
COGRAFI VERI YAPILARI 

Hakan SARBANOGLU 

OZET 

Co~rafi Bilgi Sistemleri, co~rafi var11klara ait grafik ve grafik olma

yan bilgilerin toplanmas1, depolanmas1, i§lenmesi, analizi ve gosterimi 

fonksiyonlar1n1 bUtUnle§ik olarak yerine getiren donan1m ve yaz111m bile§en

lerinden olu§ur. Co~rafi Veri Taban1 ise Co~rafi Bilgi Sistemlerinin yaz111m 

bile§enlerinin ~ekirde~ini olu§turur. Co~rafi Veri Tabanlar1nda depolanan 

grafik ve grafik olmayan bilgilerirt Cografi Bilgi Sisteminden beklenen fonk

siyonlan etkin bir !?I:'kilde yerine p,E'tirecek ~ekilde yap11andl.nlmalan gere

kir. Yazlda co~rafi bilgi ile ilgili ternel kavrarnlar sunulduktan sonra ~e~it

Ii co~rafi veri yap1larlnln ozellikleri a~lklanmaktadlr. 

1. GIRtS: ( COGRAFI VERt TABANI FARKLILIGI ) 

Normal bir veri taban1nda. belirli var11klara (entities) ait bilgiler tu

tulur. Belli tekniklerle yapllan sistem analiz ve tasarlm ~a11§mas1 sonucun

da; veri taban1nda hangi var11klara ait hangi bilgilerin bulundurulaca~1 tek 

tek belirlenir. Hznitelik ad1 verilen bu bilgilerin, "ait oldu~u varll~a oz

gU" olmalanna dikkat edilir. Tasanm S1ras1nda ayr1ca ozniteliklerin herbi

ri i~in veri ozellikleri de (veri tipi. uzunlu~u, ge~erillik ko§ullar1 vb.) 

saptanlr. 

Hrnek : 

Varl1k Personel 

Hznitelikler: Q~!!!!~!!L!5!: Y~!L!!E! !!~~!~a~ 

personel-no karakter 6 

ad1 harakter 10 

soyad1 karakter 14 

cinsiyet-kodu karakter 1 E veya K 

adresi karakter 50 

fiehir karakter 20 

posta kodu karakter 5 

do~um tarihi karakter 11 
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Nas~l ki gerc;ek ya§amda varhklar araslnda c;e§itli ili§kiler varsa, veri 

taban~nda da varl~klar aras~nda gerekli ili§kiler kurulabilir. Hangi varl~k

lar aras~nda hangi ili§kilerin kurulacag~, sorgulama gereksinimlerine gore, 

yine sistem analiz ve tasar~m C;al~§mas~ s~ras~nda saptan~r. Varl~klar aras~n

daki ili§kiler sorgulamalardaki eri§im yollar~n~ belirler. Varl~klar ve var

hklar aranndaki ili§kiler "varhk-ili§ki diagram~ (E-R diagram)" veya 

"mant~ksal veri yap~s~ (LDS)" ad~ verilen §emalarla gosterilirler. ~ekil-l de 

ornek olarak bir personel veri taban~n~n basit mant~ksal yap~s~ LDS §emas~ 

ile gosterilmektedir. 

( 

~ ~ 

~ekil-l 

GOREY 

TARiHCESi 

Bire bir 

Bire c;ok 

C;:oka c;ok 

PERSONEL UNivERSiTE 

ili§ki 

ili§ki 

ili§ki 

Personel veri taban~ mantlksal yapls~ (Ornek) 

Eu §emada herbir kutu "hakk~nda bilgi tutulan bir varl~k~" temsil etmek

tedir. Bu varl~klar somut, soyut veya tliretilmi§ olabilir. Kutular aras~ndaki 

c;izgiler varl~klar aras~ndaki ili§kileri gostermektedir. orne~in "bir perso

nel zaman ic;inde birc;ok dairede birc;ok gorevlere atanabilir." tki varhk ara-
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slndaki bire bir ili§ki birinci varllga ait bir kaydln, ikinci varll~a ait 

sadece bir kayltla ve ikinci varllga ait bir kaydln birinci varllga ait yine 

sad~ce bir kayltla ili§kili oldugunu gosterir. Bire ~ok ili§ki ise birinci 

varllga ait bir kaydln ikinci varllga ait bir~ok kaYltla; ancak ikinci var

l1ga ait bir kaydln birinci varl1ga ait sadece bir kayltla ili§kili oldugu 

anlamlna gelir. 

Veri tabanlarlnln mantlksal yapllarl belli bi~imlerde modellendirilmek

tedir. Veri mode Ii, fiziksel depolama ve eri§im yollarl ba§ta olmak lizere 

veri tabanlnln bir~ok ozelliklerini bi~imlendirmektedir ve buna gore her 

veri tabanl yonetim sistemi yazlllml belli bir modeli esas almaktadlr. 

En ~ok kullanllan veri tabanl modelleri 

- Hiyerar§ik model, 

- Ag modeli (CODASYL), 

- Ters ~evrilmi§ listeler modeli ve 

- tli§kisel model'dir. 

~ok klsaca ozet~enen bu yaplsl ile veri tabanl teknolojisi glinlimlizde ar

tlk tatminklr bir dlizeye eri§mi§tir ve bilgi sistemlerinin temel ta§larlnl 

olu§turmaktadlr. 

Colrafi veri tabanlnln klasik bir veri tabanlndan en onemli farkl var

l1klann diger bilgilerine ek olarak konumabagl1 ("spatial" veya "positi

onal") bilgilerininde veri tabanlnda tutulmaSldu. Bu nedenle bir cografi 

veri tabanlnciaki 'bilgiler konuma bagl1 olan ve olmayan §eklinde ("spatial" 

ve "non-spatial") veya grafik ve "grafik olmayan ("graphical" ve non-graphi

cal") §eklinde gruplandlnlmaktadlr. 

Bir varllgln konuma ba~ll bilgileri 

- Varl1g1n belli biro referans sisteminegore konumunu 

ve 

- Varl1:g1n bi~i1nini Hade ederler. 

Boylesi varllklara da "co"grafi varllklar" denir. Son Ylllarda yayglnla

§an nesneye yonelik sistem (object oriented sytem) yakla§lmlnln da etkisiy

Ie co~rafi veri tabanlannda va'rhk yerine nesne (object) terimi daha ~ok 

kuIIanlllr olmu§tur. 
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2, DE~tSEN KAVRM~LAR, YENt TANIMLAR 

Bilgisayar destekli saY1salla§t1rma ve ~izim sistemleri (CADD: Computer 

Aided Digitizing and Drawing) ve ard1ndan Cografi Bilgi Sistemleri (GIS : 

Geoqraphical Information Systems) teknolojileri bir~ok yeni kavram1 da bera

berlerinde getirmi§ ve haritac111k terminolojisinde yeni tan1mlar ortaya ~1k

m1§t1r. A§ag1da bu kavramlardan cografi veri yap11ar1na alt11k te§kil eden 

bir bolumu ozetlenmi§tir. 

a. Varllklar veya Nesneler 

Haritac111k terminolojisindeki "detay" kavram1na kar§111k veri taban1 

terminolojisinde "var11k" veya "nesne" kelimeleri kullan11maktad1r. 

b. DC Boyutlu Veri Tabanl 

Butun detaylar ger~ekte u~ boyutlu nesnelerdir. U~ boyutlu veri taban1 

kavram1 degi§ik bi~imlerde yorumlanabilir. Bir yoruma gore u~ boyutlu veri 

taban1 "detaylann bi~iminin" u~ boyutlu olarak temsil edildigi bir veri ta

ban1d1r. Diger bir yoruma gore u~ boyutlu veri taban1 "detaylar1n konumunun" 

u~ boyutlu (x,y,z veya ¢,A,h) sakland1g1 veri tabanlar1d1r. Bugunku donan1m 

ve ozellikle yaz1hm s1nulamalan nedeniyle buyuk bir alandaki detaylann 

bi~iminin u~ boyutlu olarak saklanmaS1 pratik olarak mumkun degildir. Detay

lar1n konumlar1n1n u~ boyutlu tutulmas1 ise mllmkundur. Bu i§lem ya her detay 

noktas1 i~in u~ koordinat saklamak suretiyle veya detay1n sadece yatay koor

dinatlar1n1n saklanmas1 ve istendiginde yukseklik bilgisinin bolgeye ait sa

Y1sal arazi modelinden enterpole edilmesi suretiyle ger~ekle§tirilmektedir. 

c. tllcek 

Detaylar1n bi~imi bugiin i~in u~ boyutlu sayua11a§t1r11mad1g1ndan, bu 

detaylar1n iki boyutlu bir referans yuzeyindeki izdu§limlerinin ~er~evesi sa

Y1salla§t1r111r. Bu saY1salla§t1rmada bir incelik soz konusudur. Brnegin bir 

su deposu her ne kadar li~ boyutlu bir cisimse ve her ne kadar yatay izdli§limU 

daire veya dortgen bir §ekilse de genellikle tek bir nokta olarak say1salla§

t1r111r. 

