASP Form İşlemleri
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Giriş
Bu bölümde bir kodama dili olan ASP uzantılı bir dosyalar ele alınacaktır. Bir ASP
dosyası içinde yazılar, HTML, XML, Scriptler bulunabilir. Ayrıca bu dosya içerisindeki
kullanıcı tarafından belirtilmiş bazı yerlerde kullanılan ASP kodları sunucu tarafından
derlenerek çalıştırılır hale getirilir. Ne zaman bir ASP dosyası çalıştırılırsa IIS otomatik olarak
ASP motorunu çalıştırıp bu dosyayı derler. Hazırladığımız ASP kodları derlenerek sayfayı açan
kullanıcıya HTML koduyla yazılmış düz bir sayfa gönderir. Bu bölümde bu kodların çeşitleri
ve çalışma prensipleri ele alınacaktır.
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8. ASP
ASP ile kodlamayı öğrenebilmek için temel düzeyde HTML/XHTML ve herhangi bir
script dili (JavaScript ya da VBScript) bilinmelidir.
ASP, Active Server Pages (Aktif sunucusu sayfaları) kısaltmasıdır. ASP bir Microsoft
yazılımıdır. ASP, IIS (Internet Information Services) altında çalışan bir programdır. IIS,
Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP Professional ve Windows 7 Ultimate CD'sinde
bulunan hazır bir program paketidir.
Ayrıca Windows 95/98'de PWS (Personel Web Server) ile de ASP kodlarını
çalıştırabilirsiniz.

8.1. ASP Dosyası
ASP uzantılı bir dosya temelde HTML dosyası ile aynıdır. İçerisinde yazılar, HTML,
XML, Scriptler bulunabilir. Ayrıca bu dosya içerisindeki kullanıcı tarafından belirtilmiş bazı
yerlerde kullanılan ASP kodları sunucu tarafından derlenerek çalıştırılır hale getirilir.
Ne zaman bir ASP dosyası çalıştırılırsa IIS otomatik olarak ASP motorunu çalıştırıp bu
dosyayı derler. Hazırladığımız ASP kodları derlenerek sayfayı açan kullanıcıya HTML koduyla
yazılmış düz bir sayfa gönderir.
Web sayfasındaki içeriği dinamik olarak düzenler, değiştirir ya da yeni içerik eklersiniz.
Kullanıcıların HTML formları ile gerçekleştirdiği sorgularına yanıt verir ve gönderilen verileri
kullanırsınız.
Bir veritabanına bağlanıp veri kaynağındaki bilgileri alır, düzenler, üzerinde işlem yapıp
siler, yenilerini ekler ve sonuçlarını kullanıcıya iletirsiniz.
Kullanıcı arayüzünü kişiselleştirebilir ve kullanıcılar için daha kolay ve işlevsel bir
kullanım sunabilirsiniz. CGI ve PERL ile birlikte kullanarak ASP'ye hız kazandırıp daha kolay
işlemler yapabilirsiniz.
Güvenlidir, yazdığınız ASP kodları tarayıcılar tarafından görüntülenemez. ASP
kullanarak trafiğinizi ve sunucu kaynakları kullanımını azaltabilirsiniz.

8.2. ASP Kod Yapısı
ASP Kodları Kullanabilmek İçin
Kaynak kodumuza <% yazıp ASP kodlarını yerleştiriyoruz, ASP derleyicisinden
çıkmak içinse%> kullanıyoruz. Böylelikle ASP kodlarımız derleyici tarafından okunabiliyor.
Şimdi ASP kullanarak sayfaya Merhaba Dünya! yazdıralım:
<%
230

Response.Write " Merhaba Dünya! "
Response.Write " Ben ASP Öğreniyorum "
%>
Bu kodu sonu .asp ile biten bir dosyaya kaydedip web dizinimize atalım ve çalıştıralım.
Aşağıdakinin yazıldığını göreceğiz:
Merhaba Dünya! Ben ASP Öğreniyorum
Yukarıda Response.Write ekrana yazı yazdırmamız için gerekli koddur.
Response.Write'dan sonra ekrana yazdırılacak yazı yazılır. Bu yazıyı ister direkt (") işareti ile
başlayıp yazarız, ister parantez içine alarak. İkisi de aynı işi görüyor.
HTML Kodları Arasında Kullanmak
Tüm belgede ASP kodu yazabileceğimiz gibi sadece belli bir yerde de kullanabiliriz.
Böyle durumda HTML kodlarının arasına ASP kodlarını yazıyoruz.
<html>
<head><title>Sayfam</title></head>
<body>
<font size="4">
<%
Response.Write " Merhaba Dünya! "
%>
</font></body></html>
Response.Write'ın Kolay Kullanımı
Sadece yazı yazdırma amaçlı bir kod açtığımızda yüzde (%) işaretinden hemen sonra
eşittir (=) koyarak ekrana yazdırma işlemini kolaylıkla yapabiliriz.
<%= "Merhaba Dünya!" %>
Şu şekilde görünecektir:
Merhaba Dünya!
Tırnak İşareti Kullanımı
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Alfasayısal (string) değerleri yazarken tırnak (") işareti kullanmamız gerekebilir. Bu
durumda kaçış işareti olarak yine tırnak işaretini kullanabiliriz.
<%
Response.Write "Sonra ""İstanbul Sokakları"" şarkısı çaldı."
%>
Aşağıdaki şekilde görünecektir:
Sonra "İstanbul Sokakları" şarkısı çaldı
Kodlar Arasına Açıklama Yazmak
Bazen, kodlar ile ilgili bir bilgi ya da hatırlatma eklememiz gerekebilir. Bu durumda üst
ayraç (') kullanarak açıklama yazabiliriz. Bu yazdıklarımız derleyici tarafından görülmez.
<%
' Burada açıklama gelecek.
%>

8.3. ASP Değişkenleri
Her programlama dilinde olduğu gibi ASP'de de değişkenlerle çalışmaktayız. Bu
değişkenler alfasayısal (cümle, kelime, harf ve sayılar) ya da sayısal olabilir. Şimdi bunları birer
örnekle görelim:
Alfasayısal (String) Değişkenler
Bu değişkenler harf ve rakamlar içeren değişkenlerdir. Alfasayısal değişkenler ve (&)
ya da artı (+) işareti ile birbirine bağlanırlar.
<%
kelime = "Murat!"
Response.Write "Benim adım " & kelime
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:
Benim adım Murat!
Sayısal (Integer) Değişkenler
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Bu değişkenler sayı içeriren değişkenlerdir. Sayı içeren değişkenler üzerinde
matematiksel işlemler yapılabilir. Bunlar: Toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve
bölümünden kalanı bulma (mod).
<%
sayi = 2
Response.Write sayi + 3
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:
Ondalıklı sayıları kullanırken nokta (.) ile ayırıyoruz.
<%
sayi1 = 1.4
sayi2 = 3.2
Response.Write sayi2 - sayi1
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:
1,8
Dize (Array) Değişkenler
Bu değişkenler Dim kullanılarak önceden tanımlanırlar ve birden fazla aynı türden
değişken barındırabilirler.
Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize "Dim Dize(4)" yazılarak oluşturulup bunlara
ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır:
<%
Dim Dize(4)
Dize(0) = "Ali"
Dize(1) = "Hasan"
Dize(2) = "Mehmet"
Dize(3) = "Osman"
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For Each nesne in Dize
Response.Write nesne & "<br>"
Next
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:
Ali
Hasan
Mehmet
Osman

8.4. ASP IF ELSE Deyimi
Bazı durumların gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak işlem yapmamızı sağlayan
bu komutlarda "Eğer bir koşul sağlanıyorsa" anlamı vardır. Koşul cümlesine göre işlem yapılır.
IF, ELSEIF, ELSE ve END IF
IF ... THEN eğer koşul sağlanmışsa, ELSEIF ... THEN bir önceki koşul sağlanamamışsa
farklı bir koşul tanımlamak için, ELSE önceki hiçbir koşullar sağlanamamışsa dikkate alınır ve
END IF ile komut bitirilir.
Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkeni 4 değeriyle belirtilmiş ve IF ... END IF aralığında
sayının 5'ten küçük, 5'ten büyük olup olmadığı denetlenmiş, hiçbiri değilse 5 olduğuna karar
verilmiştir. Buna göre de ekrana yazı yazdırılacaktır.
<%
sayi = 4
if sayi < 5 then
Response.Write "Sayım 5'den küçüktür."
elseif sayi > 5 then
Response.Write "Sayım 5'den büyüktür."
else
Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
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end if
%>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:
Sayım 5'den küçüktür.
Tek bir koşul denetlenecekse THEN'den sonraya yapılacak işlem yazılarak END IF
kullanılmadan da komut çalıştırılabilir.
<%
sayi = 5
if sayi = 5 then Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
%>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:
Sayım 5'den küçüktür.
Koşul Cümlelerinde Kullanılan
ASP İşleçleri (Operatörleri)
Koşul cümlelerinde aşağıdaki işleçler kullanılır.
Operator

Açıklama

=

Eşittir

<

Büyüktür

>

Küçüktür

=<

Büyük veya eşittir

=>

Küçük veya eşittir

<>

Eşit değildir

ASP Tarih ve Saat
Sayfaya Tarih ve Saat Ekleme
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Şu anki tarih ve saati belgemize eklemenin en kolay yolu Now kodunu kullanmaktır. Bu
kod bize Gün.Ay.Yıl Saat:Dakika:Saniye şeklinde zamanı verecektir.
Ayrıca Date ve Time kodlarını
kullanarak
da
tarih
ve
saati
ekrana
yazdırabiliriz. Date(), şu andaki tarihi bize verirken Time() saati saat:dakika:saniye şeklinde
verir.
Aşağıdaki örnek kod bize şu andaki zamanı GG/AA/YYYY SS:DD:SS şeklinde
verecektir:
<%
Response.Write Now
Response.Write Date & " " & Time
%>
Çalıştırırsak:
12.02.2012 15:05:04 ' Now komutu ile
12.02.2012 15:05:04 ' Date ve Time komutları ile
Tarih ve Saati Biçimlendirmek
FormatDateTime() fonksiyonu tarih ve saatin gösterilme biçimini değiştirmemizi
sağlar. Bu fonksiyonda parantez içine iki değer yazılır, biri tarih diğeri ise gösteriliş biçimi
ayarıdır.
<%= FormatDateTime(Date) %<br>
<%= FormatDateTime(Date, vbGeneralDate) %><br>
<%= FormatDateTime(Date, vbLongDate) %><br>
<%= FormatDateTime(Date, vbShortDate) %><br>
<%= FormatDateTime(Now, vbLongTime) %><br>
<%= FormatDateTime(Now, vbShortTime) %><br>
<%= FormatDateTime(Now) %><br>
Çalıştırırsak kodlar sırasıyla aşağıdaki şekilde tarih ve saati gösterecektir:
12.02.2012
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12.02.2012
12 Şubat 2012 Pazar
12.02.2012
15:39:17
15:39
12.02.2012 15:39:17
Sadece Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika,
Saniye Bilgisi Almak
ASP'deki YEAR(), MONTH(), DAY(), HOUR(),
fonksiyonları bize kullanılan tarihin verilerini verecektir.

MINUTE(),

SECOND()

Aşağıdaki örnek kodda "today" bir değişkendir ve Now ile belirttiğimiz şimdiki tarihi
kaydetmiştir. Kaydettiğimiz bu değişkeni yukarıda anlatılan kodlarda kullanarak aşağıdaki
sayılar elde edilmiştir.
<% today = Now %>
<%= Day( today ) %><br>
<%= Month( today ) %><br>
<%= Year( today ) %><br>
<%= Hour( today ) %><br>
<%= Minute( today ) %><br>
<%= Second( today ) %><br>
Çalıştırırsak:
12
2
2012
15
48
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8.5. ASP DO WHILE Döngüsü
DO WHILE Kullanımı
Belli bir koşul sağlanana kadar aynı işlemleri tekrar eder. Aşağıdaki örnek kodda "sayi"
değişkeni 10'dan küçük olduğu sürece LOOP'a kadar olan kısım tekrar tekrar okunacaktır.
<%
sayi = 0
Do While sayi < 10
response.write( "Sayı: " & sayi & "<BR>" )
sayi = sayi + 1
Loop
%>
Kodu çalıştırırsak aşağıdaki şekilde sonuç verir:
Sayı: 0
Sayı: 1
Sayı: 2
Sayı: 3
Sayı: 4
Sayı: 5
Sayı: 6
Sayı: 7
Sayı: 8
Sayı: 9
SELECT - CASE Kullanımı
Bir değişkenin değerine göre işlem yapmasını sağlarız. Aşağıdaki örnek kodda "sayi"
değişkenine 3 değerini verdik. Sonra SELECT CASE ile bu değişkenin durumuna göre ekrana
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bir yazı yazdırmasını sağladık. Eğer verdiğimiz sayı CASE ile belirtilmemişse CASE ELSE
kısmındaki kod çalışacaktır.
<%
sayi = 3
Select Case sayi
Case 1
Response.write ("Sayım 1")
Case 2
Response.write ("Sayım 2")
Case 3
Response.write ("Sayım 3")
Case Else
Response write ("Sayım 3'ten büyük!")
End Select
%>
Kodu çalıştırırsak aşağıdaki şekilde sonuç verir:
Sayım 3
ASP FOR NEXT Döngüsü
For Next Kullanımı
Belirlenmiş bir değişkene bir sayıdan başka bir sayıya kadar değer vererek döndürür.
Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 1 den 10'a kadar değer verip ekrana yazdıracaktır.
<%
For sayi = 1 to 10
Response.Write sayi & "<br>"
Next
%>
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Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Değişken Değerini Atlamalı Saydırmak
Kodun sonuna STEP "sayı" eklenerek atlamalı olarak değişkene değer vermesi
sağlanabilir.
Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 1 den 10'a kadar ikişer atlamalı değer verip ekrana
yazdıracaktır.
<%
For sayi = 1 to 10 STEP 2
Response.Write sayi & "<br>"
Next
%>
Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:
1
3
5
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7
9
Geriye Doğru Saydırmak
STEP'den sonra negatif değer verip sayıları büyükten küçüğe de saydırmamız mümkün.
Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 10 den 1'e kadar değer verilip geriye doğru
saydırılacaktır.
<%
For sayi = 10 to 1 STEP -1
Response.Write sayi & "<br>"
Next
%>
Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
For Each Kullanımı
Bir dizenin bütün elemanlarını üzerinde sırasıyla işlem yapacaksak For Each
(değişken) in (dize değişkeni) şeklinde kod kullanabiliriz.
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Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize "Dim Dize(4)" yazılarak oluşturulup bunlara
ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır. Burada "nesne" değişkeni
dizenin 0'dan 3'e kadar tüm değerlerini sırasıyla alacaktır.
<%
Dim Dize(4)
Dize(0) = "Ali"
Dize(1) = "Hasan"
Dize(2) = "Mehmet"
Dize(3) = "Osman"
For Each nesne in Dize
Response.Write nesne & "<br>"
Next
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:
Ali
Hasan
Mehmet
Osman

