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BİR BİRLEŞİK VERİTABANI ÜZERİNDE TUTULMUŞ MEKANA DAYALI BİLGİ 
SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

(ÇOK AMAÇLI KENT HARİTA BİLGİ SİSTEMİ) 

N.Enver ÜLGER 

1- GİRİŞ 
Teknolojinin ve bilimin gelişmesi, insan gereksinmelerinin çoğalması ve çeşitlenmesi 
yeni kavramlaşmalar ve tanımlar yaratmıştır. Çeşitli ülkeler karşılaştıkları sorunları 
çözebilmek için; yalnızca kuramsal araştırmalar yapmakla kalmayıp,kendi özgün ve 
ülkesel olanaklarına uygun olarak, kapsamlı uygulamalara da yönelmektedirler. 

Üzerinde en çok durulan ve konuşulan sorunların başındada da yersel mekansal olanlar, 
gelmektedir. Ülkeler herğün artan mekana ilişkin istekleri ( Konut, elektrik,su 
gereksinmeleri, daha temiz ve sağlıklı çever yaratma vb.) karşılamak için ya yeni 
sistemler aramakta ya da var olan sistemleri geliştirmektedirler. Mekansal sorunların çok 
çeşitli ve karmaşık oluşu, ülkeleri bütüncül bir yaklaşım aramaya itmiş, bunun sonucunda 
da mekansal bilgi sistemleri oluşturmaya başlamışlardır (Arazi Bilgi Sistemleri,Coğrafik 
Bilgi Sistemleri vs.). 

İşte 1.04.1989-1.03.1991 tarihleri arasında Viyana Teknik Üniversitesi Ölçme 
Bölümünde, hazırlık süreci de dahil çalıştığım ve dünyada uygulamaları henüz çok yeni 
olan proje, böyle bir projedir. 

2- PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Bu proje " Birleşik Bir Veritabanında Tutulmuş Mekana Dayalı Bilgi Sisteminin 
Hazırlanması" üzerinedir. Burada temel amaç; bir model alanda, farklı mekansal 
bölümlerden ( Kadastro, Viyana Belediyesi , Teknik Altyapı ) elde edilen verileri 
standardize ederek bireysel veritabanları kurmak, sonra da bunları bütünleyerek birleşik 
bir veritabanı yaratmaktır. 

Şekil 1' de görüldüğü gibi bu proje belli temel çalışma gruplarına ayrılmışlardır. Bunlar 
kendi özgün bilgi birikimlerine uygun olarak sözü edilen bilgi sisteminin kalbi olan 
birleşik veritabanını, adım adım bireysel veritabanları yardımı ile oluşturmaya 
çalışmışlardır. İşte benim de içinde bulunduğum çalışma ekibi, yukarıda anlatılan temel 
amaca uygun olarak Viyana Belediyesinden alınan 'Çok Amaçlı Kent Haritası'na 
(ÇAKH) ilişkin verilerin veritabanında tutulması işini gerçekleştirmişlerdir.Diğer çalışma 
gruplarının izlediği süreç te, tüm ayrıntıları anlatılacak olan bu sistemin aynısıdır. 
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Şekil 1- Projenin Yapısal görünümü 

3- VİYANA ÇOK AMAÇLI KENT HARİTASI (ÇAKH ) 3.1-

ÇAKH'A İLİŞKİN GENEL BİLGİ 

ÇAKH Viyana Belediyesince 1982'den yapımına başlanan sayısal haritalardır. 
Bu haritalar; 

-1:1000, 1:2000, 1:5000 ' lik kent haritalarını, 

- Teknik altyapı geçekleri için 1:200' lük temel planlan , 

- Yapılar için temel altlıkları, 

- Tematik haritaları kapsar, 

- Trafik verilerinin ( kaza vb.) toplanmasında temel teşkil    eder. 

ÇAKH verileri, iki farklı yoldan hazırlanır: 
 

1- Yersel olarak caddelerin otamatik ölçülmesi ile, 

2- Ev bloklarının fotogrametrik yöntemle ölçülmesi ile 

Yerel belirlenmiş  ÇAKH verileri için yersel ilişkiyi genellikle yersel kıyas ( başvuru ) 
sistemi olarak cadde parçaları(bölümleri)yerine getirir. ÇAKH ve Viyana yersel başvuru 
sistemi hakkında, BELADA ,1990; KORSCHINECK \ PETERS ,1982; 
REISCHAUER, 1986 : WILMERSDORF, 1989 önemli kavnaklardır. 
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3.2- ÇAKH VERİ YAPISI ÇAKH 'in 

veri yapısı şunları içerir : 

* Yersel ölçülmüş verileri içeren veri formatı, 

* Sayısallaştınlmış plan verileri için veri formatı. 