Yerylizli uzerinde say1salla§t1r11acak decaylar1n sonsuz say1da oldugu soy

lenebilir. DolaY1s1 ile bir "ozetleme" soz konusu olur. "Genelle§tirme" prog

ramlar1 i~in tasarlanan algoritmalar henliz yetersiz durumdad1r. Bu nedenle 

"Ol~ekten Bag1ms1Z Veri Tabanlan" buglin i~in mumkun degildir. Ba§ka bir de

yi§le detaylar daha once herhangi bir amaca yonelik olarak ozetlenmekte veya 

se~im yap11makta ve daha sonra say1salla§t1r11maktad1r. Gerek "detaylar1n 
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bi~imlerinin temsil edilmesinde", gerekse "detay Slk1l.Al.nda" belli bir ayrl.n

tl. dlizeyi" soz konusudur. Buna gore grafik bir kavram olmamakla beraber co~

rafi veri tabanlarl.nl.n "ol~eklerinden" SDZ edilebilir. Ancak bu ol~ek kavraml. 

klasik tanl.ml.ndan olduk~a farkll.dl.r ve veri tabanl.ndaki detaylarl.n sl.kll.~l.nl.n, 

ozetleme derecesinin ve §eki.llerinin temsil bi~imlerinin bir ifadesidir. 

d. Raster ve Vektor Teknik1eri 

~ekilleri tanl.mada insan gozli olduk~a yeteneklidir. Oysa bir bilgisayar

da §ekilleri temsil etmek Uzere ~ok daha ba§ka yakla§l.mlar gereklidir. Bilgi

sayarda §ekilleri temsil etmek lizere birbirinden tamamen fark1l. ancak birbiri

ni tamamlayan iki degi§ik yol izlenmektedir. 

(1) Raster Teknik 

tki boyutlu bir §eklin bilgisayardaraster teknikle temsil edilme

sinde, §ekli i~eren grafik alan lizerine bir grid a~l. oturtuldu~u dli§linlillir. 

Grid a~l.nl. olu§turan herbir kare "pixel" (benek) olarak adlandl.nlu. Herbir 

kare i~inde neyin bulundu~u bilgisayarda belli kodlarla (saYl.lar/harfler) kay

dedilir. Ba§ka bir deyi§le grid a~l. birmatris olarak dli§linlillir, oyle ki bu 

matris-in elemanlan pixellerdir ve herbir pixelde neyin oldu~u kodlanml.§ur. 

orne~in toprak bir alan lizerindeki bir binanl.n raster gosteriminde (~ekil-2) 

toprak i~in T, bina i~in B, kodlan, kullanl.ldl.~l.nda bilgisayarda, e1eman de

~erleri ya T ya da Bolan bir matris depolanu. 

Harita lizerinde bulunabilecek farkll. nesne (toprak, bina •••••••• ) sayl.sl. 

ne kadarsa 0 kadar saYl.da fark1l. koda gereksinim vardl.r. DolaYl.sl.yla bu fark1l. 

kodlarl. depolamak lizere bilgisayar ana belleginde herbir pixele kar§l.ll.k yete

ri kadar bit aynlmasl. gerekir. ornegin herbir pixele kaql.1l.k bilgisayar ana 

belle~inde 8 bit aynld:L~l.nda en ~ok 28 = 256 fark1l. nesnenin raster teknikle 

kodlanmasl. mlimklin olabi1ir. 

~eki1lerin raster teknik1e temsil edi1mesi sadece bi1gisayar ana belle~i 

i~in veya bu matrisin depolandl.gl. teyp/disk klitlikleri i~in SDZ konusu degildir. 

Raster teknik aynl. zamanda bir grafik veri top lama ve grafik veri gosterim 

yontemidir. Raster teknikle grafik veri top1amada harita lizerinde herbir pixe1e 

kar§l.ll.k gelen noktada hangi rengin veya hangi gri tonunun bulundugu bir a1gl.

layl.cl. ile (CDD: Charge Coupled Device) tesbit edilir ve bunlar sayl.1ar olarak 

kaydedi1ir. Bu teknikle veri top1ayan cihaz1ara raster tarayl.cl. (raster scanner) 

denmektedir. AsIl.nda uydu sensorleri de benzer prensip1e ~a1l.§maktadl.r. 
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§ekil-Z Raster Gosterim 
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Harita lizerindeki detaylar1n ne oldugnu (bina, toprak, su vb.) saY1salla§

t1rma esnas1nda ay1rtedebilen ak1ll1 raster taraY1c11ar henliz yoktur. Bu konu

da ~a11§malar (artificial intelligence, patern recognition) slirmektedir. 

Raster teknikle grafik veri gosteriminde ekranda hangi pixelin hangi renk

Ie gosterilecegini veya ~izim materyali lizerinde hangi noktaya ne renk nokta 

konacag1n1 belirleyen bir dlizen uygulan1r. Raster teknikle grafik veri goste

rim cihazlar1na ornek olarak renkli grafik ekranlar (raster refresh screens), 

matris yaz1c1lar (matrix/dot printers), ink-jet ~iziciler (ink-jet plotters) 

ve elektrostatik ~iziciler (electrostatic plotters) saY1labilir. 

Raster teknikte bir grid karesinin (pixelin) her yerinde ayn1 detaY1n 01-

dugu varsaY1l1r. Buna gore gosterimin inceligi pixel boyutu ile ters orant1l1-

d1r. Pixel boyutu bliylidlik~e ~ok kli~lik detaylar1n ve e~ri s1n1rlar1n temsil edil

mesinde sorunlarla kar§1la§1l1r. (~ekil-3) 

~ekil-3 Raster gosteriminde pixel boyutuna bag11 incelik 

Buna gore ozellikle ~izgisel haritalar1n bilgisayarda raster teknikle tem

sil edilmesinde pixel boyutunun en ince ~izgi ka11n11g1ndan da kli~lik tutulmas1 

ka~1n1lmazd1r. 

(2) Vektor Teknik 

Vektor teknikte detaylar; nokta, ~izgi ve alan (po ligon) detaylar ola

rak ele a11n1rlar. Baz1 detaylar veri taban1 ol~egine gore oyle kli~liktlirler 

ki tek bir nokta He ifade edHirler. Boyle detaylara "nokta detay" denir. Hat

ta bazen nokta detaylar oyle s1kt1r ki bunlar1n tek bir nokta detay olarak ozet

lenmesi gerekebilir. (Birbirine ~ok yak1n kuleler veya enerji nakil hatt1 direk

leri gibi.) 
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Bazen detaylar1n geometrik bi~imleri, yine esas al1nan ol~ek gere~i, '~iz

gi olarak gosterilmelerini gerektirir.Bu gibi detaylara ornek olarak yollar, 

akarsular, uzun k8prUIer gosterilebilir. B8ylesi detaylara "~izgi detay" denir. 

Nokta detaylarda soz konusu nokta~ detaY1n geometrik merkezine kar§111k 

gelirken; ~izgi detaylarda s8zU edilen ~izgi, detaY1n orta eksenini (yol orta 

~izgisi, nehir ortas1 vb.) temsil eder. 

5l~e~e gore nokta olarak a11nacak kadar kU~Uk olmayan veya tek ~izgi olarak 

a11nacak kadar ince olmayan dt~er tUm detaylar ise alan detay olarak ele a11-

n1rlar. 

Buna gore bilgisayarda bir nokta detay i~in bir koordinat ~ifti. bir ~izgi 

detay i~in bir koordinat ~ifti dizisi (vektorU) ve bir alan detay i~in ise bu 

alan1n ~evresini olu§turan kapal1 poligon yine bir koordinat ~ifti dizisi (vek

torU) olarak temsil edilir. (~ekil-4) 

It.!It ..... -~ 

~& ,& )(3 !Is .... ------... 
Xot :1.t 

~ekil-4 : Vektor Gosterim 

Raster teknikte oldugu gibi vektor teknik de sadece bilgisayar ana belle

~inde temsil edilen grafik §ekiller veya teyp/disk Uzerindeki grafik kUtUkler 

ic;in soz konusu de~ildir. Vektor teknik aym zamanda bir grafik veri toplama 

ve bir grafik veri gosterim yontemidir. 

Vektor teknikle grafik veri toplamada en ~ok m~nuel say1salla§t1r1c1lar 

(manuel digitizers) ve stereo saY1salla§t1r1c1lar (stereo plotters) kullan1l1r. 

Manuel saY1salla§t1r1C1larda ozde saY1salla§t1rma masaS1 Uzerindeki bir koordi

nat sistemine gore saY1salla§t1rma cursor'1n1D bulundu~u noktan1n (x.y) masa 

koordinatlar1 bilgisayarda say1salla~t1rma masaS1n1 silre.n bir program ile oku-
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nur ve disk Uzerindeki bir kUtUge yazlllr. Boylece saYlsalla§tlrma sonucunda 

disk Uzerinde vektor yaplll bir grafik kUtUk elde edilmi§ olur. Burada saYlsal

la§tlrma masaSlnln aylrma gUcU (resolution) raster teknikte oldugu gibi veri 

kayblna neden olmaz, ancak kaydedilen koordinatlarln duyarllglnl etkiler. 

Stereo saYlsalla§tlrlcllar ise, fotogrametride kullanllan saYlsal ~lkl§ll 

analog veya analitik aletlerden olu§maktadlr. Bunlarda veri toplama yontemi 

genel olarak manuel saylsalla§tlrlcllarda oldu~u gibidir. 

Vektor tUrUndeki veriler, raster verilerin vektore donU§tUrUlmesiyle de 

elde edilebilmektedir. Raster veriden vektore donU§Um iki a§amalldlr. Birinci 

a§amada, pixel koordinatlarl atllarak inceltilme (Thinning) i§lemi ger~ekle§

tirilir. (~ekil-5 ••••• a,b,c) 

a 

.' .... 
. ::' .... 

. '. :.~:;': :::. :.: ; .:-:::::::: '.::':' 
.:::.:: ..... 

:;~:.:. 
' .. '. 

b 

~ekil-5 : Raster-Vektor DonU§Um 

c 

Inceltilmi§ bu raster verilerin slkll~l, detayln ~izgi ile belirtilmesinde 

yine de fazladlr. Bu nedenle ikinci bir algoritma ile detaYl en uygun belirle

yecek koordinatlar allnarak digerleri atlllr. (~ekil-5.d) Buna aylklama (Weed

ing) adl verilir. 