8.6. ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)
Bir Veritabanına ASP Yoluyla Bağlanma
Bir ADO Bağlantısı yoluyla bağlantı sağlanır ve veritabanı işlemleri yapılır. Microsoft
ADO, ActiveX Data Objects'in kısaltması ve bir Active-X bileşenidir. Veritabanına bağlanmak
için kullanılan bir uygulama arayüzüdür.
Veritabanı Bağlantısını Açmak
ASP ile MySQL'e bağlanmak için bir ADO bağlantısı objesi yaratıyoruz. Sonra
bağlantıyı ".Open" ile açıyoruz ve buraya bağlantı satırını yazıyoruz.
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Bağlantı satırı bazı bilgiler içerir. Bunlar Driver, sürücü; SERVER, sunucu adresi;
DATABASE, bağlanılacak veritabanı; PORT, bağlanılacak port; UID, veritabanı kullanıcı adı;
PASSWORD, veritabanı kullanıcı şifresidir.
Bu iki satırı yazarak bağlantı satırımız doğruysa bağlantıyı sağlamış olacağız:
<%
Set Baglanti = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" )
Baglanti.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};
SERVER=localhost;
DATABASE=deneme;
PORT=3306;
UID=root;
PASSWORD=sifre;"
%>
MySQL'de İşlem Yapmak
MySQL'de tek satırlık sorgu yapmak için bağlantı objesi üzerinde ".Execute"
özelliğinden faydalanırız. Aşağıdaki örnekte uyeler tablosuna bir veri eklenmektedir.
<%
Baglanti.Execute "INSERT INTO uyeler (uye) VALUES('Hasan');"
%>
Veritabanından Bilgi Almak
Bir veya daha fazla veri almak için yine ".Execute" özelliğinden faydalanırız. Ancak bu
kez bunu bir değişken gibi göstererek, değişken içindeki verileri DO WHILE vb. kullanarak
elde ederiz.
<%
Sorgu = "SELECT uye FROM uyeler ORDER BY id;"
Set Kayit = Baglanti.Execute( Sorgu )
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If Kayit.eof and Kayit.bof Then
Response.Write "» (Kayıt Yok)<br />"
Else
DO WHILE Not Kayit.Eof
Response.Write "» " & Kayit("uye") & "<br />"
Kayit.movenext
LOOP
End if%>
Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda "SELECT uye FROM uyeler ORDER BY id"
komutuyla uyeler tablosundaki uye sütunlarını kaydedecektir. Eğer hiçbir sonuç bulamazsa
"Kayit.EOF" ve "Kayit.BOF" gerçekleşmiş olacağından kayıt yok mesajı verecektir. Ancak
varsa DO WHILE NOT Kayit.EOF ile LOOP arasındakileri sürekli tekrarlayacaktır.
"Kayit.MoveNext" ise bir sonraki kayda geçmesini sağlayacaktır.
Veritabanı Bağlantısını Kapatmak
Açtığımız veritabanı bağlantısını kullanıp işlerimizi hallettikten sonra ".Close" özelliği
ile bağlantıyı kapatıyoruz.
<%
Baglanti.Close
%>
ASP Fonksiyonları
Fonksiyonlar Hazırlamak
Fonksiyonlar sürekli yaptığımız eylemleri bizim için hazır kod haline getirirler. ASP'de
kendimize bir fonksiyon yazmak istersek VBSCRIPT kodlarından faydalanabiliriz.
Bunlar SUB fonksiyon_adı (değişkenler) ile başlayıp END SUB ile biter.
Örneğin ona verdiğimiz iki sayıyı çarpan ve sonucu ekrana yazdıran bir fonksiyon
hazırlayalım:
<%
SUB Carp( sayi1, sayi2 )
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Response.Write sayi1 * sayi2
END SUB
%>
Şimdi hazırladığımız fonksiyonu kullanalım ve 4 ile 8'i çarpmasını söyleyelim:
<%
Carp 4, 8
SUB Carp( sayi1, sayi2 )
Response.Write sayi1 * sayi2
END SUB
%>
Çalıştırdığımızda aşağıdaki şekilde görünecektir:
32
Hazırladığımız fonksiyon başlangıcından sonuna ASP tarafından direkt olarak
bakılmayacaktır. Sadece kullanıldığı zaman işlevsel olacaktır.
ASP Fonksiyonları
VBSCRIPT fonksiyonlarının tamamını ASP'de kullanabiliriz. Bunlardan en sık
kullanılanlar:
Alfasayısal (String, Kelime) Fonksiyonları
LCase( kelime ) : Harfleri küçültür. LCase( "KELİME" ) yazıldığında çıkan sonuç
"kelime" olacaktır.
UCase( kelime ) : Harfleri büyültür. UCase( "kelime" ) yazıldığında çıkan sonuç
"KELİME" olacaktır.
LTrim( kelime ) : Soldaki boşluğu siler. LTrim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç
"Kelime " olacaktır.
RTrim( kelime ) : Sağdaki boşluğu siler. RTrim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç
" Kelime" olacaktır.
Trim( kelime ) : Hem sağdaki hem soldaki boşluğu siler. Trim( " Kelime " )
yazıldığında çıkan sonuç "Kelime" olacaktır.
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Len( kelime ) : Verilen kelimenin karakter sayısını verir. Len( "Ankara" ) yazıldığında
çıkan sonuç 6 olacaktır.
Left( kelime, uzunluk ) : Uzunluk değeri kadar soldan karakteri alır. Left( "Sivrihisar",
5 ) yazıldığında çıkan sonuç "Sivri" olacaktır.
Right( kelime, uzunluk ) : Uzunluk değeri kadar sağdan karakteri alır. Right(
"Sivrihisar", 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "hisar" olacaktır.
Mid( kelime, basla, uzunluk ) : Kelimenin verilen başlama ve uzunluk değerlerine göre
kısmını alır. Mid( "Adapazarı", 4, 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "pazar" olacaktır. Burada 0
numara birinci karakteri temsil eder, dolayısıyla başlamasını istediğiniz karakterden 1 çıkararak
belirtmelisiniz.
InStr( kelime, aranan_kelime ) : Bir kelimenin içinde başka bir kelime olup olmadığı,
varsa kaçıncı karakterden başladığı hakkında bilgi verir. InStr("Adapazarı", "pazar")
yazdığımızda 4 sonucu verecektir. Ancak InStr( "Adapazarı", "pzr" ) yazarsak
bulunmadığından 0 sonucunu verecektir.
Sayısal (Integer) Fonksiyonları
Abs( sayi ) : Mutlak değerini verir. Abs( -4 ) de sonuç olarak 4 çıkacaktır.
Sqr( sayi ) : Karekökünü verir. Sqr( 9 ) da sonuç olarak 3 çıkacaktır.
Int( sayi ) : Ondalıklı kısmı atar. Int( 4.22 ) de sonuç olarak 4 çıkacaktır.
Diğer Fonksiyonlar
CInt( kelime ) : Sayısal ifadeye dönüştürür. CInt( "42" ) de sonuç olarak 42 çıkacaktır.
CStr( sayi ) : Alfasayısal ifadeye dönüştürür. CStr( 42 ) de sonuç olarak "42" çıkacaktır.
CStr( sayi ) : Alfasayısal ifadeye dönüştürür. CStr( 42 ) de sonuç olarak "42" çıkacaktır.

8.7. ASP Form İşlemleri
Kullanıcıdan formlar yoluyla bilgi almak için ASP'yi kullanabiliriz. HTML Formlarında
yöntem
(method)
olarak
GET
belirtilmişse Request.QueryString,
POST
belirtilmişse Request.Formdeğerlerini kullanırız. Şimdi bunları tek tek ve birer örnekle
görelim:
GET Metoduyla Veri Almak
GET Metodu verileri adres satırında yer alması yoluyla alır. Burada dosya adına
eklenmiş bir soru işareti (?) sonrasında değişken=değer şeklinde veriler yer alır. Birden fazla
veri kullanırken aralara ve (&) işareti getirilir.
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Aşağıdaki örnekte HTML bir form oluşturduk ve bu form gönderildiğinde yine aynı
dosya olan "form.asp" dosyasına verileri GET metodu ile gönderecektir. if not isempty(
Request.QueryString("ad") ) Then ile değerin var olup olmadığını kontrol ettikten sonra,
değer var ise "Hoş Geldin ad soyad" şeklinde yazılmasını sağlayacaktır.
<form method="get" action="form.asp">
Adınız: <input type="text" name="ad" /><br />
Soyadınız: <input type="text" name="soyad" /><br /><br />
<input type="submit" value="Gönder" />
</form>
<%
if not isempty( Request.QueryString("ad") ) Then
ad = Request.QueryString("ad")
soyad = Request.QueryString("soyad")
Response.Write "Hoş geldin " + ad + " " + soyad
end if
%>
Örneğin yukarıdaki formu isim Murat, soyad Eliçalışkan yazarak gönderdik. Bu
durumda adres satırı form.asp?ad=Murat&soyad=Eliçalışkan şeklinde görülecektir. İşte bu
GET metodu yoluyla veri aldığımızı gösterir.
POST Metoduyla Veri Almak
POST Metodu verileri adres satırında görülmeden gönderir ve buradaki değerleri
alabilmek içinRequest.Form("nesne") kullanılır.
Aşağıdaki örnekte yukarıdaki formu bu kez method="post" yazarak POST metoduyla
hazırladık. Gönder butonuna basıp formu gönderdiğimizde form.asp dosyasına verileri
gönderir. Bu kez POST metodu kullanıldığı için verileri Request.Form("nesne") yoluyla
alırız.
<form method="post" action="second.asp">
Adınız: <input type="text" name="ad" /><br />
Soyadınız: <input type="text" name="soyad" /><br /><br />
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<input type="submit" value="Gönder" />
</form>
<%
if not isempty( Request.Form("ad") ) Then
ad = Request.Form("ad")
soyad = Request.Form("soyad")
Response.Write "Hoş geldin " + ad + " " + soyad
end if
%>
ASP Cookies (Çerezler)
Cookie (Çerez) Nedir?
Bir kullanıcı hakkında bilgi içeren küçük dosyalar. Sunucu tarafından oluşturulan bu
dosyalar kullanıcının bilgisayarında saklanır ve kullanıcı ile ilgili bilgiler içerir. Bir tarayıcıda
site açıldığı zaman çerezlerdeki bilgiler tarayıcı tarafından sunucuya gönderilir ve böylelikle
sunucu kullanıcı bilgisine ulaşır.
Cookie Nasıl Oluşturulur?
Bunun için Response.Cookies("degisken") = "deger" yapısı kullanılır. Aşağıda
"isim" adında bir değişken oluşturup içine "Murat Eliçalışkan" değerini koyuyoruz.
<%
response.cookies("isim") = "Murat Eliçalışkan"
response.write( "Adınız: " & request.cookies("isim") )
%>
Çalıştırdığımızda bir çerez bilgisi ekrana yazdırılacaktır
Adınız: Murat Eliçalışkan
Bir çerezin geçerli olduğu süreyi "Expires" özelliği ile belirtebiliriz. O süreyi geçmiş
çerezler geçersiz sayılacaktır. Örneğin aşağıda çerezimiz 10 gün kadar geçerli olacak şekilde
ayarlandı:
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<%
response.cookies("uye") = "Yeni Üye"
response.cookies("uye").Expires = Now + 10
%>
Bir Çerez İçin Alt Değişkenler Oluşturmak
Bir çerez içerisine birden fazla değişken ekleme olanağımız vardır. Bunun için ilk
parantezden sonra yeni bir parantez açarız ve alt değişkenin adını yazarız.
<%
Response.Cookies("uye")("ad") = "Murat"
Response.Cookies("uye")("soyad") = "Eliçalışkan"
Response.Cookies("uye")("ulke") = "Türkiye"
Response.Cookies("uye")("yas") = "28"
%>
Yukarıdaki kodu yazıp çalıştırıp tamamen silip aşağıdakini yazarak bilgisayarın
kaydettiklerini görelim:
<%
For Each x in Request.Cookies
Response.write("<p>")
if Request.Cookies(x).HasKeys then
For each y in Request.Cookies(x)
Response.write(x & ":" & y & "=" & Request.Cookies(x)(y))
Response.write("<br />")
Next
Else
Response.Write(x & "=" & Request.Cookies(x) & "<br />")
End if
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response.write "</p>"
next
%>
Tarayıcınız (browser) Cookie destekliyse aşağıdaki şekilde sonuç görüntülenecektir:
uye:ad=Murat
uye:soyad=Eliçalışkan
uye:ulke=Türkiye
uye:yas=28
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Bölüm Soruları
1.
ASP dosyalarını çalıştırmak için serverda kurulu olması gereken yazılım aşağıdaki
seçeneklerden hangisidir?
a)

Internet Information Services (IIS)

b)

Apache Server

c)

MySql Server

d)

SQL Server

e)

Oracle Server

2.
ASP ile oluşturulan kod dosyalarının uzantısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)

.asc / .ascx

b)

.asr / .asrx

c)

.php / phpx

d)

.asd / a-.asdx

e)

.asp / .aspx

3.
ASP ile kod yazarken, yazacağımız kodların sunucu tarafından bulunup işlenebilmesi
için kodlarının başına ve sonuna aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a)

<asp / asp >

b)

<?asp / ?>

c)

<% / %>

d)

< asp / / asp >

e)

<- asp -> / <-/ asp>
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4.
ASP ile kod yazarken yazdığımız kodlar arasına açıklama eklemek için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

! (Ünlem)

b)

? (Soru İşareti)

c)

* (Yıldız)

d)

“ (Çift Tırnak)

e)

‘ (Tek Tırkan)

5.
ASP kod yazılımında Alfasayısal (String) değişkenlerde bağlama işlemi için kullanılan
karakterler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

!/%

b)

&/+

c)

$/+

d)

%/*

e)

?/+

6.
ASP kod yazılımında üzerinde sayısal işlemler (dört işlem vb.) yapmak için
kullandığımız değişken türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)

Alfasayısal (String) Değişkenler

b)

Dize (Array) Değişkenler

c)

Numarical Değişkenler

d)

Sayısal (Integer) Değişkenler

e)

Termical Değişkenler
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7.

Aşağıdakilerden hangisi kod yazımında karşılaştırma komutudur?

a)

do while

b)

if

c)

for

d)

convert

e)

select

8.

Kod yazımında tanımlanan ve içerisine farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

a)

Sabit

b)

Değişken

c)

Select

d)

Döngü

e)

Dize

9.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanına yeni bir veri girişi yapmaya yarayan SQL
kodudur?
a)

Delete

b)

Row

c)

Clumb

d)

insert

e)

Update
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10.

Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır?

a)

string okul;

b)

int Şeker;

c)

Char cokharf;

d)

string memleket;

e)

int 1983;

Yanıtlar: 1A, 2E, 3C, 4E, 5B, 6D, 7B, 8B, 9D, 10B
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9. FIREWORKS-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. FIREWORKS-1
9.1. Vektör Grafik
9.2. Bitmap Grafik
9.3. Vektörel grafiklerin avantajları
9.4. Vektör grafiklerin dezavantajları
9.5. Bitmap grafiklerin avantajları
9.6. Bitmap grafiklerin dezavantajları
9.7. Fireworks araç çubukları ve paneller
9.7.1. Ana Araç Çubuğu
9.7.2. Araçlar Çubuğu
9.7.3. Taşıma araçları ve kullanımı
9.7.4. Seçim araçları ve kullanımı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Vektörel ve Bitmap Grafiklerin türlerini ve özelliklerini
öğrenir.
Vektörel ve bitmap grafiklerin avantaj ve dezavantajlarını
öğrenir
Fireworks araç çubukları ve panellerin özelliklirini
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar



Vektör Grafik,



Bitmap Grafik,



Fireworks araç çubukları ve paneller,



Ana Araç Çubuğu,



Araçlar Çubuğu,



Taşıma araçları ve kullanımı,
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Giriş
Fireworks Adobe firması tarafından grafik çalışmaları yapmak için üretilmiş özellikle
web grafiği üzerine kurgulanmış bir yazılımdır. Bu yazılımla web sayfamızda yayınlamak üzere
grafikler, animasyonlar vb. çalışmalarda bulunabiliriz.
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9. Fireworks
Fireworks Adobe firması tarafından grafik çalışmaları yapmak için üretilmiş özellikle
web grafiği üzerine kurgulanmış bir yazılımdır. Bu yazılımla web sayfamızda yayınlamak üzere
grafikler, animasyonlar vb. çalışmalarda bulunabiliriz. Bununla birlikte tasarımlarımızı diğer
programlarla birlikte daha görsel ve işlevsel bir hale getirebiliriz.
Fireworks ile;
Web siteleri ve diğer internet uygulamaları için yüksek oranda iyileştirilmiş
grafikler oluşturabilirsiniz.




Hem
hazırlayabilirsiniz.

vektör

hemde

bitmap

modlarında

web

siteleri

ve

grafikler

9.1. Vektör Grafik
Vektör grafikler çözünürlükten bağımsız, herbir nesne matematiksel ifadelerle
oluşturulan ve en önemlisi detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen
grafik türüdür.


Vektörel bir nesne büyütüldüğünde herhangi bir bozulma gerçekleşmez.

Hangi programlar ile vektörel grafik oluşturabilirim?


Adobe Illustrator



Corel Draw



Freehand



Fireworks

9.2. Bitmap Grafik
Bitmap türü grafikler, ilgili imajı oluşturan ve herbiri renk bilgisi içeren piksel veya
noktaların yanyana ve alt alta dizilmesiyle oluşan grafik türüdür. Piksel ise bir bitmap
görüntüyü oluşturan en küçük noktadır. Bitmap grafiklerde görüntüyü büyüttüğümüzde
resmin görüntü kalitesi bozulur.
Bitmap grafik oluşturabililecek programlar


Adobe Photoshop



Corel PaintShop Pro



Gimp (Ücretsiz)



Fireworks
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9.3. Vektörel Grafiklerin Avantajları
1.
Vektör grafikler farklı boyutlar ve farklı renklerde üretilmesi gereken
çalışmalarda kullanmak için idealdir. Örneğin bir vektörel görsel çalışması büyük bir ilan
tahtası için büyütülüp kullanılabilir. Aynı zamanda istenilen derecede küçültülüp kalite kaybı
olmaksızın bir kartvizit üzerine de basılabilir. Çalışmanın görsel olarak detayları her iki
durumda da kayba uğramaz.
2.

Vektör grafikler gerektiğinde bitmap haline kolaylıkla getirilebilir.

3.
Vektör grafikler istenildiğinde büyütülebilir, nesneler yeniden renklendirilebilir,
nesneler yeniden şekillendirilebilir.
4.

Dosya boyutu olarak daha az yer kaplarlar.

9.4. Vektör Grafiklerin Dezavantajları
1.
Vektörel grafik çalışmalarında görsel olarak fotoğraf kalitesinde üretim
yapamassınız.
2.
Vektörel grafik çalışmaları web üzerinde bitmap olarak çevirmeden
kullanamassınız.

9.5. Bitmap Grafiklerin Avantajları
1.

Bitmap grafikler milyonlarca renk değişimi alabilir.

2.
Bitmap grafiklerde piksellerin herbirine müdahale edebilirsiniz. Bu sayede
fotoğrafçılar veya sayısal sanatçılar fotoğraflara rötuş yapma imkanı bulurlar.

9.6. Bitmap Grafiklerin Dezavantajları
1.
Bitmap grafiğin sahip olduğu çözünürlükten daha yükseğe getirildiğinde
keskinliğini yitirir ve görüntüde bozukluk meydana gelir. Aynı zamanda sahip olduğu
çözünürlükten daha aşağı hale getirildiğinde de pikseller kaldırıldığı için orijinal görüntüsünü
kaybeder.
2.
Bitmap grafikler özel dosya biçimlerini saymassak(Photoshop gibi programların
kullandığı .psd dosya türü gibi) katman bilgileri içermezler. Bu yüzden düzenlenmesi vektör
grafiklere nazaran zordur.
3.
Bitmap grafikler vektör grafiklere nazaran bilgisayarda dosya boyutu olarak
daha fazla yer kaplar.
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Vektörel bir grafiği yaklaşık 100defada büyütseniz görüntüde herhangi bir bozulma
meydana gelmez.

Bitmap bir grafiği ise sadece 20 defa bile büyütseniz resimdeki örnekte de
görebileceğiniz gibi pikseller kareler şeklinde daha belirgin hale gelir. Görüntü bozulmaya
başlar.
Temel Kavramlar
1.
Piksel: Ekranda oluşan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir.
Çok yakından bakıldığı zaman veya resim büyütüldüğünde bu noktalar fark edilebilir. Ekranda
kontrol edilebilen en küçük noktalara piksel denir. Bir piksel kırmızı, yeşil ve mavi renklerin
karışımından oluşur.
–

Bitmap (piksel tabanlı) resim programları, ölçü birimi olarak piksel kullanırlar.