Yersel ölçümlerde ÇAKH için ölçülmüş elementler ya Viyana başvuru sistemine ya da 
şehir planlarına dayanmalıdır. 

ÇAKH veri yapısı başka içeriklerin (Yapı Planı, Trafik Planı vb.) mantıksal yapısı için 
benzer kod tabelalarının yardımı ile genişletilebilir. Yanısıra, her tanımlamada mantıksal 
düzey olarak özgün bir kod sistemi kullanılabilir. 

Veri yapısı 126 Byt. uzunluğunda ardışık olarak ASCII formatmda yazılmış tümceler 
biçiminde düzenlenmiştir .Her tümce durum koordinatın ( Gauss_Krüger ) bir nokta ile 
tanımlanır. 

ÇAKH'm farklı grafik elementleri aşağıdadır: 

* Çizgiler (çizgisel noktalardan oluşmuş doğru veya eğriler), 

* Tek noktalar, 

* Düzenlenmiş Semboller ( orta nokta ve doğrultuya göre tanımlanmış ), 

* Tam Daire ( merkez ve yarıçapına göre ), 

* Textler ( başlangıç ve doğrultuya göre tanımlanmış ) 

Her tümce yükseklik kotu ve durum koordinatları gibi element tanımlayıcılarının yanı 
sıra aşağıdaki özellikleri de içerir: 

* Yersel kavramlar için mantıksal düzenleme (Cadde bölümleri ve Plan numaralan 
kullanılabilir.), 

* Kaynak, kalite, düzenleme durumu, ölçüm tarihi vb. nokta özellikleri 

* Doğru parçasının tanımı için çizgi noktalan, ek olarak geometrik tanımlayıcıları da 
içerirler. 

* Düzenlenmiş semboller ve text noktaları doğrultu açısnı içerirler. 
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3.3- GRAFİK BETİMLEME 

Çizim talimatları nokta kodlarından elde edilir. 

-Çizgi noktalarının birleştirme koşullan çizgi tanımlarından ve atdışık noktalardan 
yaratılır. 

-Textler ve semboller için başlangıç veya orta noktalan verilir. 

3.4- VERİ TÜMCESİ YAPISI 
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4- VERİ TÜMCESİNDEKİ BAZI ALANLARIN TANIMLANMASI 

4.1- YERSEL KIYASLAMA SİSTEMİ 

Alfa, 11 Hane, Sola doğru zorunlu 

Yersel referans bölümlerindeki her tümce 11 haneden oluşur. Bunun 5 hanesi cadde 
adı,6 hanesi ise cadde parça kodudur. Bu düzenleme biçimi ile yalnızca yersel ölçülmüş 
cadde verileri idare edilir. 

4.2- MANTIKSAL YAPI 

Alfa, 2 hane , zorunlu 

Mantıksal yapı nokta kod sisteminin genişletilmesini betimler. Bu anahtar düşünce ile 
mantıksal aynı yapıdaki plan içerikleri grafik anlatımdan bağımsız olarak özetlenecektir. 
Her mantıksal düzeyde (adımda) yalnızca bir nokta kod sistemi tanımlanmış olur. 
Böylelikle aynı nokta kod sistemi birçok mantıksal adım için kullanılabilir. 

Fotogrametrik plan içerikleri mantıksal yapı için; 

39... Doğru ( ör. 3901 Bina dış çizgisi) 49... Tek 

nokta ( ör. 4911 Direk) ve 89... Text ( ör. 8938 

Cadde adı) örnek olarak gösterilebilir. 

Yersel ölçülmüş planlar için mantıksal yapıyı gösteren kod tabelası aşağıda ayrıntılı 
olarak verilmiştir:( Fotogrametrik planlara ilişkin mantıksal yapı kod tabelası yukardaki 
örnektekine benzer, ayrıntılı biçimde yaratılmıştır.) 
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Yersel planlar için mantıksal kod tabelası: 

01... Yersel kıyas sistemi için başlangıç ve bitiş noktaları 

02... Yersel kıyas sistemi için kırık noktalar 03... Yer 

gösterimi ( ör. Yapı yeri.) 