Vektor teknikle grafik veri gosteriminde en yaygln uygulama kalem tipli 

~izicilerdir (pen plotters). Bu tip ~izicilerde iki eksen Uzedinde hareket et

mesi sa~lanan ~izim ba§ll~lndaki kalem, ~izim masaSl lizerinde kurulu bir koor

dinat sisteminde belli bir (x,y) noktaslna gitme, a§agl inme, yukarl kalkma 

gibi hareket olanaklarlna sahiptir. Buna gore kalem a§aglda iken (masa lizerin

deki ka~lda degerken) ~izim ba§ll~l ba§ka bir noktaya dogru gittiginde, ~izgi 

~izilmi§ olur. 9izim ba§llgl her iki eksende hareket edebilen ~iziciler (flat

bed pen plotters) oldugu gibi ~izim ba§llglnln tek eksen Uzerinde hareket ede

bildigi ~iziciler (drum plotters) de mevcuttur. Diger bir vektor teknikli gra

fik veri gosterim cihazl tek renkli vektor ekranlardlr. Burada ~izim masaSlnln 

yerini fosforlu bir ekran, kalemin yerini de bu ekran lizerinde iz blrakabilen 

l!i!ln hUzmesi alml§tlr. 

9 



Say1sal co~rafya bilgisi uretmek ve kullanmak uzere bir konfigurasyon 

belirlerken raster veya vektor tekniklerinin hangilerinin kullan1laca~1 dik

katli bir analiz ile belirlenmelidir. Ancak tum konfigurasyonda tek bir tek

nik kullanma zorunlulu~u yoktur. 5nemli olan amaca uygun bir kombinasyon te§

kil etmektir. 5rne~in disk uzerindeki grafik veri kutukleri vektor yap1da iken 

<;izici olarak raster yap1ll elektrostatik plotterlerkullan1labilir veya gra

fik veri toplama birimleri olarak vektor yap1ll manuel saY1salla§tlr1C1lann 

yan1s1ra raster taraY1c1lar da kullan1labilir. Aradaki donu§Umler yaz1l1mlar

la ger<;ekle§tirilir. Bu nedenle boylesi kombine konfigurasyonlarda rasterdan 

vektore ve vektorden rastera donu§um programlar1 yer al1r. 

e. Uznitelikler 

Co~rafi veri tabanlar1nda nesne1erin konum ve bi<;im1erini gosteren vekto

reI veya raster yap1daki grafik bilgilerin yan1Slra~., grafik olmayan bilgiler

de bulundurulur. Munhaniler veya nokta yukseklik1er (tepe nokta1~~1. <;ukur di

bi vb.)i<;in bu bilgi sadece yukseklik de~erinden 01u§urkendetay1ar',i<;in bh

<;ok ba§ka bilgilerinde veri tabanmda bu1unduru1mas1 gerekir. Bu bilgile~,. de

tay1n "oznitelikleri" olarak ad1and1rl1J.r. Hangi cins detay i<;in hangi oznite

lik1erin tutu1aca~1 bir tasanm sorunudur. 5rnegin bir orman1J.k alan detay1 

i<;in bu a1andaki a~a<; cinsi, aga<; slk11~1, orta1ama aga<; ya§l, orta1ama Y1111k 

verimi onun oznite1ik1eridir. Veya bir yo1 detaY1 i<;in yap1 ma1zemesi, geni§

ligi, §erit say1s1 oznite1ik1erdir. 

Bu noktada onemli bir prensip ortaya <;lkmaktad1r. "DetaY1n grafik olarak 

ifade edi1emeyen oze11ik1eri mut1aka oznite1ik olarak kaydedi1me1idir ".5rnegin 

bir bina ol<;ek gere~i nokta detay olarak say1sa11a§t1r11m1§sa, bu binan1n geo

metrik bi1gi1eri (eni, boyu, yuksek1igi ve yonu) oznite1ik olarak kaydedi1me1i

dire E~er bina bliylikse ve alan detay olarak saYlsalla§tlrl1ml§sa, sadece ylik

sek1i~inin (tabi di~er oznite1iklerin yan1slra) kaydedi1mesi yeter1idir. Aynl 

§ekilde bir yo1 veya uzun bir kopru <;izgi detay olarak ahnml§sa "geni§lik" 

oznitelik olarak kaydedi1ir. 

f. Cografi HUcre 

Bir grafik klitlik belli bir <;er<;eve i<;indeki munhani1eri, detaylarl i<;erir 

ve bu ha1i i1e bir saylsa1 pafta bi<;imindedir. Ancak kenar1a§tlrma ve bir1e§

tirme yazl11m1arl i1e kOm§u saylsal paftalarl bir1e§tirmek ve pafta slnlr1arl

nl ortadan ka1d1rarak surek1i bir co~rafi veri taban1 e1de etmek mlimklindur. Fa

kat boy1esi bir veri tabanlnda bile veri yonetiminde ve 5ze11ik1e veriye eri

§imde ko1ay11k saglamak Uzere cografi veri taban1 b51Um1ere ayr1l1r. Genellikle 
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enlem boylam c;izgileri He aynlan bu boliimlere "coj5;rafi clortgen" veya "co~ra

fi hiicre" denir. 

q. Detay tipi, detay kodu, detay numaraSl 

Vektorel bir cografi veri taban~nda detay tipi detay~n. nokta, C;izgi veya 

alan (poligon) detay oldugunu belirtir. 

Detay kodu bir detay~n "neri oldugunu gosteren koddur. Her co~rafi veri ta

ban~ ic;in bir detay kodlama katalogu gereklidir. 

Detay numaraH ise detay~n "hangi" detay oldugunu gosterir. Bir detay~ ay

n~ veya farkl~ cins diger detaylardan ay~rd etmeye yar~yan detay numaras~ her 

cografi hiicre ic;inde tek anlaml~d~r. 

h. Detay Bileseni 

Ozellikle C;izgi ve alan detaylar ic;in kaydedilen oznitelik de~erleri deta

y~n tiimii ic;in gec;erli olmal~d~r. Ancak ornegin bir yol detay~n~ ele al~rsak ve 

diyelim 2 ~eritli olan bu yol belli bir boliimde geni§liyor ve 3 §eritli oluyor

sa, bu durumda her parc;ay~ ayr~ ayr~ dii§iinmek gerekir. (~ekil-6) 

______________ ~/r----------------~,~ ____________ __ 
-----------<====::.::::::::>---------- Yo/ 

,~ ________________ J/ 

~ekil-6 : Detay Bile~enleri 

Bu durumda daha once yap~lan tan~mlar~ biraz geli~tirerek "detay"~n tematik 

bir kavram oldugunu ve "detay bile§enlerinin" (grafik bile§enlerin) birle§imin

den olu~tugunu soyleyebiliriz. Bir detaya ait detay bile~enlerinin ayn~ detay 

tipinde olmas~ da gerekli degildir. ornegin arada kiiC;lik bir gol meydana getiren 

bir nehir ic;in C;izgi ve alan detay bile§enlerinin birle§iminden olu§uyor diye

biliriz. (~ekil-7) 

~eki1-7 Farkh tipte detay bi1e~enleri 
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Bilgisayar Destekli Karto~rafya ve Co~rafi Bilgi Sistemlerindeki ge1iljmele

rin beraberlerinrle getirdikleri "iiphesiz pek <;ok yeni kavram daha vardlr. Ancak 

bu yaZlda 3 ve 4 Deli boliimde a<;lklanan ('o1trafi veri yapllanna altllkte~kil e

decek olanlarla yetinilmiljtir. 

3. RASTER VERt YAPILARI 

2,d. paragraflnda temel prensipleri klsaca a<;lklanan raster teknikte en ba

sit veri yaplsl, satlr ve slitunlardan olu§an matris yaklaljlmldlr. Matris veri 

yaplsl, ozellikle FORTRAN gibi bir dille bilgisayarda i~lenmesi <;ok uygun bir 

yapldlr. Ancak matris bi<;imli bir veri yaplslnln getirdigi baZl slnlrlamalar 

vardlr. 

* Co~rafi verilerin Uzerinde yaYlldlklarl iki boyutlu ylizey slirekli degil 

fakat sayllabilir niteliktedir. Bu nedenle ylizey ve alan hesaplannda pixel bo

yutuna da baglc alan sapmalar olmaktadlr. ornegin (~ekil-8) daki dik li<;genin 

raster gosteriminde hipotenlis degeri pixel kenar saY1Sl olarak 7, pixel saY1Sl 

olarak 4 hesapLmmaktadlr. Aynl !;?ekilde 6 pixel karl.' OlUF'\Sl gereken li<;gen ala

nl 7 pixel kare olmaktadlr. 

.---

f/1 

6 

~ekil-8 : Raster kodlamada pixel saymaya dayall uzunluk ve alan 

hesablnda yanllgllar. 

Bu saklncaYl gidermenin tek yolu pixel boyutunu mlimkiin oldu~unca kli<;iik tut

mak ve boylece gerek hesaplamalarda gerekse gorlintlilerde belirli slnlrlar i<;in

de ger<;ege yakln sonu<;lara ula~maktlr. Giinlimiizde ekran ve <;izici teknolojisi bu 

baklmdan yeterli diizeye ula~mlljtlr. 

* Her matris·elemanlna (pixele veya grid karesine); ancak tek bir sayl ata

nabilmektedir. Bu nedenle orne~in toprak ('insi, yeralt1 su seviyesi ve toprak 

iistli bitki ortlisii dnsi gibi aynl noktaya ait birden fazla ('ografi verin"in tek 

bir matris elemanlyla gosterimi mlimkUn degildir. 
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Bu sak~ncayl gidermek i<;in de "harita katmanlan" kavraml g!' Ii~tiri Imi~

tiro Buna gore bir harita paftasl list iiste dizili matrisl.erle temsil edilir. 