–
Piksel yoğunluğu arttırılırsa görüntü netleşir. Çok fazla arttırıldığında ise
dosyanın kapasitesinin artmasına, ayrıca yazdırılırken zaman kaybına ve mürekkep sarfiyatına
neden olur.
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2.
Nokta ve Nokta Aralığı (Dot ve Dot Pitch): Pikseli oluşturan kırmızı, mavi veya
yeşil renklerinden her birine ise nokta (dot) denir. Bir pikseldeki renklerin birbirine olan
mesafesine nokta aralığı (dot pitch) denir.
3.
Çözünürlük: Bir defa da ekranda görüntülenebilen piksel sayısına çözünürlük
denir. Örneğin 800 X 600 denildiğinde 800 sütun ve 600 satır kullanıldığı, bunların çarpımı
olan 480.000, toplam piksel sayısını verir.
4.
Rezolasyon: Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç
karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.
5.
LPI (Line Per Inch): Film pozlanırken 1 inç yüksekliğindeki (2.54 cm) alana
atılan satır sayısına LPI adı verilir.
6.
DPI (Dot Per Inc): Çıkış cihazlarında 1 inç’te (2.54 cm x 2.54 cm) noktalanan
(yani basılan) ya da pozlanan piksel sayısına DPI adı verilir.

9.7. Fireworks Araç Çubukları ve Paneller
Adobe Fireworks CS4 programını açtığımızda varsayılan olarak karşımıza bazı panel
ve araç çubukları gelir. Fireworks programını ilk açtığımızda aşağıdaki gibi bir karşılama ekranı
ile programımız açılır.

Bu ekranın sol bölümünde daha önce bilgisayarımızda yaptığımız grafik çalışmalarının
bir listesini görebilirsiniz. (Son kullanılan öğelerden birini seç) Sağ bölümde yer alan Yeni
oluştur linkine tıklayarak yeni bir fireworks belgesi açabiliriz. Genişlet bölümü altında yer alan
Fireworks Exchange linki ile adobe sitesine bağlanarak programa ücretli ya da ücretsiz
eklentiler alabilirsiniz. Bu ekranla bir kez daha karşılaşmak istemiyorsanız pencerenin en
altında yer alan Bir daha gösterme seçeneğinin önündeki kutucuğu işaretlemeniz yeterli
olacaktır.
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Biz yeni oluştur bölümü altında yer alan Fireworks Belgesi (PNG) linkine tıklayarak
boş bir belge açarak devam ediyoruz. Aynı işlemi Ctrl+N kısa yol tuşu yada, dosya menüsünden
Yeni ye tıklayarak ya da ana araç çubuğu altında yer alan Yeni kısa yoluna tıklayarak
açabileceğinizide unutmayın.

Açılan yeni belge penceresini inceleyecek olursak ; Belgemizin Yükseklik ve Genişlik
değerlerini piksel cinsinden girebileceğimiz 2 alan göreceksiniz. Bu alanların hemen altında ise
Çözünürlük alanı yer almaktadır. Bu alana varsayılan değer olarak 72 değeri atanmıştır. Bu
ifadenin anlamı her inç’ te yer alacak piksel sayısı 72 adet olacaktır. Bu rakamı arttırırsanız
grafiğinizin kapladığı alanında artacağını gözönünde bulundurmanızda fayda var. Son olarak
bu ekranda bizi ilgilendiren son alan ise Tuval rengi alanıdır. Üzerinde çalışacağımız
tuvalimizin (çalışma alanı) arka plan rengini buradan değiştiriyoruz. Yine varsayılan olarak
beyaz rengin atandığı bu bölümde istersek tuval rengini saydam, istersekte özel düğmesine
tıklayarak istediğimiz herhangi bir rengi seçebiliriz.
İstediğimiz yükseklik, genişlik, çözünürlük ve renk değerlerini girip tamama tıkladıktan
sonra aşağıdaki ekran ile karşılacağız.
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1.
Burada 1 nolu alan belgemizin çözünürlüğünü ( genişlik*yükseklik) ve ölçek
değerini (Yüzde kaç oranın belgenin büyütülüp küçültüldüğünü) gösterir.
2.
2 nolu alan bizim çalışma alanımızdır. Yeni belge penceresinde beyaz renkte,
600 genişlik ve 800 yükseklik değerlerini seçtiğimiz için, istediğimiz değerlerde boş bir belge
ekranı gelmiş bulunuyor. Bütün resim ya da grafiklerimiz bu alan üzerinde yer almak
zorundadır.
3.
3 numara ile gösterilen bölüm menü araç çubuğumuzdur. Kısayollarını
eriştiğimiz birçok özelliğe bu menülerdende erişebildiğimizi göreceğiz.
4.
4 numaralı bölümde ana araç çubuğumuz bulunmaktadır. Ofis programlarındaki
standart araç çubuğuna benzeyen bu çubukta programda sık kullandığımız bütün kısayol
düğmelerini bulabilirsiniz.
5.
Son olarak 5.alanda yer alan çubuk ise Araçlar çubuğudur. Fireworks programını
en çok kullanılan araçları bu çubukta görebilirsiniz. Seçim araçları, vektörel araçlar, çizim
araçları, web araçları ve bitmap araçları…
Fireworks programında yer alan menüleri ve üstteki resimlerde görüntülenmeyen fakat
programın sağ tarafında yer alan bazı panelleri sonraki yazılarımda örneklerle birlikte
anlatacağız. Yazımın devamında Ana araç çubuğunu ve araçlar çubuğunda yer alan birçok
aracımızın isimlerini ve kısayollarını görebilirsiniz. Tek seferde tamamının ne işe yaradığını
yazmak zor olacağı için kullanım alanlarınıda örneklerde göreceğiz.
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9.7.1. Ana Araç Çubuğu

9.7.2. Araçlar Çubuğu
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9.7.3. Taşıma Araçları ve Kullanımı
Bir önceki dersimizde Fireworks programınde kullanılan panelleri ve araçları kısaca
tanıttık. Bu dersimizden itibaren araçlar panelini (araçlar çubuğu) bölüm bölüm daha detaylı
olarak inceleyeceğiz. Bu panelde yer alan ve sıklıkla kullanacağımız araçlarımızın ne işe
yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Araçlarımızın kullanımı ile ilgili resimli
örnekleride yazılarımızın devamında bulabilirsiniz.

Fireworks Taşıma araçları (Select tools): Fireworks’de 2 adet taşıma aracımız
bulunur. Bunlar işaretçi Aracı (V) ve Alt seçim aracı (A)’dır.
Fireworks programında çalışma alanımız üzerindeki herhangi bir grafik ya da katmana
bir efekt, filtre vb. bir etki yapmak istediğimizde ilk olarak mutlaka işaretçi aracıyla o grafik ya
da katmanı seçili hale getirmeliyiz. İşaretçi aracıyla üzerine tıkladığımızda etrafında beliren
mavi çizgiler o grafiğin seçili hale geldiğini gösterir. Aynı zamanda işaretçi aracı yardımıyla
belgemizdeki grafiklerin yerini değiştirip, taşıyabiliriz. İşaretçi aracıyla bir grafiğe tıklamadan
önce klavyeden alt tuşuna basarsanız tıkladığınız seçili bir kopyasını oluşturup onu almış
olursunuz. Bu durumda fareyi hareket ettirdiğinizde kopyaladığınız katmanında hareket ettiğini
görürsünüz.
Araçlar panelindeki bazı araçların yanında aşağı doğru küçük siyah bir ok olduğunu
göreceksiniz. Bu ok işareti o aracın yanında gizli durumda bulunan benzer araçlarında olduğunu
belirtir. Bu araçları görüntülemek için yanında ok işareti bulunan araçlardan herhangi birisinin
üzerindeki iken farenin sol tuşu ile 2sn kadar basılı tutmanız yeterli olacaktır. Ölçek aracının
olduğu bölümde resimde de görüldüğü ölçek aracı dışında 3 tane daha benzer aracımızın gizli
durumda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu araçların ne işe yaradıklarına bakalım.
Ölçek aracı: Fireworks resmimiz seçili iken ölçek aracına tıkladığımızda aşağıdaki
resimde görebileceğimiz gibi resmimizin etrafında 8 farklı nokta belirir. Bu noktalara tıklayarak
resminizin genişlik, yükseklik değerlerini değiştirerek bir anlamda resmimizin ölçeğini
değiştirmiş oluyoruz.
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Eğriltme Aracı: Resmimiz seçili durumda iken eğriltme aracına tıkladığımızda
resmimizin etrafında yine 8 nokta belirecektir. Bu noktaları kullanarak resmimiz üzerinde
doğrusal olarak eğriltme işlemleri yapabiliriz. Yani resmimizi geometrik olarak yamuk ya da
türevi şekillere sokmak istersek bu araç işimize yarayabilir. Aşağıda eğriltme aracı ile yaptığım
değişikliği görebilirsiniz.

Deformasyon Aracı: Eğriltme aracından farklı olarak resmi daha esnek bir yapıda
eğriltmemizi sağlıyor. Yani eğriltme aracında sadece ekranda beliren noktalar arasında bir
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daraltma genişletme yapabiliyorken, deformasyon aracı yardımıyla köşelere doğruda eğriltme
işlemi uygulanabilmektedir. Deformasyon aracının kullanım örneğinide aşağıda görebilirsiniz.

9 Dilimli Ölçekleme Aracı: Sanırım fireworks’ te kullanımı ve anlatması en zor araç 9
dilimli ölçekleme aracıdır. Resmimiz seçili iken bu araca tıkladığımızda isminde de olduğu gibi
resmimizi 9 eşit parçaya bölüyor. Ölçek aracında olduğu gibi bu araçtada resmin etrafında
oluşan noktalar yardımıyla resmin genişliğini ve yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Fakat bu
araçta farklı olarak örneğin orta sağdaki nokta yardımıyla resmin genişliğini azalttığımızda
resmin sadece orta sütunundaki 3 kareyi küçültüyor. Sağ ve sol sütundaki kareleri ise hiç
birşekilde değiştirmiyor. Böylece resmin sadece bir bölümünü ölçekleyip, geriye kalan diğer
bölümlerini ise orjinalinde olduğu gibi bırakmış oluyoruz.
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Bu bölümde son olarak kırpma aracını ve onun altında gizli olarak yer alan alanı dışa
aktarma araçlarını inceleyeceğiz.
Kırpma Aracı: Kırpma aracı ile resminizin üzerinde bir alanı belirliyoruz. Seçili olan
bu alan üzerinde çift tıkladığımızda resmin seçili alan dışında kalan kısmını siliyor, geriye
sadece seçili olan bölümünü bırakıyor. Aşağıdaki 2 resimde bu iki adımı görebilirsiniz.
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Buradaki seçili olan alan üzerine çift tıkladığımızda ise aşağıdaki resimdede görüldüğü
gibi diğer alanların silindiğini göreceksiniz.

Alanı dışa aktarma aracı: Bu bölümde yer alan son aracımız alanı dışa aktarma aracı.
Bu araç ise resmin üzerindeki istediğimiz herhangi bir alanın fotoğrafını çekip bize ayrı bir
dosya olarak kaydetme imkânı sunar. Böylece resmin orjinali değiştirmemiş ve kaybetmemiş
oluruz. Resmin üzerinde istediğiniz bir alanı işaretleyip, seçili bölge üzerinde çift
tıkladığınızda, açılan pencere ile belirleyeceğiniz dosya formatında ve istediğiniz isimde dışa
aktarabilirsiniz.

9.7.4. Seçim Araçları ve Kullanımı
Fireworks programındaki araçlar panelinde belkide en çok kullanılan bölüm seçim
araçlarıdır. Bu derste önce seçim araçlarının ne işe yaradıklarını, nasıl kullanıldıklarını
anlatacağım, sonrada bu araçların kullanımına örnek olabilecek 3-4 uygulama anlatacağım.
Fireworks Seçim Araçları
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Seçim Çercevesi ve Oval Seçim Çerçevesi Araçları: Araçlar panelinde Bitmap
bölümünde yer alan bu iki araç sayesinde resmimizde kare şeklinde ya da oval bir şekilde
istediğimiz alanı seçmeyi sağlarız. Bu seçimi ister kopyalayarak çoğaltabilirsiniz, isterseniz
kesip alabilirsiniz, isterseniz kesip yapıştırdığınız bu alana (sadece seçip kestiğimiz alana) özel
efektler uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı resimli olarak anlatacak olursak;

1İlk olarak fireworks’ te açmış olduğumuz resmimizin bir bölümünü Seçim
Çercevesi ve Oval Seçim Çerçevesi Araçlarından birisini kullanarak seçiyoruz. Seçmiş
olduğum bu alanı önce Ctrl+X ile keselim. Kestiğimizde resmimizin arka planında saydam bir
boşluk görünmesi gerekiyor. Hemen ardından Ctrl+V ile yapıştıralım. Resmimizden biraz önce
kestiğimiz parçayı yine aynı noktaya yapıştırmış olmamız gerekiyor. Yani ilk bakışta herhangi
bir fark yok gibi görünebilir. Fakat ilk durumda resmimiz tek bir parçadan ( tek katmandan)
oluşuyorken, artık iki farklı katmandan oluşmaktadır. Şimdi resmimizin büyük olan parçasına
tıklayarak onu seçili hale getirelim. Bunun için işaretçi aracını seçerek resimde kestiğimiz alan
dışındaki bir noktaya 2 defa tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer büyük resim parçasını seçili hale
getirdiysek artık bu parçaya filtre uygulamak için 2. adıma geçebiliriz.
2Henüz filtreler konusunu öğrenmemiş olsakta bu uygulamayı gerçekleştirmek
için resmimizin büyük parçası seçiliyken aşağıdaki resimde olduğu gibi altta yer alan özellikler
panelinden Filtreler ifadesinin yanındaki + işaretine tıklayarak kullanabileceğimiz filtreleri
görüntülüyoruz.
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3Son adımda ise açılan filtreler menüsünden Diğer menüsü altından Alfaya
Dönüştür’ e tıklıyoruz. Bu durumda resmin büyük parçası siyah beyaz hale gelirken, sadece
seçim aracı ile seçip, kesip kopyaladığımız küçük parça renkli olarak kalacaktır. Örneğimizin
son halini aşağıda görebilirsiniz.

Çokgen Kement ve Kement Araçları: Firewors’ ün en sık kullandığım seçim araçları
diyebilirim. Hatta bu ikisi içerisindende çokgen kement aracı bir adım daha öne çıkmaktadır.
Kement aracında birkez sol tuşa tıkladıktan sonra fareyi hiç bırakmadan serbest bir seçim
yapmanıza imkân verir. Çokgen kement aracında ise doğrusal şekillerle seçim yapmanızı
sağlar. Yani bir noktaya farenin sol tuşuyla tıklayarak seçimi başlatıyoruz. Artık farenin sol
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tuşundan parmağımızı çektiğimizde fareyi nereye götürürsek o yöne uzayıp giden bir çizginin
fareyi takip ettiğini göreceksiniz. İstediğiniz noktaya geldiğinizde tekrar tıklarsanız birönceki
nokta ile sonraki nokta arasını seçim çizgisi ile birleştirir. Böylece ilk başladığınız noktaya
kadar nokta nokta bir seçim yaparak kement aracına göre daha rahat bir seçim şansı
sunmaktadır.
Şimdide bir önceki örnekte yaptığımız seçimi bu sefer çokgen kement aracı ile yapalım.
Çokgen kement aracı ile yapacağınız seçimlerde resmin sağ alt bölümünde yer alan resim
ölçeğini 100% yerine 150% veya 200% gibi değerlere getirerek daha büyük bir alan üzerinde
çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bu durumda daha kusursuz seçimler yaptığınızı göreceksiniz.
Önceki örnekte kare şeklinde bir seçim yaptığımız için Servet ile birlikte arka taraftaki
seyircileride seçmek zorunda kalmıştık. Bu sefer çok kement aracı ile sadece futbolcunun
kendisini seçmeyi deneyeceğiz. Yukarıda bahsettiğim gibi önce resmi büyütün, sonra bir
noktadan başlayarak adım adım, ilk noktaya kadar seçime devam edin. Benim seçim sonundaki
görüntüm şu şekilde:

Yine önce Ctrl+x ile seçimi kesiyorum, sonrada Ctrl+V ile yapıştırıyorum. Bir önceki
adımda öğrendiğimiz filtreler menüsünden bu sefer büyük resim parçamız seçiliyken
Bulanıklaştırma menüsü altındaki Yakınlaştırma Bulanıklaştırmasını uygulayalım. Açılan
pencerede ise miktar 35 kaliteyi 60 yapalım. Ya da değerleri değiştirerek deneyebilirsiniz.
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Bir önceki derste Fireworks ana araç çubuğu üzerinde yer alan bitmap bölümündeki
seçim çervesi aracını, kement ve çokgen kemen araçlarını tanıtmıştık. Bu derste de bitmap
bölümünde yer alan sihirli değnek seçim aracını, fırça, kalem, silgi, lastik damga aracı ve
kırmızı göz kaldırma araçlarını anlatacağım. Bu araçlarla ilgili örnekleride yine bu dersimizin
devamında bulabilirsiniz.
Sihirli Değnek Aracı: Resimdeki birbirine yakın renkteki pikselleri tek seferde seçmek
için sihirli değnek aracını kullanabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki resimde yer alan arabanın rengi
üzerinde gölge, ışık yansıması vs. olsa bile, aracın üzerindeki renk pikselleri birbirine yakın
değerlere sahip olduğu için arabanın herhangi bir yerine tıkladığınız zaman benzer renklerin
tek seferde seçildiğini göreceksiniz.