11-14... Ön cephe 
11... Sol 
12... Soldan sağa çıkmaz sokak 
13... Sağ 14... Sağdan sola çıkmaz 
sokak 

21-26... Kaldırım ve girişler 
21... Sol 
22... Soldan sağa çıkmaz sokak 
23... Sağ 
24... Sağdan sola çıkmaz sokak 25... Hatalı kenar 
düzenleme 26... Kaldırım çizgisi olarak kabul 
edilmeyen çizgiler 

36 ... Mantıksal yapı  11-14 veya 21-26 'da tanımlanmayan nokta kodlarından 
yorumlanan çizgiler( daireler hariç ) 

41-45... Cephede kabul edilen yapı noktalan 
41... Sol 
42... Soldan sağa çıkmaz sokak 
43... Sağ 
44... Sağdan sola çıkmaz sokak 
45... Hatalı kener düzenleme 

46...   Birbirini izlemeyen, nokta kodlarından tanımlanmış tek nokta 
47...   Daireler ( nokta kodlarından yorumlanmış ) 

48...   Ölçülmüş hesabı yapılmamış yaya ve araç girişleri 

56...   Düzenlenmiş semboller (ör. kanal kapakları vb.) 
81...   Jeodezik durum ve yükseklik noktaları 
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90...   Textler ( nokta kodlarından yorumlanmış ) 

91-95... Ön cepheye göre ev numaraları 
91... Sol 
92... Soldan sağa çıkmaz sokak 
93... Sağ 
94... Sağdan sola çıkmaz sokak 95... 
Hatalı kenar düzenlemelerinde 

96...   Takeometri krokilerindeki ev numaralan 

98...   Eski krokilerden eksen noktalan 
99...   Belediye için kesin bilgileri ( ör. mm. max.koordinatlar) 

43- MANTIKSAL YAPIDAKİ ARDIŞIK NUMARALAR 

Nümerik,4 haneli,zorunlu 

Ardışık numaralama ile bir mantıksal düzeydeki diziliş güvence altına alınır. Mantıksal 
düzeyde ardışık numaralar sıra atlamadan 0001 ile başlayarak artarlar.Lokal kıyaslama 
dataları ile ardışık numaraların dataları 9999 değerini aşarsa bu taktirde uzmanlık 
ölçütüne göre dağılım belirlenmelidir. 

4.4- NOKTA KODU Alfa, 2 

hane, zorunlu 

Noktasal kod ilişik olduğu çizim anahtarı ile plan içeriğinin grafik anlatımını tanımlar 
(tekil noktalar için semboller, çizgiler için biçimi ve çizgi kalınlığı ).Her tanımlanan 
mantıksal yapı için özgül bir nokta kodukullamlabilir. Yersel ölçülerden yapılmış planlar 
için noktasal kodlar saltnümerik bir sistemde tanımlanır. Bu sistem genelde ölçme kod 
sistsmine karşıt gelir. 
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Yersel Planlar İçin Nokta Kod Tabelaları: 

ÇÎZGÎSEL ANLAMI 
KODLAR 

21 ..... Trafo ( Beş noktalı kapalı şekil) 
22 ..... Telefon kulübesi ( Beş noktalı kapalı şekil) 
25 ..... Temel çiti 
26 ..... Duvar 
35 ..... Temel üstü, Bina çıkmaları 
66 ..... Ray 
67 ..... Yaya Kaldırımı 
68 ..... Kenar Taşı 
69 ..... Çizilen cephe hattı değil (Hava hattı) 
70 ..... Bitmiş temel duvarları 
72..... Cephe hattı ( Ev ) 
73_ ... Cümle kapı çizgisi 
7a.-~ Çit 
19..... Durum Çizgileri, Sınır 
81 ..... Parmaklık 
88 ..... Anıt, Heykel 

NOKTASAL ANLAMI 
KODLAR 

23 ..... Sımrtaşı 
24..... Km-Taşı 
29 ..... Bina köşeleri 
36 ..... Yükseklik noktası 
37 ..... Çatal nokta merkezi 
38 ..... Sol çatal çizgisi 
39..... Sağ çatal çizgisi 
53 ..... Yersel kıyaslama başlangıç düğümü 
54 ..... Yersel kıyaslama bitiş düğümü 
75 ..... Ölçülmüş giriş noktası 
76 ..... Ölçülmüş araba giriş noktası 
80 ..... Ağaç 
83 ..... Merdiven aydınlığı 
85 ..... Tek nokta 
86 ..... Hidrant 
87 ..... Yangın musluğu 
88 ..... Heykel 
89 ..... Direk, pilon 
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DÜZENLENMİŞ SEMBOLLER 

KOD ANLAMI 

84......   Kanal kapağı vb. 