Herbir matris Uzerinde belli bir Slnlfa ait detaylar yer allr. Buna gore bir 

hari ta ornegin topografya, h idrografya, u la~lm, yerle~im ve res is ler, ene r j i, 

i.lpti~im, toprak dnsi vb. karmanlar bi<;iminde ele allmr. (~ekil-9) 

~ekil-9 Harita Katmanlar~ Kavram~ 

Bil \(atmanlann herbiri bilgisayarda ayr~ birer matris olarak temsil edi

Iir. Ancak bu dllrllmda yeni bir sorunla. bel1ek sorunu ile kar~1 karqlya kall

mr. ')Ox7f) em. ebadlndaki bir harita paftas~n~n bilgisayarda 0.1 x 0.1 mm.lik 

pixellerle temsil edildil:!ini varsayarsak tek bir katmandaki matriste 35 mil

)'on eleman b1l1unacaktlr. Her bir eleman ic;in 1 bit (detay var: 1, detay yok:O) 

k'111anlldl~lnda bir katman i<;in 4.5 MByte, 8 bit kullanlldl~lnda (250 detay 

kodll) bir katman i<;in 35 MByte bellek gereksinimi olacakttr. Bu rakamlar bir 

de katman saylsl ile <;arplldlglnda buylik bir bellek sorunu ile kar~l kar~lya 

kal~nac:aktlr. 

Detaylara eri~imi optimize etmek ve bellek sorununu <;iizmek iizere slraslyla 

"raster mantlksal veri yapllarl" ve " raster veri depolama ynntemleri" geli~

tiri1mi~tir, 



a. Raster Temsilde Mantlksal Veri Yap11 arl 

Raster teknikli bir ('o~rafi veri tabam.ndaki verilere eri§iml optimize. 

etmek iizere veriler c;e§itli bi<;imlerde organize edilebilirler. 

~ekil-lO 

h c 

Raster Temsilde mantlksal veri 

yapllarl 

HARiTA 
eiRiMi 

Mantlksal veri yaplsl §ekil-lO.a'da gosterilen <;ozlimde her bir harita kli

tli~linde birden sok nokta kaydl vardlr. Her noktada ise birden <;ok katmana i

li§kin bir dizi hulundllgll dli§linlillir. Buna gore harita lizerinde cografi veri 

bullman her nokta i<;il (x,y. karman no. ,z) bi<;iminde kayltlar tutulur. 

tk inci c;ozUmde i se b i r ha ri ta kUtUgli once katrnanlara ayn lml§ olarak dli

§UnU1Ur ve h~T bir katmanda cografi veri bulunan noktalar kaydedilir.(~ekil

IO.b) Boylec:e yin" hf'r bir cograti vl'ri i<;in (katman no. x,y.z) bicyirninde ka

Yltlar tut '11 ur. 

Dige r b i r <;ozlim ise "Hari tab i rirni" kavramlna dayanl r. Harit a birimi ayn1 

cografi veri dPj:5;erine sahip noktalar kUmesidir. (~ekil-lO.c) Buna gore veri ta

banlnda bu sefer ,:nrt dej:\i§ik tip kaylt t1ltulur. Harita kay1tlarlnda haritaya 

ozel bilgiler (saylsalla~tlrma tarihi vb,) kaydedilir. Katman kayltlar1nda han

gi haritaya ait old!lg'l. katman ismi, ol<;<'i".i vb. bilgiler tutulur. Son olarak da 

her bir harita biriminin hangi noktalarda yer aldlg1 kaylt11d1r. 

Ba~ka b iran lanrnla ilk ik i veri yapunnda "hangi nokta larda ne lerin b1l1un

clll!1;ll" kaYltll iken U<;UncU <;ozUmde "nelerin hangi noktalarda bulundu~u" (5rne~in 

me~e ormam.nln hangi noktalarda oldugll) kaylt lldlr. 
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b. Raster Veri Depolama Yontemleri 

Herhangi bir katmanda aynl oznitelik degerine sahip alanlarl en az bellek

Ie temsil edebilmek lizere karma§lk veri depolama yontemleri geli~tirilmi~tjr. 

Kullanlian tekniklerin ba§llcalarl a§aglda a~lklanml~tlr. 

(1) Zincir kodlar1 (Chain Codes) Yontemi 

Zineir kodlarl yonteminde bilgisayarda kodlanaeak olan bolgenin Slnlr

larl belli bir orijinden ba~1anarak ana yonlerdeki birim vektor1er dizisi ha

linde saat yonlinde tanlmlanlr. Yonler (dogu=O, kuzey=l, batl=2, gliney=3) bi<;i

minde kodlanlr. Tekrarll yonler tis olarak belirtilir. orne~in §eki1-ll deki ta

raIl bolge 8 nei satlr, 2 nci stitun orijininden ba~lanarak : 

2 23 322267 22 5 
0,1,0,1 ,0,3,0 ,3 ,0,3,0 ,3,0 ,1 ,0 ,3 ,2 ,1,2,3,2 ,1,2 ,1,2,1 

olarak kodlanlr. 
I 2 3 4 tI 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

§eki1-ll i Zincir Kodlarl 

Ana yon kodu i~in 2 bit, tis i~in 3 bit kullanl1dlgl dti§linlillirse bll ~eklin 

bilgisayarda temsili i~in 26x5=130 bit=l7 byte yeterli olacaktlr. Oysa matris 

bi~imli raster kodlamada her eleman i<;in 2 bit harcanacaglndan 16x16x2/8=64 

byte gerek irdi. 

Zincir kodlama yontemi bellek tasarrufll a~lslndan ~ok iyi sonu~lar vermek

te ve ayrlca ~evre ve alan hesabl i~lemlerini kolayla§tlrmaktadlr. Ancak kesi

~im ve birle~im i~lemleri i<;in matris bi~imli kodlamaya donlilmesi gerekir. Di

ger bir dezavantaj da kom~ll bolgelerin kodlanmaslnda ortak slnlrlarln iki kez 

kodlanmasldlr. 
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(2) Es-Tarama Uzunlugu Kodlarl (R~n-lenath (odes) Y~ntemi 

E~ tarelma 1JZ'ln Illg11 y'\ntplr,iwk k"illllcL'<Jk hiq,~c' (h<lrit:1 hidmi) sat! ," 

Lar halinde el" Cllln!t". Hi'rbir satlr,h ']"[\1 ,1c'0:'~rC' ,~dhi]l (r,'lrama sm'mdd "ynl 

cjegeri Vdil.S1.t,Jn) rixcllerin han,(i siitlJwH h",,?lw!p hangi siitu1lda hittikled 

k av lie d i 1 i r, 

Sat1.r ~ 4,4 

Sat~ r I) 4.0 

Satlr 7 '3, I) 

Sat! r 2,1) 

Sat,Lc 9 1 7 " , 

Seltlr l() ') 11,1 
.~ , 

Sat L I' 1 1 ') 14 '--, 

Satlr l2 2, 1~ 

Selt!r I \ "1" : " 
S:H1r 1 " 'i " R,14 

Bic;imin \'0 \,"",'-1 siitun 'lilmaralarlnln herhir: :. hlt kul-

Oner:l i In i'" 

,- kii,;iil.Jiik<;e hE'llei< l!,L'rpksinimi artar. Btl yiintc'm iizellikle 

(3) 310k Kodlan (Block Codes) Yont2rrti 

lerden ol1J,?an kare bloklarlllUl kodlanmaSL bi<;iminde bit" yiinteme donU,?mektedir. 

Ell veri yaplslnda her bir kare blok iir; sayl iIe (kare'~in orijini vani sol iist 

ko,:?enin satlr-siitun T111IDdraSl ve kenar pixel saYlsl) kodlan,·laktarhr. K'lreLerin 

miimkOn Olrlllg'Jt1"d biiyiik nlmaSl bel1ek "ereksinimini azaltmaktadlr. 

Btl ycinteTnc g.5re aynl §ekil I adet S ii, 2 adet 4 Iii, 3 adet 2 li ve 10 adet 

I Ii kare ite temsil edilebilmekterlir. Hpr sayl i<;in 4 bit kul1aDl,ldlglnda 16x 

'3x4/R=24 bytp }!:erekli olacaktlr. 

Blnk KocHan ilz"llikle biiyiik ~ekillprin kodlClnmClslnda hpllekte onemli ol<;li

de tasa,ruf sagLamaktarllr. Bu arada bir[pl?im ve kesi"iim i<ilemleri i<;in belli 



avantajlar sllnmaktadlr. Ancak yine de bir <;ok i§lem i<;in orijinal matris ya

plslna donmek zorunlu olmaktadlr. 

I 2 3 4 5 6 1 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

I 

2 I 

3 

4 

5 ~ 
6 ~ ~ ~ 
1 10 ~ ~ ;0 

8 ~ ~ ~ ~ ~ 
9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
12 ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
13 ~ ;0 ~ ~ ~ ~ ~ ?a ~ 
14 ~~ 1% ~ 1% ~ ~ ~ ~ 
15 

16 

~ekil-12 : Blok Kodlarl 

(4) DHrtlU A~ac Yap1 (Quad-tree) 

Eu veri yaplslnda 2x2 boyutlu dizi a§amall olarak dordlillere ayrlilr. 

Adlm adlm dortlillere aylrma i§lemi bollinecek alanln tamamen dolu veya tamamen 

bo~ kalmaSlna kadar slirdlirlillir. Dorde bolme i§lemi en <;ok pixel boyutuna kadar 

inebilir. Boylece her d·:.iglimde 4 dah olan hir "dortlli aga<; yapl" elde edilmi§ 

olur.Herbir dliglimlin temsili i<;in 2 bit yeterlidir. (ll:dolu, OO:bo§, IO:bollin

me devam, Ol:bollinme bitti.) 

Bu yontemle kodlamada aynl §ekil i<;in sadece 23x4/8=12 byte yeterli olmak

tadlr. 

Dortlli aga<; yapl bir<;ok algoritmaya uygunlug,u nedeniyle <;okca kullanllmak

tadlr. Bolgeye gore degii?ken aylrma glicli onemli bir avantajdlr. 