Yukarıdaki fotoğrafı fireworks programı ile açıp, sihirli değnek aracını seçiyoruz.
Özellikler panelinden tolerans değerini 90 a getirip, fotoğraf üzerindeki mavi renkli bölgenin
herhangi bir yerine tıkladığımızda aşağıdaki görüntüyü elde ediyoruz.
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Bu fotoğraftada görebileceğiniz gibi aynı renklerdeki pikselleri tek seferde seçmek için
sihirli değnek aracı oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Eğer istediğiniz alanın tamamını
seçemediyseniz özellikler panelindeki tolerans değerini değiştirerek seçim alanını
genişletebilirsiniz. Tolerans çok yüksek bir rakam olursa gereksiz piksellerinde seçilebileceğini
unutmayın. Bu nedenle sihirli değnek aracının özellikle renk geçişlerinin fazla karışık olmadığı,
net resimlerde daha kolay kullanılabileceğini unutmayın.
Fırça, Kalem ve Silgi Araçları: Paint programındanda tanıdığımız bu araçlar sayesinde
resmimiz üzerinde serbest çizim yapabilir, ya da gereksiz pikselleri silgi aracı ile
temizleyebilirsiniz. Bu araçları kullanırken seçili araç ile birlikte özellikler panelininde
değiştiğini unutmayın. Bu sayede silgi boyutunu büyütüp küçültebilir, kalem ya da fırçanızın
çizim rengini değiştirebilirsiniz.
Lastik Damga Aracı: Fireworks’ün en sık kullandığım araçlarından birisi de lastik
damga aracıdır. Bu araç özellikle fotoğraflar üzerinde yapılan sivilce kaybetme, mitinglerdeki
insan sayısını çoğaltma ya da fotoğraf üzerinde oluşan olumsuz görüntüyü kaybetmek için
kullanılır.
Lastik damga aracının çalışma mantığını özetle şu şekilde açıklayabiliriz: Fotoğraf
üzerinde yer alan bir bölgeden dokuyu alıyoruz, istediğimiz herhangi bir noktaya o dokuyu
yapıştırıyoruz. Örnek verecek olursak sivilceyi yok etmek için ciltte sivilcenin olmadığı bir yere
tıklayıp, sivilce olan bölgeye aktarımda bulunuyoruz.
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Bölüm Soruları
1.
Fireworks ile programı yapılabilecek çalışmalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)

Web siteleri için sciptler oluşturmak

b)

Web siteleri için kod yazmak

c)

Web siteleri için vektörel ve bitmap grafikler oluşturmak

d)

Web siteleri için videolar oluşturmak

e)

Web siteleri için CSS kodları oluşturmak

2.

Vektörel grafikler için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a)

Matematiksel ifadelerle oluşturulurlar

b)

Görüntü kalitesi bozulmadan istenildiği kadar büyütülebilir

c)

Pen aracı ve ilgili araçlarla yeniden düzenlenebilirler

d)

Logo, animasyon vb. uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar

e)

Vektörel resim aşırı büyütüldüğünde bozulur

3.

Bitmap grafikler için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a)

Piksel diye adlandırılan noktalardan oluşur

b)

Ne kadar büyütülerse büyütülsün kalitesi bozulmaz

c)

Bitmap resim aşırı büyütüldüğünde bozulur

d)

Daha yoğun renk derinliği kullanılır

e)

Vektörel resimlere göre daha büyük boyutludur
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4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vektörel grafiklerin avantajı olarak
değerlendirilemez?
a)

Vektörel grafik çalışmaları web üzerinde bitmap olarak kullanılmak zorundadır

b)

Vektör grafikler gerektiğinde bitmap haline kolaylıkla getirilebilir

c)
Vektör grafikler farklı boyutlar ve farklı renklerde üretilmesi gereken çalışmalarda
kullanmak için idealdir
d)

Dosya boyutu olarak daha az yer kaplarlar

e)
Vektör grafikler istenildiğinde büyütülebilir, nesneler yeniden renklendirilebilir,
yeniden şekillendirilebilir
5.

Fireworks programında makas simgesi neyi ifade eder?

a)

Yinele

b)

Kopyala

c)

Yapıştır

d)

Kes

e)

Vurgula

6.
1 inç kare içinde bulunan piksel sayısı aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)

Çözünürlük

b)

Piksel

c)

Nokta aralığı

d)

Rezolasyon

e)

Nokta
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7.

Resmi oluşturan piksellerin birbirine olan uzaklığına ne ad verilir?

a)

Çözünürlük

b)

Piksel

c)

Nokta aralığı

d)

Rezolasyon

e)

Nokta

8.
Dijital göstergelerde görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kontrol edilebilen en
küçük birime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çözünürlük

b)

Piksel

c)

Nokta aralığı

d)

Rezolasyon

e)

Nokta

9.
Baskı için kullanılan yazıcılarda 1 inç karede bulunan piksel sayının ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

TPI

b)

PPI

c)

OPI

d)

DPI

e)

CPI
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10.
Bir resmi oluşturan ve her biri renk değeri içeren piksel veya kutucukların üst üste ve
yan yana gelmesiyle oluşan grafik türüne ne ad verilir?
a)

Çözünürlük

b)

Piksel

c)

Jepeg

d)

Vektör

e)

Bitmap

Yanıtlar: 1C, 2E, 3B, 4A, 5D, 6D, 7C, 8B, 9D, 10E
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10. FİREWORKS-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. FİREWORKS-2
10.1. Fireworks vektör araçları
10.2. Fireworks İle Dairesel Yazı Yazma
10.3. Fireworks filtreler
10.4. Fireworks İle Siyah Beyaz Fotoğraflar
10.5. Fireworks’de Renk Değiştirme Filtresi
10.6. Fireworks ile maskeleme
10.7. Fireworks ile GIF animasyon hazırlama
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde öğrenciler Fireworks vektör araçlarını,
dairesel yazı yazmayı ve filtre kullanmayı öğrenir.
Fireworks programını kullanarak Siyah Beyaz Fotoğraflar
oluşturmayı, fotoğrafların renk tonlarını değiştirmeyi
öğrenir.
Yine Fireworks programı ile maskeleme yapmayı ve GIF
animasyon hazırlamayı öğrenir.

283

Anahtar Kavramlar


Fireworks vektör araçları,



Dairesel Yazı Yazma,



Filtreler,



Renk Değiştirme,



Fireworks ile maskeleme,



GIF animasyon hazırlama
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Giriş
Fireworks ile ilgili daha önce anlattılan konularda daha çok fotoğraflar üzerinde işlem
yapabileceğimiz Fireworks araçlarının kullanımlarını ve örneklerini gördük. Bu bölümde
Fireworks ana araç çubuğu üzerinde yer alan Vektör araçlarının kullanımı ve örnek
uygulamaları göreceğiz. Çizgi, elips, diktörtgen ve yazı araçlarını kullanarak Fireworks
programı ile neler yapabileceği anlatılacaktır.
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10.1. Fireworks Vektör Araçları
Şu ana kadar Fireworks ile ilgili anlattığımız derslerde daha çok fotoğraflar üzerinde
işlem yapabileceğimiz Fireworks araçlarının kullanımlarını ve örneklerini gördük. Bu
dersimizde Fireworks ana araç çubuğu üzerinde yer alan Vektör araçlarının kullanımı ve örnek
uygulamaları göreceğiz. Çizgi, elips, diktörtgen ve yazı araçlarını kullanarak Fireworks
programı ile neler yapabileceğimize birlikte bakalım. Vektörel grafikler ile bitmap grafiklerin
arasındaki farkı ilk derste anlatmıştık. Vektör araçlarını çizim yapmak için kullandığımız
araçlar olarak kısaca tanımlayabiliriz. Çizgi, dikdörtgen, elips, daire, çokgen, yıldız, metin aracı
gibi araçlar Fireworks’ ün ana araç çubuğunda vektör bölümünde yer alırlar.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde çalışma alanımıza eklenmiş farklı vektörel nesneler
görüyorsunuz. Bu grafikleri sayfamıza eklemek için ana araç çubuğundaki vektör bölümünde
yer alan araçları kullanıyoruz. Bu araçlarla birlikte sayfaya eklediğimiz vektörel grafiklerin
ortak özellikleri, o grafiği seçtiğinizde özellikler panelinde o grafik ile ilgili bazı düzenlemeler
yapabiliyor olmanızdır.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde özellikler paneline baktığımızda seçili olan diktörtgen
grafikle ilgili özellikleri görebilirsiniz. Burada G harfi ile grafiğin genişliği, Y harfi ile grafiğin
yüksekliği, X harfi ile grafiğin yatayda başlangıç noktası Y harfi ile ise dikeyde başlangıç
noktasını görebilir ve değiştirebilirsiniz. Yine aynı bölümden bütün grafikler için grafik
kenarlık rengi, grafik kenarlık kalınlığı, dolgu rengi, dolgu efektleri, saydamlık ya da filtre
uygulama gibi değişiklikler yapabilirsiniz.
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Eklenen vektör grafiklere efekt eklemek için de özellikler panelindeki Filtreler
seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıca bitmap fotoğraflarda olduğu gibi vektör grafiklerde de
ölçek ve eğriltme araçlarını kullanabilirsiniz. Yazının devamında yer alan kitap örneğinde bu
özellikten faydalanacağız.
Çizgi aracı: İstediğimiz renk, boyut ve kalınlıkta çizgiler eklememizi sağlar.
Dikdörtgen aracı: Çizgi aracında olduğu gibi dikdörtgen aracında da dikdörtgenin
rengini, kalınlığını ve boyutunu belirleyerek çizimler yapabiliriz. Ayrıca dolgu özelliği ile
şekillerimize farklı doku görünümü ekleyebiliriz.
Elips aracı: Bu araç dikdörtgen aracı ile aynı özellikleri taşır. Dairesel şekiller çizmek
istediğimizde elips aracını kullanırız. Düzgün bir daire çizmek isterseniz klavye nizden shift
tuşuna basarak bu aracı kullanabilirsiniz.
* Dikdörtgen aracı altında yer alan diğer özel şekil araçlarıda benzer özellikler taşırlar.
Bazı vektör araçlarını kullanarak çizim yaptığınızda farklı olarak sarı noktaların belirdiğini
göreceksiniz. Bu noktalar yardımıyla özel şeklinizin görünümünü değiştirebileceğiniz anlamına
gelir. Örneğin yıldız aracı ile yıldız eklediniz. Sarı noktalardan birisini kullanarak bu noktayı
çevirdiğinizde yıldızdaki köşe sayısının arttığını göreceksiniz.
Metin aracı: Vektör araçları bölümünde yer alan en sık kullandığımız araçlarda biriside
metin aracıdır. Bu araç yardımıyla çalışma alanımıza yazılar ekleyebiliriz. Word programında
olduğu gibi özellikler panelinden yazı görüntüsü, yazı boyutu, yazı rengi, kalınlık, italiklik, alt
çizgi ayarlarını kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine bu bölümden karekterler arasındaki boşluğu,
satır boşluğunu ya da karekter ölçeği gibi değerleri değiştirebilirsiniz.
Bütün bu araçların kullanımlarını bu ve sonraki derslerde yer alan Fireworks
uygulamalarında görebilirsiniz.

10.2. Fireworks İle Dairesel Yazı Yazma
Boş bir Fireworks belgesi açıyoruz. Açmış olduğumuz bu belgeye tam bir daire
çiziyoruz. Bunun için yukarıda da söylediğim gibi klavyenin shift tuşunu kullanabilirsiniz.
Dairesel olarak yazmak istediğiniz yazıyıda ekranın herhangi biryerine yazıyoruz. Artık
belgemiz üzerinde bir daire birde daire içerisine gelecek olan yazımız var. Buraya eklediğiniz
dairenin rengi hiç önemli değil, çünkü dairesel yazı komutundan sonra bu daire
görünmeyecektir.
Şimdi yukarıdaki ekranda yer alan daire ve yazının ikisinide seçiyoruz. İki öğeninde
seçili olması çok önemli. Bu işlemi yaptıysak Metin menüsü altındaki Yola ekle seçeneğine
tıklıyoruz. Bu durumda aşağıdaki gibi bir görüntü elde etmiş olmamız gerekiyor.
Bu noktadan sonra mevcut şekle tıklayarak özellikler panelinden dairenin çapını ya da
yazı boyutunu rengini vs. değiştirebilirsiniz. Ayrıca ölçek aracıyla yazınızın başlangıç noktasını
değiştirebilirsiniz. Bu sayede yazıyı 360 derece döndürme şansımız bile var. ya da başına ve
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sonuna boşluk ekleyerek yazınızı kaydırabilir, sağa hizala, sola hizala özelliklerini
kullanabilirsiniz. Ben ölçek aracını kullanarak yazımı dairenin üstüne gelecek şekilde aşağıdaki
şekilde hizaladım. ya da metin menüsünden yönü ters çevir diyerek yazınızı içten dışa doğru
yazabilirsiniz.

10.3. Fireworks filtreler
Fireworks programında
resimlerinize,
nesnelerinize
ve
katmanlarınıza
uygulayabileceğiniz birbirinden güzel çok sayıda filtre bulabilirsiniz. Filtreleri biz efekt olarak
tanımlayabiliriz. Uygulanan filtreler sayesinde resimlerinizi siyah beyaz hale getirebilir,
resminizin tamamının ya da bir bölümünün rengini değiştirebilir, resminize ve yazılara gölge
ekleyebilir, resminizi bulanıklaştırabilir ya da görüntüleri daha keskin hale getirebilirsiniz.
Fireworks programında kullanabileceğiniz belli başlı filtreleri ve resimli örneklerini görmek
için yazımın devamına bakabilirsiniz.
Öncelikle Fireworks programında kullanacağım filtrelere nasıl erişeceğimizi
söyleyelim. Filtre uygulamak istediğiniz resim parçasını ya da resmin tamamanı seçili hale
getirdikten sonra özellikler panelinden Filtreler alanı yanındaki + işaretine tıklayarak filtre
seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Aynı seçenekleri üst bölümdeki filtreler menüsünden de
erişebileceğinizi unutmayın.
Diğer önemli detay ise resmin tamamına bir filtre uygulayabileceğiniz gibi resmin
sadece bir bölümünede filtre uygulayabiliriz. Eğer tamamına uygulayacak resmi seçili hale
getirmemiz yeterlidir. Fakat sadece bir bölümüne filtre uygulayacak olursak o bölümü seçim
araçlarıyla seçip ( gerekirse bu bölümü kesip ayrı bir katman haline getirebilirsiniz) daha sonra
filtre uygulamamız gerekecektir. Her iki durumla ilgilide örnekleri yazımın devamında
bulabilirsiniz.
Öncelikle sık kullanılabilecek filtreleri örneklendirmek istiyorum. Yani ben
programdaki menü sırası yerine daha sık kullanabileceğimiz filtreleri önce anlatmayı tercih
edeceğim. Bu derste kullanacağım resimlerin orjinal hallerini konuya başlamadan önce
paylaşıyorum, isterseniz resimlerin üzerine tıklayarak büyütebilir ve kaydederek üzerlerinde
çalışmaları tekrar edebilirsiniz.

288

10.4. Fireworks İle Siyah Beyaz Fotoğraflar
Fireworks programında en sık kullanabileceğiniz filtrelerden birisi fotoğrafları siyah
beyaz yapan Alfaya dönüştür filtresi olacaktır. Filtreler menüsünü özellikler panelinden
erişebileceğinizi yukarıda anlatmıştım. Fotoğraf seçili durumdayken filtreler menüsüne girelim,
diğer menüsü altında Alfaya dönüştür seçeneğine tıkladığınızda resminizin siyah beyaz hale
dönüştüğünü göreceksiniz.

Hemen hemen bütün filtrelerde kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise fotoğrafın
sadece bir bölümüne filtre uygulamaktır. Şimdide yukarıdaki fotoğrafın sadece bir bölümünü
renkli diğer kısımlarını siyah beyaz hale getirelim. Bunun için resimdeki futbolculardan bir
tanesini çokgen kement ya da istediğiniz başka bir seçim aracıyla seçip ctrl+x ile kesiyoruz.
Daha sonra hiçbir yere tıklamadan resmimizi yapıştırıyoruz. (Ctrl+V) Yapıştırma işleminide
yaptıysanız fotoğrafınızın ilk anda olduğu gibi bir bütün halinde görünmesi gerekiyor. Tek farkı
ise bizim seçtiğimiz futbolcu ve onun dışında kalan parça iki ayrı katman haline geldi. Artık
biz seçtiğimiz futbolcunun dışında kalan katmana tıklayarak seçili hale getirip siyah beyaz
yapıyoruz. Bu durumda sadece bizim kesip yapıştırdığımız futbolcumuzun renkli diğer
futbolcuların ise siyah beyaz olması gerekmektedir.
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10.5. Fireworks’de Renk Değiştirme Filtresi
Şimdide fotoğrafın bir bölümü ya da tamamının rengini nasıl değiştireceğimizi görelim.
Bunun için araba resmini kullanıp, arabanın rengini değiştirmeye çalışalım. Öncelikle
arabamızın kaporta bölümünü seçim araçları ile seçerek yukarıdaki örnekte olduğu gibi kes ve
yapıştır işlemini uygulayarak fotoğrafımızı 2 katmana dönüştürüyoruz. Daha sonra kırmızı
renkli kaporta bölümünün olduğu katmanı seçerek filtreler menüsünden Renk Ayarla > Ton /
Doygunluk seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki Ton kadranını sağa sola hareket ettirerek arabanızın
rengini değiştirebilirsiniz. Doygunluk ve açıklık değerlerini değiştirerekte parlaklık, matlık gibi
değerlerini değiştirebilirsiniz. Benim elde ettiğim 4 farklı rengi aşağıda görebilirsiniz.
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Filtreler menüsünü altında yer alan diğer seçenekleri deneyerek sizlerde
fotoğraflarınızda farklı efektler oluşturabilirsiniz. Benim birkaç dakika içerisinde denediğim
diğer çalışmalarım ise aşağıda.
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Sizde deneme yanılma yöntemiyle filtreler menüsü altındaki diğer seçenekleri deneyip,
farklı fotoğraf görüntüleri elde edebilirsiniz.

10.6. Fireworks İle Maskeleme
“Maskelemek Nedir?” sorusunu “fotoğrafınızın sınırlarını vektörel bir çizimle
belirlemektir.” şeklide cevaplayabiliriz. Sayfanıza eklediğiniz herhangi bir fotoğrafı
maskeleme yöntemi ile farklı şekillere sokabilirsiniz. Örneğin maskeleme yöntemi ile
fotoğrafınızı daire, yıldız, ok, simit ya da çokgen gibi vektörel bir şekile benzetebilirsiniz.
Maskeleme işlemi için ilk olarak maskelemek istediğimiz herhangi bir fotoğrafı
Firerowks programı ile açıyoruz.