TEXT 

KOD ANLAMI 

01...... Cadde ismi 
02...... Cadde parça kodu 
03-09.. Serbest text 
56...... Ev numarası 
58...... Yapı yeri 

4.5- GEOMETRİK TİP 

Nümerik, 1 hane, zorunlu 

Bu alan çizgiyi oluşturan noktalan tanımlar. 

KOD TABELASI 

KOD ANLAMI 

0 ......  Çizgi oluşturmayan nokta (tek nokta veya text) 
1 ....... Tam doğrunun noktalan 
2 .......  Bir eğri oluşturan noktalar 
3 .......  Daire merkezi 
4-8 .....  Serbest 

4.6- ÇİZGİ BAŞLANGICI - BİTİMİ 

Nümerik, 1 haneli, zorunlu 
Bununla çizginin başlangıç noktalan tanımlanır. 
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KOD TABELASI 

KOD ANLAMI 

0....... Ardışık çizgi noktası tek nokta veya text 
1 ......  Cephe çizgisi başlangıcı 
2.......  Cephe çizgisi bitişi 
3........ Cephedeki değişik çizgi türü başlangıcı 
4........ Cephedeki değişik çizgi türü bitişi 
5........ Çizgi kesintisi başlangıcı ( yaya veya araç girişi sırasında ) 
6.......  Çizgi kesintisi bitişi (yaya veya araç girişi sırasında ) 
7-9......  Serbest 

ÇAKH veri yapısı içindeki her çizgi , doğru parçalarına ayrılır. Her doğru parçasına 
ilişkin noktaların ne nokta kodu ne de geometrik tipi değiştirilemez. Her doğru parçası 
1,3 ve 5 ' le başlar 2,4,6 ile biter. 

4.7- EK BELİRTEÇ 1 

Nümerik, 1 hane, zorunlu 
Bu alan ön cephedeki sınırları belirler ve cephe üzerinde görülen hava resim çizgileri 

ile bağlantı kurmaya yarar. 

KOD TABELASI 

KOD ANLAMI 

0.......     Ardışık doru noktalan (tekil veya text noktaları) 
1 ......     Ön cephede ayrılan sınır 
2-9 ....     Serbest 

4J-EK BELİRTEÇ 2 

Nümerik,! hane, zorunlu 

Bu tanımlama ile, çizgi kodundan bağımsız olarak,oto-yaya 
girişlerini gösteren doğru parçaları belirlenir. 
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KOD TABELASI 

KOD ANLAMI 

0 ......  Ardışık doru noktaları (tekil veya text noktaları) 
1-4..... Serbest 
5......  Yaya girişi 
6......  Oto girişi 
7-9....  Serbest 

4.9- NOKTA TANIMLAYICISI VEYA NUMARA Alfa, 8 hane, seçimli Bu alan, ölçümü 

yapılan noktanın belirtilmesi veya numaralanma dökümlerini içerir. 

410-KOORDİNATLAR (Y, X) 

Nümerik, iki tane 9 haneli alan, sağa yanaşık, zorunlu 

Noktalar gauss-Krüger sisteminde mm inceliğinde verilmiştir. 

4.Îİ-YÜKSEKLİK KOTU İÇİN NİTELİK TANIMLAMASI 

Nümerik, 1 hane zorunlu 

Bu tanımlamayla bir noktaya yükseklik kotu verilip verilmediği, eğer verilmişse bu 
yüksekliğin inceliği.Yükseklik kotu yerine bunu izleyen alanda bir dairenin yarıçapı 
verilmişse, yine bu alanda gösterilir. 

KOD TABELASI 
KOD ANLAMI 

0....... Yükseklik kotu kesin 
1 ...... Yükseklik kotu yaklaşık 
2 ...... Yükseklik kotu olmayan 
3-5....  Serbest 
6 ......  Yükseklik kodu anlanmda dairenin yan çapı 
7-9 ...  Serbest 
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4.12-KOORDİNAT Z ( YÜKSEKLİK KOTU ) 

Nümerik, 8 hane, sağa yanaşık, zorunlu mm inceliğinde 

413-KALİTE BELİMTECİ 

Alfa, 1 haneli, zorunlu 

Bu Özellik data elde etme biçimini veya oluşum biçimini tanımlar. Böylece veri 
kalitesi de tanımlanmış olur.Kaynak tanımlaması ile birlikte bu tanımlamada planlarda 
nokta kalitesinin grafik anlamda farkını göstermek için kullanılır. 