4. VEKTOR VERt YAPILARI 

Bu bollimde, detaylar i<;in vektorel cografi veri yapllarl basitten geli§mi

i?e dogru bel? ayrl a!?ama halinde a<;lklanacaktlr. Buglinkli vektorel cografi veri 

tabanlarlnda kullanllan veri yapllarlnln klic;lik baZl farkllllklaria bu be§ yapl 

modelinden, ozellikle 2,3,4 ve 5 ncisinden birisine uydugu soylenebilir. A<;lk

lamalarda ornek olarak ~ekil-14 de g0riil.'o st-mhol ik harita par<:;asl kullanlla

caktlt, 
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~ekil-l.i 
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~ekil-l4 : Ornek 0izgisel Harita 

a. Yaplsallastlrllmam1S Vektor Veri 

Bir manuel say~salla~t~r~c~m~z~n oldugunu dli~linelim. Ancak say~salla§t~r

rna yaz~l~mlm~z~n veri yap~salla~t~rma ozelligi olmas~n. sadece yeni bir detaya 

(~izgiye) ba~lad~g~m~z~ belirtebiliyoruz. Ancak detay kodlar~n~ veremiyoruz. 

Program~ ~al~~t~rlp kiitligti ilk a~t~g~m~zda (say~salla§t~rmaya ba~lad~g~mlzda) 

program ilk detaya 1 numaraSln~ veriyor ve sonraki detaylar i~in bu numaraYl 

s~rayla art~r~yor. Bu program ile ornek haritam~z ~ekil-15 deki gibi nokta

nokta say~salla§tlr~ld~g~nda ~ekil-16 da gorlilen klitlik elde edilir. 

~.-__________________________ ~3 

Q ... , 
,SO ,,;6' :" " 

.... " 

~----------~------------~~ 

~eki1-l5 Manuel SaYlsalla§tlrma 
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2 xI YI 

3 x2 '2 

4 x3 Y3 

5 ... y .. 

6 2 

7 x5 Y5 

29 

30 3 

31 

X50 

54 4 

126 xII9 YI19 

127 xI20 YI20 

128 8 

129 x I21 YI21 

130 9 

131 X 122 YI22 

~eki 1-16 Yaplsalla§maml.§ cografi veri kilti.i~U 
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Hemen soylenebilir ki sonu~ta elde edilen 131 kayltllk bu klitlik oldugu gi

bi sizimden ba,ka hi~bir i,e yaramaz. Cizim i~in kullanllabilerek program an

eak ve aneak her detayl ilk noktaslndan son noktaslna kadar bir Gizgi (veya 

nokta) halinde ~izecektir. Klitlikte detaylara ait koordinatlar (grafik veri1cr) 

ve sadece detay numaralarl (grafik olmayan veriler) bulundul(undan,detay kr,dlo

rl bulunmadl~lndan; ~izimde farkll renkler veya semboller kullanmak, detayla

rln alan ml, ~izgi mi olduklarlnl aYlrmak mlimkiin degildir. Bu nedenle, elde F

dilecek tek renkli ~izim ~ekil-17 deki gibi olacaktlr. 

~eki1-17 

Sorunlar : 

Yaplsalla,tarllmaml, veri klitiiRlinden 

al1nan <;izim 

* Alan detaylar kapanmamaktadlr. (Orman, a~lkllk, gol) 

* Temas noktalarl ~akl,mamaktadlr. (Yol-GerGeve, akars\l-Gc fG"'V"', akarsu

orman) 

* Kesi,me noktalarlndaki nokta detaylar Gakl,mamaktadlr. (Akarsu-yol-koprli) 

* Detaylarln ne oldugu belli degildir. 

Asl1nda bu veri yaplsl modeli-bilindigi kadanyla-buglin hiG kui lallllmamak

tadlr. Ancak sorunlarl aGlkca gostermesi baklmlndan burada yer verilmi,tir. 

Geometrik sorunlar olarak adlandlrllabilecek kapanmama, kesi,meme, Gakl,

mama sorunlarlnln giderilmesi btl veri yaplslnda mlimklin degildir. 

b. Sphagetti Veri Yaplsl 

Sphage tti ve ri yaplsl, yaplsalla,maml, ve riye gore baZl iyiJ,e, tirme Ie r iGer

mektedir. En onemli iyile,tirme "detay" kavramlnln eklenmesidir. Yaplsalla~maml' 
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veride grafik verilere bir <;izgi ve nokta toplulugu gozuyle baklllrken, spha

getti veri yaplslndaki grafik veri nokta, <;izgi ve poligon detaylar ktimesi bi

<;iminde ele allnlr. Her detay kendi i<;inde bir btittindtir ve detaylar birbirin

den baglmslzdlr. Kom§u veya <;akl§lk detaylar ayrl ayrl saYlsalla§tlrlllr. Buna 

gore; alan-alan, alan-<;izgi, alan-nokta, <;izgi-<;izgi, <;izgi-nokta, nokta-nokta 

<;akl§lkllklarlnda ve kom§uluklarlnda ortak geometrik eleman birden fazla sayl

salla§tlrlllr. 

Orne gin ~ekil-14 deki orpek haritada yer alan akarsu ve ormanllk alan bir

birine kom§udur. Ormanllk alanln Slnlrlnln bir boltimti aynl zamanda akarsu <;iz

gisinin de bir boltimtinti olu§turmaktadlr. Yaplsalla§tlrllmaml§ veri yaplslnda 

bu boltim ~ekil-l8.a daki gibi saYlsalla§tlrlllrken, sphagetti veri yaplslnda 

~ekil-18.b deki gibi saylsal1a§tHllmaktadH. 

a b 

gekil-18 Yaplsalla§maml§ veri ve sphagetti veri yaplslnda 

alan-<;izgi kom§ulugu 

Ornek haritamlz sphagetti veri yaplslnda ~ekil-19 da gortilen noktalarla sa

ylsalla§tlrlldlglnda ~ekil-20 deki gibi bir ktittik elde edilir. 

~ekil-2l den de gortildtigti gibi sphagetti veri yaplll bir grafik ktittikte iki 

degi§ik tip kaYlt vardlr. Bunlardan birisi detay ba§llk kaydldlr. Her detay i<;in 

bir tane detay ba§llk kaydl bulundurulur. Detay ba§llk kaydlnda detay numarasl, 

detay kodu, detay tipi (Alan, Gizgi, Nokta) gibi bilgiler bulunur. Bu bilgiler 

etkile§imli saYlsalla§tlrma SlraSlnda girilebilecegi gibi, sonradan etiketleme 

SlraSlnda da girilebilir. 
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~--------------------------~3 

~ekil-19 Sphagetti Veri Yaplslnda 

Saylsalla§tlrma 

~ekil-21 Sphagetti veri yaplsl 

varllk-ili§ki diagraml 

2] 

I 

XI 

X2 

X3 

X4 

-999 

2 

X5 

X27 

-999 

3 

X28 

X50 

-999 

XI30 

-999 

8 

XI31 

9 

Xl32 

~ekil-20 

eRe A 

YI 

Y2 

Y3 

Y4 

-999 

AKR G 

Y5 

Y27 

-999 

Yol G 

Y28 

Y50 

-999 

YI30 

-999 
--

KPR N 

YI31 

EV N 

YI32 

Sphagetti veri yaplll 

grafik kiitiik 



Goziimler : 

Yap1salla~t1r1lmam1§ co~rafi verilere gore sphagetti veri yap1s1nda bir 

tak1m sorunlar c;oziilmii§tiir. 

* Detaylar1u ne olduklar1 (detay kodlar1) bellidir. Buna gor~ gosterimler

de ve c;izimlerde detaylar1n cinsine gore farkh renkler veya semboller kulla

n1labilir. 

* Detay tipleri (alan/<;izgi/nokta) bellidir. 

Buna gore sphagetti veri yap111 bir kiitiikten a11nacak c;izim Sekil-22 deki 

gibi olacaknr. 

~ekil-22 

Sorunlar : 

Sphagetti veri yap1s1ndan 

a11nan c;izim 

(1) Geometrik Sorunlar : 

(a) Alan detaylardan kapanma sorunlar1 vard1r. <Sekil-23) 

~ekil-23 Alan Detaylarda Kapanma Sorunu 
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(b) Her detay ayu ayn. saYl.salla§tl.uldl.gl.nd,m ortak geometrik ele

manlar birden fazIa yerde farkll. noktalarla kaYl.tll.dl.r. Buna gorp alan-~izgi 

alan-alan kom§uluklarl.nda binme ve bo§luklar vardlr. (~ekil-24) 

~ekil-24 : Binme ve Bo§luklar 

(c) Temas noktalarl.nda (yol-~er~eve. akarsu-~er~eve vb.) kopukluk ve 

ta§malar vardl.r. (~ekil-25) 

~ekil-25 : Kopukluk ve Ta§malar 

(d) Kav§ak noktasl.ndaki ~izgi ve nokta detaylar aynl. noktada birIe§

memektedir. ornegimizde yol ve akarsu kav§agl.nda olmasl. gereken kopru ayrl.ca 

bir nokta olarak saYl.saIla§tl.rl.ldl.gl.ndan saYl.saIIa§tl.I~ada yapl.Ian ka~l.nl.Imaz 

hat a kadar farkll. yerdedir. (~ekil-26) 

'101 

~ekil-26 Kav§ak Noktasl. Hatalarl. 
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(2) Diger Sorun1ar 

Geometrik sorun1ar1n yan1s1ra veri yapl.S1nl.n "ak1.111" olmayl.§l.ndan kaynak-

1anan di~er baZ1 sorun1ar daha vard1r: 

(a) Bir akarsuda ko11ar1n bir1e§ti~i noktaY1 tan1m1amak mlimklin de~i1-

dir. (~ekil-27) Glinkli kav§ak ve temas nokta1ar1 ayr1ca tan1m11 de~i1dir. 