2. adımda bu fotoğrafı nasıl bir vektörel şekle benzetmek istiyorsak o şekli
fotoğrafımızın üzerine ekliyoruz. Vektörel bir şekil eklemek için Araçlar çubuğundaki vektör
nesnelerini kullanabilirsiniz. Fotoğrafın üzerine maskelemek istediğiniz boyutlarda ve
mutlaka beyaz renktedaire, kare, çokgen, ok, yıldız vs çizebilirsiniz. Bu çizimin fotoğrafın
üzerinde olması gerektiğini unutmayın.


3. ve son adımda ise belgemizde bulunan fotoğraf ile birlikte vektörel şeklimizi
aynı anda seçili hale getiriyoruz. (Ctrl+A yapabilirsiniz.) Son olarak Değiştir menüsünden
Maske/ Maske olarak grupla’ ya tıklıyoruz.


Maskeleme yöntemini kullanarak elde ettiğim örnekleri aşağıda görebilirsiniz.
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OTOMATİK VEKTÖR MASKESİ
Fireworks programında otomatik vektör maskelerini kullanarak fotoğraflar arasında
yumuşak geçişler sağlayıp, fotoğrafları bir bütün gibi gösterebiliriz. 3 tane fotoğrafı yan yana
koyarak bir banner yapmak istediğimizi varsayalım. Ortaki fotoğrafa sağ ve sol bölümlerinden
geçiş sağlamamız gerekirken, sağdaki fotoğrafa sol, soldakine ise sağ taraftan bir geçiş
sağlamalıyız. Bütün bunları kolayca yapabilmek için Fireworks’ ün Otomatik vektör maskesi
özelliğini ve bu menü altında yer alan 8 farklı vektör maskesi seçeneğinden birisini
kullanabilirsiniz.
Otomatik vektör maskesini kullanmak için öncelikile fotoğraflarımızı tek bir
belgede topluyoruz. Ben aşağıda göründüğü gibi 3 fotoğrafı yanyana ekliyorum.


Şimdi bu 3 fotoğrafa otomatik vektör maskesi ekleyelim. Bunun için yukarıda
söylediğim menüyü takip edeceğiz. Bu 3 fotoğraftan soldaki fotoğrafı seçerek Komutlar
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menüsü altından Yaratıcı > Otomatik Vektör Maskesi’ ne tıklıyoruz.8 farklı alternatifin yer
aldığı aşağıdaki pencere ekrana gelecektir.

Bu seçeneklerden birisini seçerek önizlemesinde görünen efekti fotoğrafınıza
uygulayabilirsiniz. Bu şekilde 3 fotoğrafı tek tek seçerek fotoğraf sağ, sol ya da her iki
taraflarına efekt uygulayarak aşağıdaki gibi örnekler elde edebilirsiniz. Arka plan renklerinide
değiştirerek çalışmanızı renklendirmeyi unutmayın.


10.7. Fireworks İle GIF Animasyon Hazırlama
Daha önceki yıllarda Fireworks programı ile hareketli gif animasyon hazırlama
konularında 2 örnek uygulama anlatımında bulunmuştum. Bu dersteki anlatımın hem cs4
programına uygun hemde Türkçe Fireworks programına göre olması nedeniyle gif animasyon
yapımını bir kez daha ele almakta fayda var. Gif uzantılı dosyaların bir kısmı jpg ya da png
uzantılı dosyalarda olduğu gibi tek bir kareden oluşuyorken, bazılarında ise birden çok kareden
meydana gelebilir.
Gif dosyaların mantığını çizgi filmlere benzetebiliriz. Gif dosyayı açtığımızda belirli
zaman aralıkları ile farklı resimler arka arkaya görüntülenir. Böylelikle kareler arasındaki
geçişleri kısa tutarak akıcı görüntüler elde edilebilir. Öncelikle teknik olarak bu işin nasıl
olduğunu anlatmaya çalışalım.
llk basit gif animasyonumuzu oluşturmak için 468 * 60 boyutlarında boş bir fireworks
belgesi açalım ve arka planını siyah renk yaparak üzerine istediğimiz herhangi bir yazıyı
yazalım.
Şimdi ise farklı bir belgeye geçmeden yeni bir durum (kare) oluşturacağız. Bunun için
sağ bölümde yer alan durumlar panelini kullanacağız. Eğer durumlar paneli sizde aktif değilse
Pencere menüsünden durumlar a tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz. Eğer durumlar panelini
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aktif hale getirdiyseniz aşağıdaki resimde işaretlemiş olduğum Yeni/Çoğaltılmış durum
düğmesine tıklayarak yeni bir kare ekleyin.

Yukarıdaki düğmeye tıklayarak yeni bir durum ekleriz. Eklemiş olduğumuz yeni
durumla birlikte boş bir sayfa ekrana gelecektir. Buraya bir önceki durumda eklemiş olduğumuz
yazıyı daha büyük puntolarla yazalım.
Son olarak belgemizde yer alan 2 durumun ekranda kalma sürelerini ayarlayacağız.

Başlangıçta 7/100 sn olan ekranda kalma sürelerini 20 olarak değiştirdikten sonra gif
animasyon yapımı ile ilgili son ve en önemli adıma geçiyoruz. Bunun için sağ bölümdeki en
iyileştir panelinin açık olması gerekmektedir. En iyileştir panelindeki dosya türünü mutlaka
Animasyonlu Gif olarak değiştiriyoruz.
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Eklemiş olduğunuz durumlarınızın önizlemesini görmek için aşağıdaki resimde işaretli
olan Oynat/durdur düğmesini kullanabilirsiniz.
Son olarak belgenizi dosya menüsünden dışa aktar diyerek kaydedebilirsiniz. Artık
sadece 2 kareden oluşan en basit yapıdaki animasyonumuz hazır durumda:
2 karelik animasyonumuzda 20 ms ilk kare ekranda kalıp sonrasında 2.kare ekrana
gelmektedir. 20 ms ekranda kaldıktan sonra animasyon sona erdiği için tekrar en başa
dönmektedir.
Son olarak internette bulduğum ve beğendiğim hareketli gif animasyon örneklerini
paylaşmak istiyorum. Buradaki örnekleri ya da internette bulacağınız gif dosyalarını fireworks
ile açıp durumlar panelinden inceleyebilirsiniz. Böylelikle animasyonların kaç kareden
oluştuğunu, önceki kare ile bir sonraki kare arasındaki farkı daha iyi gözlemleyebilirsiniz.
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Bölüm Soruları
1.
Fireworks programında, resme efekt uygulamak için kullanılan menü aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Modify

b)

Filters

c)

Select

d)

Command

e)

Window

2.
Fireworks programında, seçili olan bölgenin edge değerini (kenar yumuşaklığı)
vermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

Hard

b)

Feather

c)

None

d)

Anti-alias

e)

Stroke

3.
Fireworksi Photoshop vb. uygulamalarda düzgün geometrik şekiller çizmek için
kullanılan yardımcı kombinasyon tuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)

Alt

b)

Home

c)

Enter

d)

Shift

e)

Ctrl
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4.
Fireworks programında, çalışma sayfamıza farklı bir resim çağırmak için aşağıdaki
yollarda hangisi kullanılır?
a)

View / Show All

b)

File / Import

c)

Edit / Import

d)

Image / Export

e)

Insert / Image

5.
Fireworks programında, Edit / Clone komutunun işlevi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Seçili nesneyi ters çevirir

b)

Seçili olan nesneyi siler

c)

Seçili olan nesneyi karartır

d)

Seçili olan nesnenin kopyasını oluşturur

e)

Seçili olan nesneyi belirgin hale getirir

6.
Fireworks programında, bir yazıyı çizdiğimiz bir yol boyunca konumlandırma işlemi
için aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanır?
a)

Batch Process

b)

Trim Canvas

c)

Attach to Path

d)

Maskeleme

e)

Paste in Place
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7.
Fireworks programında, aynı renk tonlarına sahip alanları bir seferde seçmemizi
sağlayan araç aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Move Tool

b)

Pointer Tool

c)

Link Tool

d)

Magic Wand Tool

e)

Lasso Tool

8.
Fireworks programında, birden fazla resme toplu halde ve birden fazla komut
seçeneğiyle düzenlemeler yapabildiğimiz işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)

Attach to Path

b)

Batch Process

c)

Trim Canvas

d)

Image Size

e)

Canvas Size

9.
Fireworks programında, Tools Çubuğunda elips simgesi seçili durumda iken çalışma
alanı içerisine merkezden büyüyen daire çizmek için hangi yardımcı tuş/tuşlar kullanılır?
a)

Shift

b)

Alt

c)

Shift + Alt

d)

Ctrl

e)

Ctrl + Alt
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10.
Fireworks programında, bir resmin bizim oluşturduğumuz sınırların dışındaki alanların
görünümünü engellemek kullanılan yönteme ne denir?
a)

Attach to Path

b)

Trim Canvas

c)

Image Size

d)

Maskeleme

e)

Canvas Size

Yanıtlar: 1B, 2B, 3D, 4B, 5D, 6C, 7D, 8B, 9C, 10E
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11. PHOTOSHOP'TA MENÜLER VE SEÇENEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. PHOTOSHOP'TA MENÜLER VE SEÇENEKLERİ
11.1. File Menüsü
11.2. Edit Menüsü
11.3. Image Menüsü
11.5. Select Menüsü
11.6. Filter Menüsü
11.7. View Menüsü
11.8. Window Menüsü

303

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde image processer (resim işleme) yazılımı olan
Photoshop programının File Menüsü, Edit Menüsü, Image
Menüsünü öğrenir.
Ayrıca yine program içinde kullanılan Select Menüsü,
Fılter Menüsü, View Menüsü, Window Menüsünü öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


File Menüsü,



Edit Menüsü,



Image Menüsü,



Select Menüsü,



Fılter Menüsü,



View Menüsü,



Window Menüsü
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Giriş
Bu bölümde image processer (resim işleme) yazılımı olan Photoshop programının
menüleri incelenecektir. Bu menüler, File Menüsü, Edit Menüsü, Image Menüsü, Select
Menüsü, Filter Menüsü, View Menüsü, Window Menüsü gibi menülerdir. Photoshop
yazılımında tüm işlemleri bu menüler, paletler ve araçlar yoluyla yapmaktayız.
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11. Photoshop'ta Menüler Ve Seçenekleri
11.1. File Menüsü

New: Yeni bir dosya açmak için kullanılır.

Baskı İçin
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Web İçin
Open: Kaydedilmiş dosyaları ya da imajları Photoshop’ta açmak için kullanılır.
Browse: Dosyaları Adobe Bridge ile açmak için kullanılır.
Open As: Eğer dosyanın uzantısı yoksa ya da değiştirilmişse fakat türü biliniyorsa
dosyayı açmak için Open As kullanılır.
Open Recent: Daha önceden üzerinde çalışılan dosyaları listeleyen kısımdır.
Close: Üzerinde çalışılan dosyayı kapatmak için kullanılır.
Close All: Photoshop’ta açtığımız tüm dosyaları kapatmak için kullanılır.
Save: Dosyayı aşağıdaki formatlarda kaydetmek için kullanılır.
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Save As: Dosyayı farklı bir isimle kaydetmek için kullanılır.
Save For Web: Photoshop’ta hazırladığımız dökümanı optimize etmek ve web’e uygun
bir formatta kaydetmek için kullanılır. Bir çalışmayı web’de kullanmasak bile çalışmayı eğer
jpeg, gif veya png formatlarında kaydetmek istiyorsak da Save For Web seçeneğini
kullanabiliriz.
Optimizasyon: Bir tasarımı web için en uygun hale getirmektir. Photoshop’ta
hazırlamış olduğumuz web sitesi tasarımının dosya boyutunu, görüntü kalitesinden çok fazla
taviz vermemek kaydıyla en aza indirgemek durumudur. Web için hazırlanmış dosyaların dosya
boyutları düşük, fakat görüntü kaliteleri iyi olmalıdır.
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Revert: Çalışmakta olduğumuz dosyayı ilk haline geri getirir. Kısayolu F12’dir.
Page Setup: Çalışmakta olduğumuz dosyanın kağıt boyutu, kağıt yönü, kenar
boşluklarını ayarlamak için kullanılan komuttur.
Print With Preview: Üzerinde çalıştığımız dosyanın çıktı almadan önce
önizlemesinin yapıldığı yerdir.
Print: Üzerinde çalıştığımız dosyanın çıktısını almak için kullanılır.
Exit:Photoshop programından çıkmak için kullanılır. Kısayolu Ctrl + Q’dur.
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11.2. Edit Menüsü

Undo: İşlemleri bir kere geri almak için kullanılan komuttur. Kısayolu Ctrl + Z’dir.
Step Forward: Geri alınan işlemi tekrar yinelemek için kullanılır.
Step Backward: İşlemleri birden fazla geri almak için kullanılır. Kısayolu Ctrl + Alt +
Z’dir.
Fade: İmaj üzerindeki seçili alanın opacity ve mode değerlerini değiştirmek için
kullanılır.
Cut: İmaj üzerinde seçili bir alanın kesilmesini sağlar. Kısayolu Ctrl + X’dir.
Copy: İmaj üzerinde seçili bir alanın kopyalanmasını sağlar. Kısayolu Ctrl + C’dir.
Paste: Belleğe alınmış olan görüntüyü yapıştırmak için kullanılır. Kısayolu Ctrl +
V’dir.
Clear: İmaj üzerinde seçili olan bölgenin temizlenmesini sağlar.
Fill: Seçili olan bölgenin renk, desen vs ile doldurulmasını sağlar.
Stroke: İmaj üzerinde seçili bir alana kenarlık vermeyi sağlar.
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Transform

Scale: Seçili alanı boyutlandırmak için kullanılır.
Rotate: Seçili alanı döndürmek için kullanılır.
Skew: Seçili alanın kenar ve orta noktalarından çekiştirme yaparak yamultmak için
kullanılır.
Distort: Seçili alanı köşe noktlarından çekiştirerek yamultmak için kullanılır.
Perspectif: Seçili alana perspektif kazandırmayı sağlar.
Warp: Seçili alan üzerinde ortaya çıkan griddeki noktaları çekiştirerek deforme etmek
için kullanılır.
Rotate 180: Seçilen alanı 180 derece açıyla döndürmek için kullanılır.
Rotate 90 CW: Seçili alanı saat yönünde 90 derece döndürür.
Rotate 90 CCW: Seçili alanı saat yönünün tersinde 90 derece döndürür.
Flip Vertical: Seçili alanı dikey olarak tersine çevirir.
Flip Horizantal: Seçili alanı yatay olarak tersine çevirir.
Free Transform: Seçili alanı hem boyutlandırmak hem de döndürmek için kullanılır.
Kısayolu Ctrl + T’dir. Free transform açıldıktan sonra sağ klik yapıldığında açılan menüde tüm
transform menüsü ekrana gelir.
Define Brush Preset: Herhangi bir imajı brush olarak kaydetmek için kullanılır.
Define Pattern: Herhangi bir imajı patern olarak kaydetmek için kullanılır.
Purge: Bellekte yer tutan işlemleri silmek için kullanılır.
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Undo: Geri alma işlemleri yaptıysak undo işlemlerini silecektir.
Clipboard: Kopyala ve kes komutları verilmişse bu bilgilerin ramden silinmesi
sağlanacaktır.
Histories: History paletindeki bilgiler silinecektir.
All: Bellekte yer tutan bütün işlemler silinecektir.
Uyarı: Bazen Photoshop programında yavaşlamalar ya da donmalar olabilir. Böyle bir
durumda Purge den All seçerek Ram deki hafızaya alınmış işlemleri silerek programın eski
haline dönmesini sağlayabiliriz.
Preferences: Photoshop’la ilgili programsal ayarların yapıldığı yerdir.
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11.3. Image Menüsü

Mode: İmajın modunu ayarlamak için kullanılır.
İmajın modunu grayscale yaptığımızda gri tonlarda, RGB yaptığımızda webde, CMYK
yaptığımızda baskıda kullanabiliriz.
8 Bits/Channel, 16 Bits/Channel, 32 Bits/Channel ise renk kalitesini ifade eder.
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Adjustments