~eki1-27 Tan1m1anmam1§ kesi§im veya temas 

Nokta1ar1 

(b) U~ boyut1a i1i§ki1eri be1ir1emek mlimklin degi1dir. ornegin bir kara

yo1u i1e bir demiryo1unun kesi§tigi yerde hangisinin listte hangisinin a1tta 01-

dugu be1ir1enememektedir. (~ekil-28) 

~ekil-28 : U~ Boyutta Be1ir1enemeyen 11i§ki1er 

(c) Ortme ve i~erme sorunu : Alan detay1ar ~evre1eri i1e do~rusa1 ola

rak tan1m1anm1§t1r. Bu durumda "detay say1sa11a§t1rma yoniine gore hangi taraf

tad1r 7" , "bu alan i~inde ba§ka (a1an/~izgi/nokta) detay1ar da var m1d1r?" gi

bi soru1ar giindeme ge1ir. 

Bu soru1ardan i1kini gidermek tizere alan detay1ar say1sa11a§t1r111rken 

say1sa11a§t1rma yonli detay1ar hep ayn1 tarafta ka1acak §eki1de se~i1ir. Bu

na gore uygu1amada alan detay1ar daima solda ka1acak §eki1de saY1sa11a§t1r11-

maktad1r. Ancak soru1ardan ikincisi (i~erme) ~izim1erde veya ekranda goste

rim1erde detay1ar1n birbirini ortmesine neden olur. Ornek olarak bir orman 

alan i~inde a~1k11k oldugunu ve bu orman i~inden bir yo1un ge~tigini dli§line

lim. (~ekil-29) Yo1 orman i~inde kli~lik bir koprliden ge~iyor ve aga~lar ara

slnda bir de ev var. 
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~ekil-29 : Alan Detay t~inde Diger Detaylar 

Say~salla§t~rman~n koprli, ev, yol, a~~kl~k ve orman s~ras~nda yap~ld~g~n~ 

dli§linelim. Bu durumda sphagetti yap~daki grafik klitlikdeki detaylara ait kay1t

lar da ayn~ s~ray~ takip edeeektir. ~izim veya ekranda gorlintlileme program~ da 

bu klitlikdeki kay~tlar~ ayn~ s~rada okuyarak ~izieide ~izeeek veya ekranda go

rlintlileyeeektir. 5nee koprli ve ev ~izileeek aneak yol ~izildiginde kopru ortli

leeektir. Daha sonta a~~kl~k alan ~izilip i~i kahverengi (toprak) ile doldurul

dugunda yolun bir k~sm~ kaybolaeakt~r. Son olarak da orman alan S1n~r~ ~izilip 

i~i ye§ille dolduruldugunda orman i~indeki her§ey gozden kaybolaeakt~r.(~ekil-30) 

Q- + 

• 

~ekil-30 Detaylar~n 9iziminde veya ekranda 

Gosteriminde Birbirini Ortmesi 

27 



5rtme olarak bilinen bu sorunu gidermek Uzere detaylar aras1nda alan-de

tay-~izgi detay-nokta-detay bi~iminde bir hiyerar§i uygulan1r ve say1salla§

t1rma bu s1rada yap1l1r. Alan detaylar kendi i~inde d1§tan i~e olarak s1rala

n1r. Detay numaralamada da bu s1raya uyulur. Boylece numara S1raS1 ile ~izim

de ortme sorunu olmaz. Ancak detay saY1salla§t1rmada uyulmas1 gereken bu S1ra 

say1salla§t1rma operatorUne ek bir yUk getirmektedir. 

BUtUn bu sorunlar1na ra~n sphagetti veri yap1s1 gUnUmUze kadar (ve hat

ta gUnUmUzde) saY1salla§t1rmalarda en ~ok kullan1lan bir veri yap1s1d1r. In

tergraph'1n IGDS, Laser-Scan'in IFF, Synercom'un INFORMAP veri yap1lar1 ornek 

olarak verilebilir. 

c. Kenar-DUgUm Veri Yaplsl 

Kaynaklarda kenar-dU~Um veya ba~-dU~Um (edge-node, link-node. arc-node) 

gibi de~i§ik isimler alan bu veri yap1s1 sphagetti veri yap1s1nda kar§1la§1-

lan sorunlar1 gidermek Uzere tasarlanm1§ daha iyi bir yap1d1r. 

DU~Um bir noktadu ve bir koordinat ~ifti ile ifade edilir. Buna gore bir 

nokta detay, bir ~izgi detay1n ba§ ve son noktalar1, kesi§im (kav§ak) noktala

r1, temas noktalar1 birer dU~Um olarak tan1mlan1r. 

Kenar ise iki dU~Um aras1nda uzanan nokta (koordinat ~ifti) katar1d1r. Ba§ 

ve son noktalar1 kenara dahil degildir. Bir kenar mutlaka iki dUgUm aras1nda 

uzan1r. Bu tan1mlamalara gore kenar-dUgUm yap1s1nda : 

Nokta detay 

Cizgi detay 

alan detay 

Veya 

dUgUm 

zincir 

zincir 

dugUm + kenar + dUgUm + kenar 

+ dUgUm + kenar + dliglim 

alan detay = d1§ zincir + i~ zincir 

olarak gosterilir. 

Kenar-dUgUm yap111 bir grafik kUtUk elde etmek lizere ba§11ca iki yol izle

nir. tlkinde saY1salla§t1rma sphagetti yap1da yap1l1r ve elde edilen klitUk son

radan batch (Y1g1n) bir programla kenar-dUgUm yap1ya ~evrilir. tkinci yolda ise 

daha say1salla§t1rma s1raS1nda program dUgUmleri belirleyerek kenar-dliglim yap1-

11 kUtUgU dogrudan olu§turur. Her iki yolda da detaylar1n belirlenmesi sonradan 

etkile§imli editleme ve etiketleme ile yap1l1r. 

Kenar-dU~Um veri yap1l1 bir kUtUkte li~ ayr1 tip kay1t vard1r. DUgUm kaY1t

lar1 sabit uzullluklu, kenar kay1tlar1 degi§ken uzunlukludur. Ayr1ca bir de de-
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tay kay1tlar1na gerek vard1r ve degi§ken uzunluklu bu kay1tlarda detay1n hangi 

dUgUm ve kenarlardan olu§tugu kaydedilir. 

6rnek haritam1z1n kenar-dUgilm veri yap1s1ndaki gorUnUmU (~ekil-31) dedir. 
C J J 

v J., 

o 

5 

6 

Q-----------.----~~----~. 8 It '1 ~ 
~ekil-31 Kenar-DUgUm Veri Yap1s1 

Bu haritaY1 bilgisayarda temsil eden grafik kUtUk (~ekil-32) deki gibi ola

cakt1r. Bu veri yap1s1ndaki var11klar ve ili§kileri gosteren mant1ksal veri ya

p1S1 §emaS1 ile (~ekil-33) dedir. 

~ozUmler : 

ALAN CiZGi NOKTA 
DE"mY DETAY DETAY 

I I 
I KENAR I 

.J ""OOM I 1 DU I 

~ekil-33 Kenar-DUgUm Mant1ksal Veri Yap1s1 

~emas1 

Kenar-dUgum veri yap1s1 sphagetti veri yap1s1na gore ozellikle geometrik 

sorunlar i~in bir~ok ~ozUm getirmektedir. 

* ~ift say1salla§t1rma yoktur. DolaY1s1yla binmeler ve bo§luklar ortadan 

kalkm1§t1r (~ekil-34). 
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~ekil-34 Kenar-Dij~um Veri Yaplslnda A1an/~izgi ve 

Alan/Alan Kom§u1uk1arl 

* Temas nokta1arl ve kesi§im nokta1arlndaki kopuk1uk ve ta§ma1ar ortadan 

ka1kml§tlr (~ekil-35). 

I 

~ekil-35 Kenar Du~um Veri Yaplslnda Temas ve Kav§ak 

Nokta1arl 

* Alan detay1ar sorunsuz kapanmaktadlr (~ekil-36). 

~ekil-36 : Kenar Du~um Veri Yaplslnda Alan Detay1ar 

* ~izgi ustunde veya ~izgi1erin kesi§im noktaslnda olmasl gerek1i nokta1ar 

tam yer1erindedir (~ekil-37). 
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~ekil-37 

SORUNLAR : 

c 

Kenar-Dliglim Veri Yaplslnda Kesi§im Noktaslndaki 

Nokta Detaylar 

Blitlin bu ~ozlimlere ragmen hala baZl sorunlar vardlr ve veri yaplsl hala 

yeteri kadar "akl111" degildir. 

* Yon kavraml yoktur. (Akarsu hangi yone aklyor ?) 

* Bir kav§ak noktaslna gelindiginde baglantl se~enekleri a~lk degildir, na

vigasyon zordur. (Ak§ehir'den Bayburt'a giden yollarln belirlenmesi ve bunlar

dan en klsa olanlnln se~imi.) 

* Kom§uluk ili§kileri a~lk degildir. Belli yon de ilerlerken sa~da ve solda 

neler var, belli degildir. (lstanbul'dan lzmit'e giderken yolun sag taraflndaki 

benzin istasyonlarl hangileridir ?) 

* Alan detaylarln i~indeki diger detaylar belli degildir. Ancak uzun hesap

lamalardan sonda bulunabilir. (Beynam ormanl i~indeki binalar ve koprliler han

gileridir ?) 

~imdiye kadar sozlinli etmedigimiz sorunlarln, ger~ek bir cografi bilgi sis

teminde ornekleri yukarlda parantez i~inde verilen sorulara yanlt vermek lizere 

~ozlimli gerekmektedir. 

Kenar-dliglim veri yaplSl buglin uygulama kurumlarlnda yaplsal veri olarak ad

landlrllmaktadlr. Bu adlandlrma goreceli bir sezgiden kaynaklanmaktadlr ve ke

nar-dliglim yanlnda sphagetti yaplsl yaplsal olmayan olarak nitelenmektedir. Bu 

terimlerin dogru olduklarl soylenemez. 

Kenar-dliglim veri yapls1 otomatik dliglim tliretme programl ile saylsalla§tlrma 

SlraSlnda tliretildiginde daha gli~lli i§lemciler (processor) gerekmektedir. 

Kenar dliglim veri yaplslglinlimlizde sagladlgl avantajlarl nedeniyle saYllarl 

giderek artan yazll1m sistemlerinde kullanmaktadlr. Bu yaplnln .ornekleri olarak 

SIEMENS'in SICAD'i, SYSCAN'in GINIS'i gosterebilir. 
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d. Topo1ojik Kenar-DUgUm Veri Yapls, 

4,c bollimlinlin sonunda sorunl~r olarak slralanan gereksinimlerin kar§llana

nabilmesi i~in Topoloji biliminin katklslna gerek vardlr. Bu nedenle burada to

poloji biliminin konusu ve mantlg1 ~ok klsa (amaca yeter ayrlntlda) a~lklaRa

caktlr. 

(1) Topoloji 

Topoloji, geometrik §ekillerin §ekil bozulmaSlna ragmen de~i§meden ka

Ian ozellikleri ile ugra§lr. 5rnegin ~ekil-38.a daki geometrik §ekil bozularak 

~ekil-38.b haline gelmi§ olsun • 

.-______________ -.J 

~ekil-38 

Bu bozulma slraSlnda 

- Koordinatlar, 

- Uzunluklar, 

- Alan degi§mi§tir. 

Ancak 

Geometrik ~ekillerge Bozulma 

Herbir noktada birle§en ~izgi saylsl 

- Noktalar araslndaki baglantllar. 

c 

- Herbir kenarln iki taraflndaki alan detaylar degi§meden kalml§tlr. 

Bu durumda bu iki §eklin topolojik olarak e§deger oldugu soylenir. t§te to

poloji §ekillerin bliylikllik ve bi~im ozellikleri ile degil, §ekil bozulmasl kar

§lslnda degi§meden kalan ozellikleri ile ilgilenir. 

Ger~i kartografyada §ekillerin bozulmaslna (bazl transformasyonlar hari~) 

izin verilmez ama burada sozli edilen ozellikler cografi verilerin yapllandlrll

maslnda onemli katkllarda bulunabilir. Topolojinin bu katkllarl §oylece ozetle

nebilir: 
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(a) Daha hl.zh veri se<;ebilmek iizel-e ili~ki1erin (<;akJ.§l.khk, k<)m§uluk 

vb.) kolayca tanl..mlanmasl.na yardl.m eder. 

(b) 9akl.§l.kll.k (detay tanlmlarl.nda aynl kenar veya aynl dii~Umiin yer al

mas~) bir kez tanl.mlandl.g1nda ortak <;izginin bir yerde depolanmasl suretiyle 

fazla veriyi en aza indirir. 

(c) Geometrik veri boyunca navigasyona yardl.mcl. olur. 

(d) Geometrik verinin kendi i<;inde tutarll. kalmasl.nl. sa~lar. 

!§te bu topolojik ili§ki kavramlarl. kenar-dii~iim veri yapl.sl.na eklendi~in

de daha ileri diizeyde veri yapllar1 elde edilmi§ olur. 

(2) Topolojik Kenar-DUgUm Veri Yaplsl Genel Ozell ikleri 

Bu yapl.da normal kenar-diigiim veri yapl.sl.nda oldu~u gibi yine dii~iim ka

Yl.tlarl. (dii~iim kiitiigii), kenar kayl.tlarl. (kenar kiitUgii) ve detay kayl.tlarl. (de

tay kiitiigii) bulunmaktadl.r. Ancak kiitUklerdeki kaYl.tlar arasl.nda topolojik ozel

likleri (<;ak1§l.kll.k, kom§uluk, baglant1, yon vb.) temsil eden ili§kiler kurul

mu§tur. Bu veri yap1S1nl.n mant1ksal veri yapl.Sl. §emasl. $ekil-39 da goriilmekte

dir. $ekilde de goriildiigii gibi hepsinden onemlisi kenar ve diigiim kaYl.tlarl. ara

sinda ili§ki kurulmu§tur. Herbir diigiim kaydl.nda bu diigiime hangi kenarlarl.n bag-

11 oldugu herbir kenar kaydl.nda da bu kenarl.n ba§ ve sonundaki diigUmler yazl.l

ml.§tlr. Kenar kaYl.tlar1na ayrl.ca herbir kenarl.n sag ve solunda hangi alan de

taylar1n oldugu veya bu kenardan ge<;en <;izgi detaylarl.n hangisi oldugu yazl.l

ml.§tl.r. 
ALAN 
OETAY 

"0 
g en 
en 

y 

$ekil-39 

CiZGi NOKTA 
OETAY DETAY 

02' 
(3 

2 
~ 

KENAR ~ 
I 

.. c: 
c 0 m en 

I OOOOM I 
I 

Topolojik Kenar-DUgUm Mantl.ksal Veri 

Yapl.Sl $emasl. 
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Topolojik kenar dU~Um veri yap1s1nda kenar kaY1tlar1nda ba~ ve son dU~Um

leri kaydedildi~inden yon kavram1 getirilmi§ olur. Kural olarak say1salla~t1r

ma yonU pozitiftir ve bir ok ile gosterilir.(~ekil-40) 

~ekil-40 : YonlU Kenar 

Ayr1ca yine kural olarak alan detaylar daima solda kalacak ~ekilde tan1m

lan1r. 

Topolojik kenar-dUgUm veri yap1s1 bugUnkU co~rafi bilgi sistemlerinin gerek

sinimlerini hemen hemen tUmUyle kar§1lamakta ve bu arada uygun performans ver

mektedir. 

Bu veri yap1s1n1 gerektiren yaz111m sistemlerine ornek olarak ESRI'nin ARC/ 

INFO'su GVC'nin Geo Vision'u ve DMA'nin SLF'i gosterilebilir. 

(3) SLF (Standart Llnear Format) 

SLF, Topolojik kenar-dU~Um veri yap1s1n1n ozel bir ornegi olmakla bera

ber ban ufak farkl1l1klar ic;ermektedir. DMA (Defence Happing Agency) tarahn

dan 1983-84 Y111annda geli~tirilen bu veri yap1s1 mevc:ut sphagetti yap1s1ndan 

1990 11 Y111arda kullan1lmak Uzere tasarlanan HC&G (Happing Charting and Geod

esy) isimli veri yap1s1na gec;i§te bir ara format (1984--1990) olarak dU~GnUlmU~

tUr ve halen kullan1lmaktad1r. 

SLF teki en onemli degi~iklik dUgUm kayd1 olmamaS1cl1r. Kenarlar, ~imdiye 

kadar tan1mlanan kenarlar1n aksine ba~ ve son nokta koordinatlar1n1 da ic;ermek

tedir. Bu tip kenara "kenar" yerine "segment" ismi verilmektedir. 

Bu yap1 i~inde birden fazla segmentte yer alan ba§ ve son noktalar1 dGgUm 

anlam1na gelmektedir. 

SLF teki diger bir fark ise nokta, C;izgi ve alan de,taylann ayn1 detay kay

d1nda gosterilmesidir. SLF'in mant1ksal veri yap1s1 ~ekil-4l de gorGlmektedir. 

Detay kaY1tlar1nda 

- detay no., 

detay tipi (p 

- oznitelikler, 

- segment listesi 

Nokta/L = gizgi/A Alan), 

(yon, sagment no.) 
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Segment kay~tlar~nda ise 

- Segment no., 

- koordinat listesi : (x,y ••••••••• x,y), 

- detay listesi : (detay no, yon: C = ortada/L solda/R = sagda) 

bilgileri bulunur. 

DETAY 

'0 
N 

0. 00 
'0 c 

E (f) (f) .. 
0 

SEGMENT 

P--
DUOlim 

~ekil-41 : SLF Mant~ksal Veri Yap~s~ ~emas~ 

Buna gore ornek haritam~z~n bu yap~da say~salla§t~r~lmas~ ile elde edilen 

segmentler ~ekil-42 de gorlilmektedir. 

52 

51 

~ekil-42 : Segmentler 
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Ayn~ ornek haritan~n SLF yap~1~ grafik klitligli ise ~eki1-43 de gorU1mekte-

dir. 

Detay klitligli 

Det. Det. 
no. tipi. Oznite1ik1er Segment 1istesi 

1 

7 

8 

A 

L 

L 

A 

A 

A 

A 

p 

p 

Segment 
no. 

1 
2 
3 

.. 

20 
21 
22 

-S8, 

+S9, 

+S14, 

-S19, 

+S13, 

-S20 

+S21 

Koordinat 1istesi 

-S7, -S6, -S5, -S4, 

+S10, +S11, +S12 

+S15, +S16, +S17, 

-S18, +820 

-SlO 

Detay 1istesi 

det1-C 
det1-C 
det1-C 

det2-C 
det2-C, det5-R 
det2-C 
det2-C 
det5-L 

det6-R 
det7-L 
det9-C 

~eki1-43: SLF klitligli 
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C;;oziimler : 

* Sagda ve solda ne Var sorU$U yon kavraml ile ~oziilmii§tUr. 

* Aynl segmenti payla§an detaylarln belirtilmesi ile kom§uluk ili§kisi de 

c;oziilmii§tiir. 

* Baglantllar yardlml ile navigasyon (herhangi bir kav§aga gelindiginde 

hangi yola sapllacaglnln belirlenmesi) klsmen C;oziilmii§tiir. Normal topolojik 

kenar diigiim veri yaplslnda diigiim kaYltlarl ayrlca var oldugundan navigasyon 

daha kolaydlr. 