Levels: Resimdeki aydınlık ve karanlık bölgeleri manuel olarak düzenlemek için
kullanılır. İmajlardaki ışık-gölge ayarı buradan yapılır. Lineer yani doğrusal bir yapıda çalışır.
Auto Levels: Photoshop imajdaki aydınlık ve karanlık bölgelerdeki dengesizliği
otomatik olarak ortadan kaldırır. Her zaman istenilen sonucu elde edemeyebiliriz. Böyle bir
durumda ışık-gölge ayarlarını Levels kullanarak manuel olarak düzenlemeliyiz.
Auto Contrast: İmaja otomatik olarak kontrast uygular. Kontrast zıtlık anlamına
gelmektedir. Yani imajdaki aydınlık alanların daha aydınlık, karanlık alanların ise daha karanlık
görünerek zıtlık oluşturması durumudur. Böylece imajdaki detayları daha çok ortaya çıkarmış
oluruz.
Auto color: İmajlardaki renk dengesizliğini otomatik olarak gidermek için kullanılır.
Curves: İmajdaki ışık-gölge ayarlarını eğrisel bir grafik üzerinde düzenlemek için
kullanılır. Levels ile aynı görevi yapar. Tek farkı doğrusal değil de eğrisel bir yapıda çalışır.
Color Balance: Özellikle CMYK’dan RGB moduna geçişteki renk değişimlerini; açık,
orta ve koyu ton seçenekleri olmak üzere düzeltme yapmakta kullanılır.
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Brightness/Contrast: İmajdaki aydınlık ve zıtlık renk ayarları üzerinde manuel olarak
değişiklik yapmamızı sağlar.
Black & White: Bir imajı siyah beyaz yapmak için kullanılır.
Hue/Saturation: İmajın renk,doygunluk ve aydınlık ayarlarını değiştirmemizi
sağlar.Eğer “Colorize” aktif durumda ise aracın kullanımı değişir.Tüm renkleri belirlediğiniz
rengin tonlarına çevirir.”Hue” renk değerini, “saturation” doygunluğu, “lightness” ise aydınlığı
temsil eder.
Desaturate: İmajdaki renk doygunluğunu sıfıra indirir. İmajın siyah beyaz görünmesini
sağlar.
Match Color: Bir imajdaki renk bilgisini alıp başka bir imaja aktarmada kullanılır.
Böylece iki imaj arasında renk uyumu sağlamış oluruz.
Replace Color: İmajdaki bir rengi başka bir renkle değiştirmek için kullanılır.
Selective Color: Kırmızı, yeşil, sarı, mavi mor, beyaz, gri gibi belirli renkleri seçerek
imajdaki miktarlarını ayarladığımız bir araçtır.
Channel Mixer: İmajdaki kanal bilgisini istediğimiz gibi ayarlayarak imajın renk
bilgisini değiştirmek için kullanılır.
Gradient Map: İmajlar üzerine degrade renk geçişi uygulamak için kullanılır.
Photo Filter: İmajlara renk filtreleri uygulamak için kullanılır.
Shadow/Highlight: İmajdaki gölge ışık miktarının ayarlandığı komuttur.
Exposure: İmajdaki pozlama ayarlarının yapıldığı yerdir.
Invert: Bir resmin negatifini almak için kullanılır.
Equalize: İmajda otomatik olarak renk eşitliği, uyumu sağlamak için kullanılır.
Threshold: Bir imajı siyah beyaz yapmak için kullanılır. Gri tonlar yoktur. İmajda
sadece siyah ve beyaz pikseller yer alır.
Posterize: İmajdaki detayları azaltıp daha basite indirgemek için kullanılır. Fotografik
bir resmi buradan basite indirgeyerek üzerinde illustrasyon çalışmaları yapabiliriz.
Duplicate: Photoshopta açtığımız bir imajın farklı bir pencerede kopyasını almak için
kullanılır.
İmage Size: İmajların boyutlarının ayarlandığı yerdir. Constrain Proportions seçili ise
imajın genişlik ve yükseklik oranlarını bozmadan boyutlandırma işlemini gerçekleştiririz.
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Canvas Size: Tuvali yani çalışma sayfasını boyutlandırmak için kullanılır.
Rotate Canvas: Tuvali döndürmek için kullanılır. Çalışma sayfamızı dikey A4 olarak
açıp daha sonra buradan Rotate 90 CW seçeneğini seçerek sayfamızı yatay olarak kullanabiliriz.
Crop: İmaj üzerinde seçili bir alan oluşturup kırpma işlemini gerçekleştirmek için
kullanılır.
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11.4. Layer Menüsü

New: Yeni bir layer açmak için kullanılır.
Duplicate Lsayer: Seçili layerı kopyalamak için kullanılır.
Delete: Seçili layerı silmek için kullanılır.
Layer Properties: Seçili layerın isim ve renk özelliklerini değiştirmek için kullanılır.
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Layer Style
Seçili layera çeşitli efektler uygulamamız sağlar.

Drop Shadow: Layerdaki nesnenin dışına gölge efekti uygular.

Inner Shadow:Layerdaki nesnenin içine gölge uygular.

Outer Glow: Layerdaki nesnenin dışına ışıma efekti uygular.
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Inner Glow: Layerdaki nesnenin içine ışık uygular.

Bevel and Emboss: Bevel nesnenin kabarık görünmesini, Emboss ise nesnenin çukur
görünmesini sağlar.

Satin: Nesneye saten etkisi kazandırır.

Color Overlay: Layerdaki nesneyi bir renkle kaplamak için kullanılır.

Gradient Overlay: Layerdaki nesneyi degrade renk geçişiyle kaplamak için kullanılır.
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Pattern Overlay: Layerdaki nesneyi bir paternle kaplamak için kullanılır.

Stroke: Nesneye kenarlık verir.

New Fill Layer: Layerı sabit bir renkle, degrade renk geçişiyle ya da bir paternle
doldurmak için kullanılır.
New Adjustment Layer: Seçili layera adjustment komutlarını uygulamak için
kullanılır. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Uyguladığımız adjustment katmanının
altında yer alan tüm katmanlar yaptığımız değişiklikten etkilenir. Eğer tek bir katmana
adjustment komutlarını uygulamak istiyorsak o zaman mutlaka image menüsü altındaki
adjustments seçeneklerini uygulamalıyız.
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Layer Mask: Layerdaki nesneye Layer Mask uygulamak için kullanılır.
Vector Mask: Layerdaki nesneye Vector Mask uygulamak için kullanılır. Burada
dikkat etmemiz gereken şey maskelenecek nesnenin mutlaka vektörel olması gerekiyor. Vector
Mask imajlara uygulanmıyor :)
Create Clipping Mask: Layera Clipping Mask uygulamak için kullanılır.
Smart Objects: Bir layerı smart layer yapmak için kullanılır.
Rasterize: Bir layeri imaj layera çevirmek için kullanılır.
Group Layers: Layerları gruplayarak bir arada yer almalarını sağlar.
Ungroup Layers: Grup yapılmış layerları gruptan kurtarır.
Hide Layers: Layerları gizler.
Arrange: Layers paletinde yer alan layerların yığın sıralanışlarını değiştirir.
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Align: Layers paletindeki layerları birbirlerine göre hizalamak için kullanılır.
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Distribute: Layerlardaki nesneler arasındaki boşlukları ayarlamak için kullanılır.

Link Layers: Seçili layerları zincirle birbirlerine bağlar. Böylece link yapılmış layerları
birlikte taşıyabiliriz.
Merge Down: Bir layerı altındaki layerla birleştirir.
Merge Visible: Layers paletindeki görünür durumdaki tüm katmanları birleştirir.
Flatten Image: Layers paletindeki tüm katmanları birleştirip background katmanı
olarak kilitler.
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11.5. Select Menüsü
All: Çalışma sayfasında yer alan imajı komple seçer.
Deselect: Seçimden çıkmak için kullanılır. Kısayolu Ctrl + D’dir.
Reselect: İptal ettiğimiz seçimi tekrar geri getirmek için kullanılır.
Inverse: Seçili alanın dışını seçmek için kullanılır.
All Layers: Layers paletinde yer alan tüm katmanları seçmek için kullanılır.
Deselect Layers: Seçili katmanların seçimini iptal eder.
Similar Layers: Aynı türden katmanları seçer.
Color Range: Renk bazlı piksel seçimi yapmak için kullanılır.
Refine Edge: Bir seçimin kenarlarını iyileştirmek için kullanılan komuttur.
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Modıfy

Border: Bir seçime kenarlık, bordür vermek için kullanılır.
Smooth: Köşeli bir seçimin kenarlarını yuvarlaklaştırır. Rectangular Marquee Tool
kullanarak oluşturduğumuz bir seçim alanın Smooth kullanarak kenarları yuvarlatılmış
dikdörtgen şeklinde görünmesini sağlayabiliriz. Feather’dan farklıdır. Feather’da geçişler
yumuşak, smooth’ta ise serttir.
Expand: Bir seçim alanını genişletmek için kullanılır.
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Contract: Bir seçim alanını daraltmak için kullanılır.
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Feather: Seçimin kenarına yumuşak geçiş vermek için kullanılır. Kısayolu Alt + Ctrl +
D’dir.

Grow: Seçimin içindeki pikselleri seçimin etrafına yayılarak bulur ve seçili duruma
getirir.
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Similar: Seçimin içindeki pikselleri tüm resimde bulur ve seçili duruma getirir.
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Transform Selection: Bir seçimi boyutlandırmak için kullanılır.
Load Selection: Kaydedilmiş bir seçim alanını ihtiyaç duyulduğunda ekrana getirir.
Save Selection: Bir seçim alanını kaydetmek için kullanılır. Photoshop seçim alanını
Alpha kanalı olarak kaydeder.
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11.6. Filter Menüsü

Filtre transparan kısımlara uygulanmaz. Katmanın bir kısmı transparan ise sadece renkli
kısma uygulanır.
Eğer seçili bir bölge varsa sadece bu bölgeye, yoksa bütün katmana uygulanır.
BMP uzantılı bitmap dosyalara filtre uygulanmaz.

331

Artıstıc
Aşağıdaki resime tek tek tüm filtreleri uygulayalım.

Colored Pencıl:

Resminizi çapraz fırça tekniğiyle yağlıboya ile yapılmış bir hale sokar. İletişim
kutusundaki Pencil width fırça kalınlığı, Stroke Pressure kullanılan boya miktarı, Paper
Brightness ise tabloya vuran ışık miktarıdır.
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Cutout:
Resminizi suluboya ile yapılmış gibi bir havaya sokar. İletişim Kutusundaki No. of
levels renklerin karışım miktarını, Edge simplicity kenarların belirginliğini, edge fidelity ise
kenarların orjinal şekline uygunluğunu ayarlar.

Dry Brush:
Yağlıboya bir tabloya kuru fırça ile müdahale edilmesi sonucunda oluşan görüntüyü
verir. İletişim kutusundaki Brush size fırça kalınlığı, Brush detail fırça izlerinin belirginliği,
Texture ise boyanın kalınlığını temsil ediyor.
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Film Grain:

Fresco:

Resminizi başka bir teknikle yapılmış yağlıboya tabloya çevirir. İletişim Kutusu
detayları Dry Brush ile aynıdır.
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Neon Glow:
Resminizi foreground rengi ile kaplar, iletişim kutusundaki pencereden seçeceğiniz
renkteki neon ışıkları ile yüzeylerden yansıma yapar. Neon ışığının özelliklerini iletişim
kutusundan ayarlayabilirsiniz.

Paint Daubs:
Resminizi kalın bir tabaka yağlıboya kullanarak yapılan resimlere çevirir. İletişim
kutusundan kullanılan fırçanın kalınlığı ve tipini ayarlayabilirsiniz. Sharpness seçeneği ise renk
geçişlerindeki keskinliği ayarlar.

335

Palette Knife:
Resminizi fırça darbeleriyle yapılmış bir tabloya dönüştürür. İletişim kutusundaki
Stroke Size seçeneği fırça ebadıdır. Stroke Detail seçeneği ne kadar ayrıntının gösterileceğini
belirler. Softness renklerin yumuşaklık ayarıdır. Bu örnekte sadece seçili alana uygulandı.

Plastic Wrap:
Resminizi plastik bir dokuyla kaplayıp 3 boyuta doğru götürür. İletişim kutusundaki
Highlight Strength seçeneği plastik dokudan yansıyan ışığı ayarlar. Detail seçeneği plastiğin
kalınlığı kabul edilebilir. Smoothness seçeneği ise plastik dokunun düzgünlüğüdür.
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Poster Edges:
Birbirine yakın değerlerdeki pixelleri tek değerde toplar ve az sayıda renk tonları
kullanılan ticari posterleri taklit eder. İletişim kutusundan posterimizin alacağı şekli
ayarlayabiliriz.

Rough Pastels:
Resmimizi pastel boya ile tuval üzerine yapılmış bir tabloya çevirir. Texture seçeneği
tuval dokusunu seçmemize yarar. İstersek başka bir resmi texture olarak bile kullanabiliriz.
Light Direction ise ışığın yönüdür. Diğer seçeneklerle boyanın sürülme şeklini, miktarını ve
hatta ne kadar ayrıntılı çalışacağınızı bile ayarlayabiliyorsunuz.
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Smudge Stick:
Resmimizi leke tekniğiyle yapılmış bir tabloya çevirir. Stroke Lenght seçeneği boyanın
sürülme genişliği, Hightlight Area seçeneği yüzeyden yansıyan ışık miktarı, Indensity seçeneği
ise boya miktarıdır. Resme derinlik veren bir filtredir.

Sponge:
Suluboya tablo yapmaya benzer. Üstelik suyu da biraz fazlaca. İletişim kutusundan fırça
boyunu, sulandırma miktarını ve ayrıntı oranını ayarlayabiliyorsunuz.

338

Underpainting:
Tablonun yapıldıktan sonra üzerindeki fazla boya sıyrılıp alınmış gibi bir görüntü
oluşturuyor. İletişim kutusunun pek çok özelliği rough pastels filtresine benziyor. İlginç yanı
uygulama sonrasında resimde 3 boyut oluşuyor.

Water Color:
Bildiğimiz klasik sulu boya tablo yapımı. Sanatsal anlamda güzel sonuçlar alınabilir.
İletişim kutusunda fırça boyu, gölge miktarı vs. ayarlanabiliyor.
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11.7. View Menüsü

Proof Setup: Çalışmamızın hangi kanalda nasıl göründüğünün önizlemesinin yapıldığı
yerdir.
Proof Colors: Proof Setup’tan herhangi bir seçenek seçildiğinde Proof Colors
işaretlenir. Çalışmamızdaki önizlemeyi kaldırmak için Proof Colors’a tıklayarak işareti
kaldırmak gerekiyor.
Gamut Warning: Baskıda problem çıkarabilecek renkleri işaretler, uyarır.
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Zoom In: Çalışma sayfasını yakınlaştırmak için kullanılır.
Zoom Out: Çalışma sayfasını uzaklaştırmak için kullanılır.
Fit On Screen: Çalışmayı ekrana sığdırır.
Actual Pixels: Çalışmayı 100% lük orijinal boyutlarına getirir.
Print Size: Çalışmanın baskıda nasıl görüntüleneceğini gösterir.
Screen Mode: Ekran görünümünü değiştirmek için kullanılır.
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Rulers: Cetvelleri açar, gizler.
Snap: Yapışma özelliğidir.
Lock Guides: Klavuz çizgilerini kilitler.
Clear Guides: Klavuz çizgilerini siler.
New Guide: Yeni bir klavuz çizgisi eklemek için kullanılır.
Lock Slices: Slice’ları kilitler.
Clear Slices: Slice’ları siler.

11.8. Window Menüsü

Arrange: Photoshop'ta açtığımız tüm pencereleri yan yana ya da alt alta hizalamak gibi
seçeneklerin bulunduğu komuttur.
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Workspace:
Çalışma alanıyla ilgili ayarların yapıldığı yerdir. Photoshop'ta varsayılan ayarları
yeniden yüklemek istiyorsak Default Workspace komutunu kullanmalıyız.
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Bölüm Soruları
1.
Photoshop programında, yeni bir dosya açmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi
kullanılır?
a)

Edit Menüsü / Open

b)

File Menüsü / New

c)

Edit Menüsü / Import

d)

File Menüsü / Open

e)

File Menüsü / Place

2.
Photoshop programında, hazırladığımız dosyayı optimize etmek ve internet sitelerine
uygun bir formatta kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

File Menüsü / Save As

b)

File Menüsü / Save

c)

File Menüsü / Save for Web

d)

File Menüsü / Open As

e)

File Menüsü / Open

3.
Photoshop programında, layerları veya resmin kendisinin hızlı bir şekilde biçimini
değiştirmek veya dönüştürmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Edit / Transform

b)

Edit / Fade

c)

Edit / Step Forward

d)

Edit / Step Backward

e)

Edit / Clear
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4.
Photoshop programında, bir resmi daha keskinleştirmek için aşağıdaki filtrelerden
hangisini kullaniriz?
a)

Blur

b)

Sharpen

c)

Noise

d)

Distort

e)

Render

5.
Photoshop programında, farklı programlarda üretilmiş dosyaları çalışma alanı içerisine
eklemek için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?
a)

Modify / Group

b)

Modify / Canvas / Fit Canvas

c)

File / Open Recent

d)

File / Import

e)

Edit / Open

6.

Aşağıdaki simgelerden hangisi kırpma (crop) işleminde kullanılır?

a)
b)
c)
d)
e)
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7.
Photoshop programında, panelleri deaktif veya aktif hale getirmek hangi menü
kullanılır?
a)

Select

b)

Image

c)

Layer

d)

Type

e)

Window

8.
Photoshop programında, aşağıdaki Layers panel penceresindeki göz şeklindeki ikon ne
ifade etmektedir?

a)

Fotoğraftaki kırmızı göz efektini siler

b)

Katmanın görünürlüğünü sağlar

c)

Katmanın hatlarının sertleşmesini sağlar

d)

Katmanın büyütülmesini sağlar

e)

Katmanın küçültülmesini sağlar

9.

Photoshop programında, Navigator araç penceresi ne için kullanılır?

a)

Dosyalar arasında dolaşmak için

b)

Çalışmanın renkleri değiştirmek için

c)

Çalışmanın içinde pencere ile dolaşmak için

d)

Çalışmanın katmanlarını değiştirmek için

e)

Çalışmanın kalitesini arttırmak için
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10.

Bir resmin rezolasyon değerini artırırsak ne tür bir sonuç elde ederiz?

a)

Görüntün küçülür

b)

Görüntü kalitesi azalır

c)

Renk tonu değişir

d)

Dosyanın boyutu artar

e)

Görüntünün renkleri değişir

Yanıtlar: 1B, 2C, 3A, 4B, 5D, 6A, 7E, 8B, 9C, 10D
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12. PHOTOSHOP'TA MASKELEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. PHOTOSHOP'TA MASKELEME
12.1. Clipping Mask
12.2. Layer Mask
12.3. Quick Mask
12.4. Vector Mask
12.5. Gradient Mask
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde photosop programında maskeleme ve detaylı
seçim yapmayı öğrenir.
Clipping Mask, Layer Mask, Quick Mask, Vector Mask,
Gradient Mask çeşitlerini ve kullanımlarını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Clipping Mask,



Layer Mask,



Quick Mask,



Vector Mask,



Gradient Mask
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Giriş
Bu bölümde photosop programında maskeleme ve detaylı seçim yapma ile ilgili araçlar
incelenecektir. Clipping Mask, Layer Mask, Quick Mask, Vector Mask, Gradient Mask gibi
maskeleme çeşitleri ve bu maskelerin kullanımları anlatılacaktır. Maskeleme ile birlikte görsel
olarak daha güzel tasarımların yapılması anlatılacaktır.
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12. Photoshop’ta Maskeleme
Bir imajın tamamını göstermek yerine belli bir kısmını gösterip geri kalan kısmını
gizlemek için maskeleme tekniklerini kullanırız.
Photoshop’ta 5 çeşit maskeleme tekniği vardır. Bunlar:

12.1. Clipping Mask
Bir grafiğin bir başka grafiği maskelemesi durumudur. Bir örnekle açıklamaya
çalışalım:
Önce Photoshop'ta bir manzara resmi açalım.