* Topolojinin payla§llmasl suretiyle dataylar araslndaki konuma bagll ili§

kiler miimkiin klllnml§tlr. 

- aynl diigiimde bulunan nokta detaylar. 

- aynl kenarl payla§an C;izgi detaylar 

- aynl alanl payla§an alan detaylar (iC; zincir:~ekil-4l. detay 4. Segment 20) 

i§lem yaparak da olsa tanlmlanabilmektedir. 

SORUNLAR : 

* tki nokta araslnda baglantl olup olmadlgl veya iki C;izgi detaYln kesi§ip 

kesi§medigi aynl koordinata sahip uc; nokta olup olmadlAlnl aramak suretiyle olur. 

Ba§ka bir deyi§le yukarldaki ~oziimlerden c ve d ancak i§lem yaparak mUmkiindiir. 

* tc;erme (ic;ine alma) sorununun c;oziimii c;ok zordur. Bir detayln ba§ka detay

larl ic;ine aldlglnl bulmak ic;in biitiin detaylarln biitiin noktalarlnl taramak ve 

"poligon ic;inde nokta" hesabl yapmak gerekir. 

e. Tam Topolojik Veri Yaplsl 

Yukarlda sayllan ve hila daha c;oziimii zor olan sorunlarl gidermek iizere tam 

topolojik veri yapllarl geli§tirilmektedir. Tam topolojik veri yaplslnda sorun

larln c;oziimiine yardlmcl olmak iizere kenar-diigijm yaplslna ek olarak yiiz (face) 

kavraml tanlmlanm1§tlr. 

Yiiz. kenarlar ile slnlrlanml§ ve bir kenar ile daha fazla boliinmeyen iki 

boyutlu en biiyUk alandlr. (~ekil-44) 

~ekil-44 de a ve c de birer yiiz. b ve d de iki§er yiiz bulunmaktadlr. Yiizle

rin belirlenmesinde iki degi§ik yakla§lm vardlr. Birinci yolda kenar-diigijm veri 

yaplslndaki bir kiitiikte ylgln (batch) bir programla kenarlarla boliinmii§ bu ka

pall poligonlar belirlenir. tkinci yolda ise yiizler daha saYlsalla§tlrma Slra

slnda. saylsalla§tlrma programl ile belirlenir. Bu i§lem "yUz bolUnmesi" olarak 

adlandlrilir. ~ekil-45 de orman alan ic;inden gec;en yol saYlsalla§tlrlllrken yii

zun boliinmesi goriilmektedir. 
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a- b-

c- d-

~ekil-44 Yiiz1er 

a- b-

8-

§ekil-4S : Yiiz Boliinmesi 

Bugiin i~in tam topo1ojik oze11ik1i veri yap1s1 ornek1eri ~ok azd1r. tngi1-

tere'de DMS'te (Directarate of Military Survey) tasar1m.1 yap11an MSDS (Military 

Survey Data Structure), ABD de DMA'de (Defense Mapping Agency) 1990 11 Y111ar 

i~in ge1i§tiri1en MC&G (Mapping Charting and Ceodesy) isim.1i veri yap11ar1 bu 

gruba girmektedir. Intergraph firmas1nca bu veri yap1s1n1 ger~ek1e§tirmek iizere 

TIGRIS isim1i bir cografi veri taban1 yonetim. sistemi ge1i§tiri1mi§ ve 1988 y111 

sonunda piyasaya siirii1mii§tiir. 
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Sliregelen orneSimizi MC&G veri yap~s~na gore say~salla§t~rd~g~m~zda §ekil-

46 daki sonu~ elde edilir. 

§ekil-46 : Mc&G Veri Yap~s~ 

Buna gore bir harita paftas~na ~izgi ve nokta toplulugu olarak degil ylizle

rin birle§imi gozliyle bak~lmaktad~r. Bu veri yap~s~na ait mant~ksal veri yap~s~ 

§emas~ §ekil-47 de gorlilmektedir. 

Bu yap~da en onemli ozellik detay bilgileri (oznitelikleri vb.)ile geometrik 

eleman bilgilerinin (yliz, kenar, dliglim) birbirinden ayr~ dli§linlilmesidir. Her de

tay birden fazla alan ve/veya ~izgi ve/veya nokta detay bile§eninden olu§makta

d~r. Alan detay bile§eni yliz olarak, ~izgi detay bile§eni yonlli kenar olarak, 

nokta detay bile§enidliglim olarak temsil edilmektedir. Her kenar~n iki yonlli 

kenar~ vard~r. (+ve -) Her yliz birden fazla yonlli kenar ve dliglim ile tan~mla

n~r. Detaylar da kendi i~inde ili§kili olabilir. ornegin nehir sistemi detay~ 

bir~ok akarsu detay~ndan olu§ur. Belli detaylar bir konuda grup olu§tururlar. 

Bu gruplara tema denir. 

Yap~ olduk~a ayr~nt~l~ ve pek~ok soruya cevap verebilecek §ekilde dlizenlen

mi§tir. Her nokta sadece bir kere kay~tl~d~r. dolay~s~yla blitlinllik korunabilmek

tedir. 

Tema-detay-bile§en §eklindeki detay hiyerar§isi zengin sorgulama olanakla

r~ sunmaktad~r ve kom§uluk,baglant~. kesi§im ve i~erme sorunlar~ ~ozlilmli§tlir. 

TIGRIS'te ger~ekle§tirilen bu veri yap~s~n~n a§ag~da s~ralanan avantajlar~ 

saglad~g~ belirtilmektedir-
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ALAN DETAY 

BiLE$ENi 

yOZ 

TEMA 

DETAY 

CiZGi DETAY 

BiLE$ENi 

KENAR 

NOKTA DETAY 

BiL.E$ENi 

DO~OM 

~ekil-47 : TIGRIS Mant~ksa1 Veri Yap~s~ ~emas~ 

* Orta veri <;izgileri a<;~kca be11idir. 

* Koordinat eri§im1eri minimumdur. 

* Her nokta ancak ve ancak bir topo1ojik e1emana aittir. 

* Etki1e§im1i konuma bag1~ ana1iz mumkundur. 

* Topo1ojinin gunce11e§tirmesi otomatiktir. 

* Detay hiyerar§isi sag1ar. 

Bunun1a beraber TIGRIS baZ1 dezavantaj1ar~ da beraberinde getirmektedir. 

* Veri depo1ama hacmi art~§t~r. 

* Yaz~l~m karma§~kt~r. 
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* Uygun performansa ula§mak Uzere ~Qk daha gU~lU ~a11§ma istasyonlar1 ge

rekmektedir. Bu da maliyetleri art1rmaktad1r. 

5. SONUC 

Co~rafi veri tabanlar1 normal bir veri taban1ndan, konuma ba~11 var11klara 

ait grafik ve grafik olmayan bilgileri birlikte i~ermesi bak1m1ndan fark11la§

maktad1r. Bir co~rafi veri taban1na daya11 olarak kurulan co~rafi bilgi siste

mi ise konuma ba~11 var11klara (co~rafi var11klara) ait grafik ve grafik olma

yan bilgilerin toplanmas1, bir co~rafi veri taban1 bi~iminde bUtUnle§ik olarak 

organize edilmesi, i§lenmesi (donU§Um ve analiz), sorgulanmas1 ve kullan1c1la

ra ~izim~er, ekran gorUntUleri veya raporlar bi~iminde sunulmas1n1 sa~layan 

yaz1l1m/donan1m sistemleridir. Co~rafi bilgi sisteminin kabiliyetleri bUyUk 

ol~Ude dayand1~1 co~rafi veri taban1ndaki veri yap1s1na ba~11d1r. tleri dU

zeyde bir co~rafi veri yap1s1 konuma ba~11 sorgulama, donU§Um ve analiz ola

naklar1n1 bUyUk ol~Ude art1rmaktad1r ve grafik bilgi sunu§unda geometrik so

runlar1 ortadan kald1rmaktad1r. 

Grafik verilerin bilgisayarda say1sal olarak temsil edilmesi ile klasik ha

ritac1l1ktaki bir ~ok kavram de~i§mi§ ve yeni yeni kavramlar eklenmi§tir. YaZ1-

da bunlardan bir bolUmUne yer verilmi§tir. 

Raster ve vektor teknikleri ~e§itli avantaj ve dezavantajlar1 ile olduk~a 

de~i§ik karakterlerdedir. Bu fark11l1k grafik veri toplayan ve sunan say1sal

la§t1r1c1, ~izici, grafik ekran vb. donan1m ~e§itlerinde de kendini hissettir

mektedir. 

Raster veri yap1lar1nda eri§im yolunu k1saltmak ve bellek gereksinimini a

zaltmak on planda iken vektor veri yap1lar1nda geometrik kalite ve konuma ba~-

11 sorgu1ama1ara e1veri§1i1ik on p1anda tutu1maktad1r. 

Yaz1da raster ve vektor veri yap1lar1 ~e§itli kategoriler halinde gruplan

d1r1larak a~1klanm1§t1r. Ancak bu veri yap1lar1 yaz1l1m sistemleri ile ger~ek

le§tirilirken ufak baZ1 fark11l1klara u~rad1klar1 bir ger~ektir. Topo~rafyay1 

temsil etmek Uzere kullan1lan veri yap1lar1 (vektorel, matris, TIN vb.) kap

sam d1§1 b1rak1lmi§t1r. 

Veri yap1s1n1n sundu~u olanaklar artt1k~a performans sorunu da bUyUmekte ve 

bu durumda gU~lU i§lemciler gerekli olmaktad1r. 

Co~rafi veri yap1lar1 Uzerinde geli§tirme ~a11§malar1 sUrmektedir. 1990 11 

Y1llarda iki boyutlu veri yap1lar1nda tatmink~r bir dUzeye ula§1l1rken U~ bo

yutlu veri yap1lar1n1n yo~un tart1§malara sahne olaca~1 tahmin edilmektedir. 
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