Daha sonra yeni bir katmana bir şekil çizelim.
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İmaja Clipping Mask uygulayabilmek için Layers paletinde imaj üstte şekil altta yer
almalı.

İmajın bulunduğu katman seçiliyken sağ click yapıp açılan menüden Create Clipping
Mask komutu seçilmelidir.
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Şeklin imajı maskelemesi durumu aşağıdaki gibidir.

Clipping Mask’i bir odaya anahtar deliğinden bakmaya benzetebiliriz ya da hamuru
kurabiye kalıplarıyla çıkartmaya benzetebiliriz :)

12.2. Layer Mask
İmajın görünmesini istemediğimiz kısımlarının bir brush vasıtasıyla maskelenmesi
durumudur. Bunu bir örnekle açıklayalım:
Önce bir manzara resmi açalım.
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Daha sonra bir kadın resmini sürükleyip manzara resminin üstüne alalım.

Kadın resminde beyaz olan kısımların görünmesini istemediğimiz için maskelememiz
gerekiyor.
Bunun için kadın resminin bulunduğu layerı seçip Layers paletinde Add Layer Mask
butonuna tıklayarak katmana Layer Mask uygulayalım.
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İlk kutu imajı, yanındaki beyaz kutu ise maskeyi temsil eder.
Aradaki zincir imajla maskeyi birbitrine bağlar. Eğer zinciri kaldırırsak imajı maskeden
bağımsız bir şekilde düzenleyebiliriz.
Maskeleme işlemini yapabilmek için beyaz maske kutusunun seçili olduğundan emin
olmamız gerekir.

Maske seçiliyse Tool Box'taki renk kutuları siyah ve beyaz olacaktır.
Siyah renk imajı gizler, beyaz renk imajı gösterir. Bu kuralın unutulmaması gerekir.
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Uygun bir brush aracıyla foreground color siyahken imajda görünmesini istemediğimiz
pikselleri gizleyebiliriz. Color picker kutularındaki renkleri Switch butonuna tıklayarak ters
çevirip foreground rengini beyaz yaparak da imajda gizlediğimiz pikselleri görünür duruma
getiririz.
İmaja Layer Mask uygulandıktan sonra görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.

Bir de kadın resmine uygun bir karışım modu (Darken) uygulandığında görünüm daha
güzel olacaktır.
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12.3. Quick Mask
Hızlı seçimler oluşturmak için kullanılır. Quick Mask'ı bir örnekle açıklamaya
çalışalım:
İmaj üzerindeki hip pop dansçısını seçili duruma getirmek istiyorum. Bunun için seçim
araçlarını kullanabilirim ya da Tool Box'taki Quick Mask modunu seçebilirim.

Tool Box'taki Quick Mask Moduna tıklayarak Quick Mask moduna geçmek gerekiyor.

Daha sonra araç kutusundan uygun bir fırça seçerek seçilmesini istemediğimiz (yani
maskelemek istediğimiz) kısımları brushla boyuyoruz. Fırçayla boyadığımız yerler maskeden
dolayı kırmızı oluyor.
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İşlemi tamamladıktan sonra Quick Mask modundan çıkıp normal moda dönmek
gerekiyor.
Bunun için tekrar Quick Mask butonuna tıklıyoruz ve görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.
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Maskelediğimiz kısımların dışındaki alanlar seçili duruma geliyor.

12.4. Vector Mask
Bir vektörel grafiğin bir başka vektörel grafikle maskelenmesi durumudur. Örnek
verecek olursak.
Önce yeni bir katman açıyoruz. Araç kutusundaki 3.grup araçlardan rectangle aracıyla
bir dikdörtgen çizip içini kırmızıyla renklendiriyoruz.

Dikdörtgenin bulunduğu layer seçiliyken Layer menüsünden Vector Mask - Reveal All
seçeneğini işaretliyoruz.
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Katmana Vector Mask uyguladıktan sonra başka bir şekil çiziyorum. Burada dikkat
etmemiz gereken şey çizdiğimiz şekillerin vektörel olmaması gerekmektedir.

Böylece en son çizilen vektörel grafik, ilk çizilen vektörel grafiği maskelemiş oldu.
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12.5. Gradient Mask
Bir imaj üzerinde opaktan transparana geçiş yapmak istediğimiz zaman Gradient Mask'ı
kullanırız.
Önce photoshopta bir imaj açıyoruz.

Daha sonra Tool Box'tan Quick Mask butonuna tıklayarak Quick Mask moduna
geçiyoruz.
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Araç kutusundan gradient toolu seçerek siyah beyaz renk geçişini imaja uyguluyoruz.

Quick mask modundan çıkmak için tekrar quick mask butonuna tıklıyoruz.
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Seçili olan kısmı backspace tuşuyla sildiğimiz zaman imaj üzerinde opaktan transparana
bir geçiş uygulamış oluyoruz.
Sonuç aşağıdaki gibi oluyor.
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Bölüm Soruları
1.
Bir imajın tamamını göstermek yerine belli bir kısmını gösterip geri kalan kısmını
gizlemek için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İmaj Uygulama

b)

Maske Uygulama

c)

Filtre Uygulama

d)

Seçim Uygulama

e)

Crop Uygulama

2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Photoshop programında kullanılan maskeleme
seçenekleri arasında yer almaz?
a)

Clipping Mask

b)

Quick Mask

c)

Quatter Mask

d)

Layer Mask

e)

Vector Mask

3.
Photoshop programında, aşağıdaki filtre örneklerinden hangisi ışık yansıması efekti
verir?
a)

Filter / Pixelate / Facet

b)

Filter / Stylize / Facer

c)

Filter / Stylize / Emboss

d)

Filter / Extract

e)

Filter / Render / Lens Flare
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4.
Photoshop programında, “Clone Stamp Tool” aracının görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Seçilen bölgeyi resim üzerinde başka bir yere klonlamaya yarar

b)

Seçilen bölgenin piksel değerini arttırır

c)

Seçilen bölgeye ışık vermeye yarar

d)

Seçilen bölgenin opacity değerini düşürür

e)

Seçilen bölgenin kontrast değerini düşürür

5.
Photoshop programında, Select menüsü altında bulunan “Deselect” ve “Reselect”
komutlarının görevleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)

Önceki seçimi tekrar seçer - Seçili alanı iptal eder

b)

Baskı önizleme - Tam ekran gösterme

c)

Tüm alanı seçer - Seçili bölgenin dışında kalan alanları seçer

d)

Seçili alanı iptal eder - Önceki seçimi tekrar seçer

e)

Seçili alanı yazdırır - Yazdıracak alanı seçer

6.
Photoshop programında, Freeform Pen Tool aracının görevi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Serbest Path oluşturur

b)

Çizilen pathe müdahale noktaları oluşturur

c)

Oluşturulan Path’deki müdahale noktalarını siler

d)

Oluşturulan Path’de müdahale noktalarından müdahale etmeyi sağlar

e)

Oluşturulan Path’deki müdahale noktalarını kopyalar
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7.
Photoshop programında, Rectangular Marquee Tool
seçeneklerden hangisidir?

aracının görevi aşağıdaki

a)

Daire şeklinde seçim yapar

b)

Çizim paletidir

c)

Dikdörtgen şeklinde seçim yapar

d)

Nesneleri taşımakta kullanılır

e)

Objelere efekt verir

8.

Photoshop programı için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a)

Resimleri üzerinde işlem yamaya yarayan programdır

b)

PSD, TIFF gibi formatlarda kayıt yapan bir programdır

c)

Görsel tasarım için kullanılan bir programdır

d)

Katmanlardan oluşan resimleri düzenlemek için kullanılan bir programdır

e)

Üzerinde matematiksel işlem yapılabilen bir programdır

9.
Photoshop programında, tüm katmanları tek bir Background katmanına birleştirmek
için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)

Layer - Image Donwn

b)

Layer - Merg Visible

c)

Layer - Merg Down

d)

Layer - Flatten image

e)

Layer - Lock Layer
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10.
Photoshop programında “Image Convas Size” komutunun görevi aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Piksel derinliğini ayarlama

b)

Sayfa boyutunu ayarlama

c)

Resmin çözünürlüğünü ayarlama

d)

Resmin yönünü ayarlama

e)

Aktif karmanın boyutunu ayarlama

Yanıtlar: 1B, 2C, 3E, 4A, 5D, 6A, 7C, 8E, 9D, 10B
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13. PHOTOSHOP’TA PALETLER
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde photohop programında resim işlerken kullanılan
paletler incelenecektir.
Bu paletleri; Navigator Paleti, Histogram Paleti, Info
Color Paleti, Swatches Paleti, Styles Paleti, Layers
Channels Paleti, Paths Paleti, History Paleti, Actions
Brushes Paleti, Character Paleti, Paragraph Paleti
öğrenir.

Paleti,
Paleti,
Paleti,
olarak
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Anahtar Kavramlar


Navigator Paleti,



Histogram Paleti,



Info Paleti,



Color Paleti,



Swatches Paleti,



Styles Paleti,



Layers Paleti,



Channels Paleti,



Paths Paleti,



History Paleti,



Actions Paleti,



Brushes Paleti,



Character Paleti,



Paragraph Paleti
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Giriş
Bu bölümde photohop programında resim işlerken kullanılan paletler incelenecektir.
Navigator Paleti, Histogram Paleti, Info Paleti, Color Paleti, Swatches Paleti, Styles Paleti,
Layers Paleti, Channels Paleti, Paths Paleti, History Paleti, Actions Paleti, Brushes Paleti,
Character Paleti, Paragraph Paleti gibi paletler anlatılacaktır. Bu paletler yardımıyla örnek
çalışmalar yapılacak ve paletlerin kullanımları anlatılacaktır.
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13. Photoshop’ta Paletler
13.1. Navigator Paleti
Çalışma alanını yakınlaştırıp uzaklaştırdığımız paletttir. Alt tarafta yer alan sürgüyü
sağa sola hareket ettirerek yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapabiliriz. Palette yer alan
kırmızı çerçeveyi kaydırarak çalışma sayfasında düzenlemek istediğimiz yere gidebiliriz.

13.2. Histogram Paleti
Bir imajın aydınlık ve karanlık kısımlarını grafiksel olarak gösteren palettir.

13.3. Info Paleti
İmaj üzerinde mouse’la üzerinden geçtiğimiz pikseller hakkında detaylı bilgi verir.

375

13.4. Color Paleti
Tool box üzerindeki foreground ve background renklerinin ayarlandığı yerdir. Bu
panelde renk değerleri ile oynayarak istediğimiz oranda renk karışımları elde edebiliriz.

13.5. Swatches Paleti
En fazla kullanılan renkleri bulunduran palettir. Foreground rengini belirlemek için
damlalıkla istenilen renge tıklanır. Background rengini belirlemek için Ctrl tuşuyla birlikte
istenilen renk üzerine tıklanır.

13.6. Styles Paleti
Hazır stil efektlerinin bulunduğu palettir. Üçgen menüye tıklayarak palete daha fazla
hazır stil ekleyebiliriz. Stili iptal etmek için paletteki ilk kutucuğa (none) tıklamalıyız.
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13.7. Layers Paleti
Katman paletidir. Photoshop’ta yaptığımız her bir çizimin ayrı bir katmanda yer alması
gerekir. Katmanlarla alakalı her türlü işlem Layers Paletinden yapılır.

1. Seçili katmanı silmek için kullanılır.
2. Yeni bir katman oluşturmak için kullanılır.
3. Katmanları gruplamak, kümelemek için kullanılır.
4. Adjustment layer eklemek için kullanılır.
5. Katmana Layer Mask uygulamak için kullanılır.
6. Katmana efekt uygulamak için kullanılır.
7. Seçili katmanları birbirlerine bağlar.
8. Katmanın karışım modunu (Blending Mode) değiştirmek için kullanılır.
9. Katmanı saydamlaştırır.
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10. Katmanın dolgusunu saydamlaştırır.
11. Katmanı kilitler.
12. Seçenekler menüsünü açar.
13. Katmanı gizler/gösterir.

13.8. Channels Paleti
İmajın renk kanallarını gösteren palettir.
RGB renk modundaki bir imajda 3 renk kanalı vardır. Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve
Blue (Mavi)
CMYK renk modundaki bir imajda 4 renk kanalı vardır. Cyan (Açık Mavi), Magenta
(Pembe), Yellow (Sarı) ve Black (Siyah).
Renk kanallarını baskıda kullanılan renk mürekkepleri olarak düşünebiliriz. Bir imajda
hangi renk mürekkeplerini kullanmak istiyorsak bu ayarları Channels Paletinden yapabiliriz.

13.9. Paths Paleti
Çizgiler ve eğiriler üzerinde birtakım işlemler yapabilmek için kullanılan palettir. Çizim
araçlarını kullanarak oluşturduğumuz her bir çizimi ayrı bir path katmanına yerleştirmemiz
gerekiyor.
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13.10. History Paleti
İmaj üzerinde yaptığımız her türlü işlem adımını hafızaya alan ve istenildiği zaman
istenilen işlem adımına dönebilmeyi sağlayan palettir. En fazla 20 işlem adımını hafızada tutar.
Standart olan bu değeri arttırıp azaltmak için Edit menüsü altındaki Preferences’tan History
State sayısı ayarlanır.

13.11. Actions Paleti
Actions Paleti ile çok sık yapılan ve birden fazla adımdan oluşan işlemler bir makro gibi
kaydedilip daha sonra tek bir tuşa basarak tüm imajlara hafızaya alınmış işlem adımları
otomatik olarak uygulanır.
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13.12. Brushes Paleti
Fırça ayarlarının yapıldığı palettir. Herhangi bir fırçaya bu palet sayesinde farklı
özellikler kazandırabiliriz.
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13.13. Character Paleti
Photoshop’ta yazdığımız bir yazının türünü, karakterini, kalınlığını, büyüklüğünü,
harfler arasındaki mesafesini ayarlayabildiğimiz palettir.

13.14. Paragraph Paleti
Paragraf özelliklerinin ayarlandığı palettir. Paragraf hizalama, girinti yapma ve tireleme
gibi seçenekler bulunur.
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Bölüm Soruları
1.
Photoshop programında, çalışma alanını yakınlaştırıp uzaklaştırmaya yarayan palet
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Navigator Paleti

c)

Histogram Paleti

d)

Color Paleti

e)

Swatches Paleti

2.
Photoshop programında, imajın aydınlık ve karanlık kısımlarını grafiksel olarak
gösteren palet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Navigator Paleti

c)

Histogram Paleti

d)

Color Paleti

e)

Swatches Paleti

3.
Photoshop programında, çalışma üzerinde fare ile üzerinden geçtiğimiz pikseller
hakkında detaylı bilgi veren palet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Navigator Paleti

c)

Histogram Paleti

d)

Color Paleti

e)

Swatches Paleti
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4.
Photoshop programında, tool box üzerindeki foreground ve background renklerinin
ayarlandığı palet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Navigator Paleti

c)

Histogram Paleti

d)

Color Paleti

e)

Swatches Paleti

5.
Photoshop programında, hazır stil efektlerinin bulunduğu palet aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Styles Paleti

c)

Histogram Paleti

d)

Layers Paleti

e)

Swatches Paleti

6.
Photoshop programında, Imajın renk kanallarını gösteren palet aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Styles Paleti

c)

Histogram Paleti

d)

Paths Paleti

e)

Channels Paleti
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7.
Photoshop programında, Imaj üzerinde yaptığımız her türlü işlem adımını hafızaya
alan ve istenildiği zaman istenilen işlem adımına dönebilmeyi sağlayan palet aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Styles Paleti

c)

History Paleti

d)

Paths Paleti

e)

Channels Paleti

8.
Photoshop programında, çok sık yapılan ve birden fazla adımdan oluşan işlemleri
kaydedip daha sonra tek bir tuşa basarak tüm imajlara otomatik olarak uygulamaya yarayan
palet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Brushes Paleti

c)

History Paleti

d)

Actions Paleti

e)

Channels Paleti

9.
Photoshop programında, fırça ayarlarının yapıldığı ve fırçaya farklı özellikler
kazandırabilen palet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Brushes Paleti

c)

History Paleti

d)

Actions Paleti

e)

Channels Paleti
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10.
Photoshop programında, yazdığımız bir yazının türünü, karakterini, kalınlığını,
büyüklüğünü, harfler arasındaki mesafesini ayarlayabildiğimiz palet aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Info Paleti

b)

Brushes Paleti

c)

History Paleti

d)

Pragraph Paleti

e)

Character Paleti

Yanıtlar: 1B, 2C, 3A, 4D, 5B, 6E, 7C, 8D, 9B, 10E
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14. İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ (CMS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ (CMS)
14.1. İçerik Yönetim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?
14.4. WordPress
14.5. Joomla
14.6. Drupal
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bu bölümde CMS uygulaması olan içerik yönetim
sistemleri incelenecektir.
Dünyada milyonlarca site tarafından kullanılan
içerik yönetim sistemlerinden WordPress, Joomla
ve Drupal sistemlerini öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


İçerik Yönetim Sistemi Nedir?



Ne İşe Yarar?,



WordPress,



Joomla, Drupal
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Giriş
Web sayfalarında içeriğin oluşturulması, kategorize edilmesi, rol tabanlı olarak
yönetilmesi/erişilmesi, kontrol edilmesi, zenginleştirilmesi, paylaşılması ve raporlanması başta
olmak üzere İçerik Yönetimi İş Akışı kavramı içine anılabilecek işlevlerinin tamamını ya da bir
kısmını içeren sistemlere İçerik Yönetim Sistemi (Content Management Systems) denir. Web
aracılığıyla paylaşılan içeriğin çoğalmaya başladığı 1995 yılında ilk örnekleri görülmeye
başlanan bu sistemler çok farklı açılımlarla bugün gelişimini sürdürmektedir. Web
2.0 kavramıyla da bağlantılı olarak incelendiğinde internetin önemli dönüm noktalarından biri
olduğu anlaşılacaktır. Wiki ve portal sistemleri, hatta bir anlamda sosyal ağlar, buna örnek
gösterilebilir. Bugün web üzerindeki içeriğin büyük bölümü bu tür sistemler kullanılarak ve
internet kullanıcıları tarafından üretilmektedir. Siz bu yazıyı okurken geçen her saniye,
Youtube'a en az bir saatlik video yükleniyor. Bu olağanüstü istatistiğin arka planında İçerik
Yönetim Sistemleri vardır.
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14. İçerik Yönetim Sistemi
İçerik Yönetim Sistemi, web sitenizin içeriğni kolayca kontrol etmenizi sağlayan özel
bir yazılımdır. Sitenizdeki tüm içeriklerinizi resim, video, ses ve benzer dosyaları, yazı, banner
gibi alanları, çoklu kullanıcı yapısı ile yönetemenizi sağlayan programdır, sistemi oluşturan her
modül farklı kişilere yetkilendirme yapılarak yönetilebilir. Sitenizde olan tüm alanlar ve
içeriklerin kontrolünü çok basist bir şekilde yönetmenize imkân verir.
Temelde; içerik oluşturulması, oluşturulan içeriğin yönetilmesi, kolay ulaşılabilir ve
paylaşılabilir hale getirilmesine yönelik teknikleri kapsayan çok geniş kapsamlı bir işlemler
bütününün adı olan İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System) Web'in bugün
bulunduğu noktaya gelmesinde ve mevcut web içeriğinin oluşturulmasında önemli rol
oynamıştır.
Kapsamlı bir web sitesinin kurulması normalde bir hayli masraflıdır. Bu masrafın
yanında, bu kapsamlı içeriği güncellemek ve geliştirmek istediğinizde belki ilk ödediğinizden
de yüksek ek masraflarla karşılaşırsınız; Çünkü bu güncelleme ve geliştirme işini ya ilgili web
tasarım firmasına ya da bu konuda uzman bir personele yaptırmanız gerekir. Bu da sürekli ve
daha çok masraf demektir. İçerik Yönetim Sistemlerindeki arayüz (Site Yönetim Paneli) teknik
bilgi ya da özel programlar olmaksızın kullanılabilecek şekilde tasarlanır. Böylece teknik bir
personele ya da firmaya ihtiyacınız kalmaz. Paradan ve zamandan tasarruf edersiniz.

14.1. İçerik Yönetim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?
Web sayfalarında içeriğin oluşturulması, kategorize edilmesi, rol tabanlı olarak
yönetilmesi/erişilmesi, kontrol edilmesi, zenginleştirilmesi, paylaşılması ve raporlanması başta
olmak üzere İçerik Yönetimi İş Akışı kavramı içine anılabilecek işlevlerinin tamamını ya da bir
kısmını içeren sistemlere İçerik Yönetim Sistemi (Content Management Systems) denir. Web
aracılığıyla paylaşılan içeriğin çoğalmaya başladığı 1995 yılında ilk örnekleri görülmeye
başlanan bu sistemler çok farklı açılımlarla bugün gelişimini sürdürmektedir. Web
2.0 kavramıyla da bağlantılı olarak incelendiğinde internetin önemli dönüm noktalarından biri
olduğu anlaşılacaktır. Wiki ve portal sistemleri, hatta bir anlamda sosyal ağlar, buna örnek
gösterilebilir. Bugün web üzerindeki içeriğin büyük bölümü bu tür sistemler kullanılarak ve
internet kullanıcıları tarafından üretilmektedir. Siz bu yazıyı okurken geçen her saniye,
Youtube'a en az bir saatlik video yükleniyor. Bu olağanüstü istatistiğin arka planında İçerik
Yönetim Sistemleri vardır.
CMS'ler, bugün daha çok "Web Sitesi Yönetim Sistemleri" olarak anılmakta. Site
sahibinin ve yetki verilmiş diğer kullanıcıların özel hesap bilgileri (kullanıcı adı, parola ...) ile
ulaşabildiği Site Yönetim Panelini kullanarak web sitesinde yer alan içeriği (yazı, resim, müzik,
dosyalar vs..) değiştirebildiği, yenilerini ekleyebildiği, silebildiği, belirlediği kullanıcılarla
paylaşabildiği programlardır.

391

Web tabanlı -yani internet üzerinde çalışan- bu programlar dünyanın herhangi bir
yerindeki herhangi bir bilgisayardan kolayca ulaşılabilir ve bilgisayarınıza özel bir program vs.
kurmanıza gerek kalmadan kolayca çalıştırılıp kullanılabilirler.
İçerik yönetim sistemlerindeki kolay güncellenebilirlik sayesinde ürün ve
hizmetlerinizdeki bir yeniliği, fiyatlarınızdaki bir değişikliği ya da yeni düzenlediğiniz bir
etkinliğin bilgilerini kolayca web sitenize aktarabilir, web sitenizi güncel tutabilirsiniz.

14.2. İçerik Yönetim Sistemleri Nasıl Çalışır?
Yukarıda bahsettiğimiz gibi "Web Sitesi Yönetim Sistemleri" olarak üretilen İçerik
yönetim sistemlerinde temel amaç, web sitesinin site yöneticisinin ve yetki verilmiş
kullanıcıların girdiği veriler doğrultusunda dinamik olarak şekillenmesidir.

Web Sitesi Yönetim Paneli'ne erişim yetkisine sadece Site Yöneticisi (Admin)
ve site yöneticisinin yetkilendireceği editörler ile kullanıcılar (üyeler) sahiptir.


Kullanıcılar
düzenleyebilirler.


sadece

yönetimlerine

verilmiş

alanların

içeriklerini

Kullanıcıların oluşturdukları veya güncelledikleri içerikler site yöneticisi ya da
onun yetkilendirdiği editörler tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra web sitesinde
yayınlanmaya başlarlar.
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Kullanıcılar kendi oluşturdukları içerik üzerinde, editörler site yöneticisinin
yetki verdiği içerik üzerinde, site yöneticisi ise tüm sistem üzerinde yetki sahibidir.




Site yöneticisi, verdiği yetkileri istediği zaman kaldırabilir ya da değiştirebilir.

Kullanımı kolay ve işlevsel yönetim paneli sayesinde içerikler birkaç tıklama ile
kolayca oluşturulur ve yönetilir.


Kullanıcılar, site ziyaretçileri, editörler ve site yöneticisi arasında iletişimi
sağlayan modüller vardır. Site yöneticisi tüm iletişimi kendi panelinden takip edebilir.




Kullanım istatistiklerine panelden erişilebilir.



Verimlilik, güvenlik ve performans üst düzeydedir.

14.3. İçerik Yönetim Sistemi Çeşitleri

ECMS (Enterprise CMS): Şirketlerin kullandıkları cms sistemlerine denir.
Kısaca şirket içerik yönetim sistemi de denebilir.


WCMS (Web CMS): Web içerik yönetim sistemidir. Sistem html olarak upload

edilir.

DMS (Document Management System): Dosya içerik yönetim sistemidir.
İmaj, elektronik belge vs. gibi verilerin kontrolü için kullanılır.

MCMS (Mobile Content Management System): Mobil içerik yönetim
sistemidir. Cep telefonları, akıllı telefonlar ve kişisel dijital asistanlar için yapılmış bir
sistemdir.

CCMS (Component Content Management System): Bileşen içerik Yönetim
Sisemidir. Bileşik içerikleri yönetmek için kullanılır.

MCMS (Media Content Management System): Medya içerik yönetim
sistemidir. Müzik, video gibi medya içerikli sistemlerin yönetimi için kullanılır.

14.4. WordPress
WordPress birçok tanımda “bir içerik yönetim sistemi” olarak tanımlanır. İçerik
yönetim sistemindeki içerik kelimesi bildiğiniz web sayfası içeriğidir. Bildiğiniz gibi “body”
etiketinin içerisine yazdığınız herşey web sayfasının içeriğini oluşturur. İşte siz de bir web sitesi
oluşturacaksanız bu web sitesini web sayfalarını tasarlayarak yapabilirsiniz. Web sayfalarının
içerisinde de “body” etiketi bulunur. Bu “body” etiketleri aslında web sitesini kullanan
ziyaretçilere yansıyan tarafıdır.
İşte siz de bu içeriği güncellemek, silmek, yeni içerik eklemek, içeriğe resim eklemek,
video eklemek gibi daha sayabileceğimiz birçok işlemi WordPress sayesinde yapabilirsiniz.
WordPress nedir ne işe yarar sorusuna bu bir yanıt olabilir. Kısacası WordPress bir internet
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sitesi hazırlamak isteyenler için oluşturulmuş, gelişmiş özelliklere sahip, güvenli etkili hızlı bir
yapının ta kendisidir. Matt Mullenweg adında 19 yaşındaki genç tarafından 2003 yılında
oluşturulan bu sistem, yine onun öncülüğünde dünyanın en çok kullanılan, bilinen blog site
yapısını baz alan yapıya dönüşmüştür. WordPress programlama olarak PHP dilini kullanır.
Ayrıca “open source” adını verdiğimiz açık kaynak kodlamayı kullanan WordPress ücretsiz
olarak kurulup, kullanılabilir. Günümüzde en son bugün itibariyle 4.3 versiyonuna kadar
ulaşılmış ve geliştirilmiştir.
Önceleri blog siteler için kullanılsa da WordPress daha sonra tüm web sistemleri için
kullanılır hale geldi. E-ticaret sistemlerinden tutun, haber yayın sitelerine, rezervasyon
sistemlerinden tutun daha çok fazla sayılabilecek yapılar için WordPress kullanılır hale
gelmiştir.
WordPress’in yapısı aslında çok basittir. Son eklenen yazıların özeti blog halinde
anasayfada yani açılış sayfasında listelenir. Buradaki detay linklerine tıklayarak yazıların
ayrıntı bölümlerine ulaşabilirsiniz. Aslında WordPress’te iki düzenlenebilir içerik bulunur.
Birisi “Yazılar” diğeri ise “Sayfalar” adıyla anılırlar. Sayfalar wordpress sitede sabit, devamlı
şekilde durağan biçimde depolanacak olan içeriklerin bulunduğu yapılardır. Örneğin bir sitede
“iletişim”, “hakkımızda” gibi yapılar “Sayfa” olarak düzenlenirler. Yazılar ise devamlı
güncellenebilecek, kategoriler halinde oluşturulup listelenecek olan yapılara verilen isimdir.
Örneğin bir haber sitesinde hergün yayınlanan yeni bilgilerin yer aldığı haber metinleri
“Yazılar” bölümünden oluşturulurlar.
WordPress birçok platform için kullanılabilir. WordPress‘in en güçlü yanı Google
tarafından oldukça sevilen bir yapıya sahip olmasıdır. Yani eklediğiniz yazılar çabuk
indexlenir, hedef kitlenize bu şekilde daha çabuk ulaşabilirsiniz. Kişisel sitelerde çok fazla web
sayfası bulunmadığı için WordPress’ e ihtiyacınız olmayabilir, ancak bir haber sitesi, bir
makale sitesi oluşturuyorsanız, WordPress sizin için bir nimettir. Çünkü WordPress’te bir yazı
ekleme, düzenleme, resim ekleme gibi işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.
Bütün bunlara ek olarak, WordPress üzerine geliştirilen çok sayıda eklenti kullanılarak
hiçbir yazılım bilgisine sahip olunmadan çok hızlı bir şekilde sadece blog değil, e-ticaret veya
sosyal medya platformu haline getirilebileceğidir. Buddypress ve Woocommerce bu tür
eklentilere örnek olarak verilebilir.

14.5. Joomla
Joomla! web siteleri ve güçlü çevrimiçi uygulamaları yapabileceğiniz bir içerik yönetim
sistemidir (İYS). Kolay kullanılabilirliği ve genişletilebilirliği dahil olmak üzere birçok özelliği
ile ve herkesin özgürce ulaşabilabileceği açık kaynak bir çözümdür.
Joomla işlevsellik bakımından çok gelişmiş bir içerik yönetim sistemidir. Joomla’ya
başlamak basit yükleme özelliği sayesinde oldukça kolaydır. Joomla yükleyici ortak
paylaşılabilir hostingler içindir ve yazılım konfigüre etmek oldukça kolaydır.
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Joomla drupal’ e çok benzeyen bir içerik yönetim sistemidir ve basit bir site için fazla
olabilir. Joomla çekici bir admin arayüzü ile birlikte gelmektedir.


Şirket web siteleri ya da portalları



Şirket iç ve dış ağları



Çevrimiçi haber bültenleri, gazeteler ve yayınlar



e-Ticaret ve çevrimiçi rezervasyonlar



Hükümet uygulamaları



Küçük iş yeri web siteleri



Ticari amaç güdmeyen ve organizasyonların web siteleri



Topluluk tabanlı portallar.



Okul ve ibadethane web siteleri



Kişisel ya da ailevi sayfalar

14.6. Drupal
Drupal bir web içerik yönetim sistemidir. Web içerik yönetim sistemleri kısaca CMS
olarak adlandırılmaktadır. Drupal'de de diğer CMS'lerde olduğu gibi bir takım tanımlar ve
kullanım özellikleri ortaktır. Herhangi bir CMS'e aşina olan bir kullanıcı ileride CMS ortamı
değişse bile diğer CMS'e kolayca adapte olabilir. Bu nedenle bütün CMS'lerin çalışma mantığı
aslında aynıdır: Web sitenizi kolay yönetilebilir kılmak. Ancak çoğu kullanıcı için amaç sadece
web sitelerinin içeriklerini kolayca ve Internet'e erişebileceği her yerden güncelleyebilmektir.
Her iki amacı da CMS'ler zahmetsizce yapabilmemizi sağlamaktadır.
Yayıncılar için Drupal, bir anlamda WordPress ve Joomla’nın iyi yanlarını bir araya
getiren bir CMS’tir. Yeterli teknik bilgiyle Drupal’i gelişmiş veri tabanı yönetimi için de
kullanmak mümkündür. Çok sayıda hazır tema ve eklenti seçeneği ile aktif bir kullanıcı
kitlesine sahip olan Drupal, aynı zamanda arama motoru dostu olarak bilinir. Drupal’in
çekirdek özellikleri arasında sürüm yönetim sistemi ve içerik takibi için elverişli istatistik
araçları bulunur. Drupal’in en belirgin dezavantajı, öğrenmenin diğer CMS’lere oranla biraz
daha güç oluşudur.
Drupal web sitenizi oluşturan bileşenler nelerdir?
Bir web sitesini oluşturan belirli bileşenler mevcuttur. Bunların birlikte oluşturduğu
bütünü bizler web sitesi olarak tanımlamaktayız. Bunları çok detaylandırmadan sıralamak
istersek:
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Header - Sitenin logo ve/veya sloganının bulunduğu kısımdır. CMS'lerde bu
kısım CMS temasında yer almaktadır. Bu bölümdeki değişiklikler sadece sitenin admini
tarafından yapılabilir. Web editörü olan kullanıcılar değişiklik yapamazlar.


Menu - Sitede ziyaretçilerin dolaşabilmeleri için gerekli olan navigasyon
bağlantılarıdır. Web editörü kullanıcılar tarafından Menülerde düzenleme yapmak mümkündür.


Content - Bu kısım sayfalarımızdaki içerikleri (metin, görsel, bağlantılar vb.)
barındıran alandır. Web editörü olan kullanıcıların en fazla güncelleme yapmak isteyecekleri
alandır.


Footer - Sitenin adres, iletişim-ulaşım bilgileri, rss, sosyal medya vb
bağlantılarına erişim sağlayan, CMS temasında yer alan bir bölümdür. Burada da sadece sitenin
adminleri değişiklik yapabilir. Web editörü kullanıların değişiklik yapamazlar.
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Bölüm Soruları
1.
Bir web sitesini içeriğin kolayca kontrol etmemizi sağlayan özel yazılımlara verilen ad
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Web Tasarlama Sistemi (WTS)

b)

İçerik Araştırma Sistemi (IAS)

c)

İçerik Yönetim Sistemi (CMS)

d)

Web Siteleri Oluşturma Sistemi (WCS)

e)

İçerik CSS Sistemi (ICSS)

2.

CSM sistemlerinde site içinde yayınlanan içerik kimler tarafından oluşturulur?

a)

Internet kullanıcıları

b)

Site üreticileri

c)

Site sahibi ve yetki verilmiş diğer kullanıcılar

d)

Web sitesi ziyaretçileri

e)

Blog oluşturucular

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şirketlerin kullandıkları CMS sistemlerine verilen
addır?
a)

CCMS (Component Content Management System)

b)

WCMS (Web CMS)

c)

DMS (Document Management System)

d)

MCMS (Mobile Content Management System)

e)

ECMS (Enterprise CMS)
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4.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bileşen içerik yönetim sistemine verilen addır?

a)

CCMS (Component Content Management System)

b)

WCMS (Web CMS)

c)

DMS (Document Management System)

d)

MCMS (Mobile Content Management System)

e)

ECMS (Enterprise CMS)

5.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dosya içerik yönetim sistemine verilen addır?

a)

CCMS (Component Content Management System)

b)

WCMS (Web CMS)

c)

DMS (Document Management System)

d)

MCMS (Mobile Content Management System)

e)

ECMS (Enterprise CMS)

6.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mobil içerik yönetim sistemine verilen addır?

a)

CCMS (Component Content Management System)

b)

WCMS (Web CMS)

c)

DMS (Document Management System)

d)

MCMS (Mobile Content Management System)

e)

ECMS (Enterprise CMS)
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7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde internet sayfaları içerik yönetim sistemine verilen
addır?
a)

CCMS (Component Content Management System)

b)

WCMS (Web CMS)

c)

DMS (Document Management System)

d)

MCMS (Mobile Content Management System)

e)

ECMS (Enterprise CMS)

8.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir İçerik yönetim sistemi CMS uygulaması değildir.

a)

Wordpress

b)

Tiglewors

c)

Joomla

d)

Drupal

e)

Moddle

Yanıtlar: 1C, 2C, 3E, 4A, 5C, 6D, 7B, 8B
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