KOD TABELASI 

Kod Doğruluk ELDE ETME ve/veya OLUŞ BİÇİMİ 
0 Kesin Yersel ölçüm 
1 Yaklaşık Yersel ölçüm (Eksentristeli takeometre ile) 
2 Kesin Yersel ölçümlerden oluşturulmuş (ör.Bir doğru parçasının 

başta ve sonda ölçerek belirleme.) 
3 Yaklaşık Yersel ölçülerden hesapla türetilmiş.(Ör.Üç noktası alınmış 

dikdörtgenin dördüncü noktasını esaplamak.) 
4 Yaklaşık İkideki gibi ancak yaklaşık ölçümle 
5 Kesin Yersel  ölçümlerden  sayısallaştırma   Ölçülmüş   noktaların 

yardımı ile ' 
6 Yaklaşık Plan altlıklarından sayısallaştırma Kesin noktaların yardımı 

almadan sayısallaştırma (ör. Hava resimleri ) 
7 Yaklaşık Grafiklerin   güncelleştirilmesi   (   kesin   ölçü   değerleri 

olmadan) 
8 Yaklaşık Kurp noktaları arasında geçici düzenleme(splaynlarda grafik 

çizim için küçük noktalar. Bu noktalar depolanmazlar.) 
9 Yaklaşık Oluşturulmuş kurp noktaları ( 8'deki gibi ancak notalar 

depolanır.) 

4.14-ÖLÇÜ YA DA DÜZENLEME TABİHİ 

Nümerik, 6 hane zorunlu 

JJMMTT formunda hazır bulunan tarihler aşağıdadır: 
- Yersel ölçü krokisinin tarihi, 
- Hava resimlerinin değerlendirildiği tarih, 
- Düzeltme tarihi 
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4.1S-DÜZENLEME BELİRTECİ 

Nümerik, 1 hane zorunlu 

Bu belirteç tümcenin hazırlanma, yapım düzeltim sırasındaki düzenleme durumunu 
belirler. 

KOD TABELASI 
KOD ANLAMI 

0 ......   İşlenmemeiş orjinal ölçü noktası 
1......   îşlenmiş( henüz hatalı olabilir) 
2......   İşlenmiş ( bilimsel olarak hatasız ) 
>2 den  Kesin işlenmiş 

S- PROJE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Önce ASCII formatmda gönderilen çıktılar analiz edildi. 
Hangi verinin nerede ve ne olduğu, cadde bazında kaba olarak ayrımlanmıştır. 

Yapılan çalışmalar: 

- Cadde  bazında yersel  referan sistemine göre kodlama yapılmıştır.  Örneğin 
01364001009 biçimindeki gösterimin 01364'lük 5 haneli kısmı bir cadde veya sokağın 
adına karşılık gelirken, 001009'luk 6 haneli kısmı bu cadde/dokağm bir bölümüne karşılık 
gelir. 

- Mantıksal yapı 
- Nokta/çizgi kodları 
- Geometrik Yapı vb. 

Ayrıca ince olarak doğrusal elementler uygun kod sistemi ile bir arada 
tanımlanmışlardır. Öncephe, kaldırımlar,duvarlar vb. 

5.1- VERİ TABANINA GİRDİLERİN TASARIMI 

Her Veri sayfasının büyük miktarda veri içermesi bakımından ( Örneğin: Yersel 
ölçülmüş yoğun yerleşim alanlarındaki yalnızca yollar için 750 KB, yersel veya havadan 
ölçülmüş mücavir alanlarda 1,3 MB), verilerin okunması sırasında filitre biçimi seçmek 
mutlaka gereklidir. Filitre dinamik karakterlidir ve bir tabela ile yönetilir. Bu tabela 
ASCII formatmda sunulmuş ve her zaman kullanma isteğine göre düzeltilecek biçimde
 
i 
hazırlanmıştır.
 
j 

i 
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Okuma sırasında ÇAKH kayıtları Filitre tabelasına uygun olarak ' Bağlantılar ',' Tek 
Noktalar1, 'Metinler ','Semboller ' gibi element sınıfları biçiminde düzenlenir.Bu 
sınıflandırma eğer istenirse bir LOG-Dosyası üzerinde toplanır. Okuma ve filitrelemenin 
sonucu yine ASCII biçiminde dosyalanır. Bunlar sonraları bir interfeys programı ile 
veritabanı içine okunabilir. 

5.2-VERİ AKIŞI 

Aşağıdaki veri akışı, proje bazında ÇAKH verilerinin veritabanı oluşuncaya kadar 
geçirdiği süreci göstermektedir. 

 



Burada veri yapısı değişirse tabelalarda değişir. Bu akışı daha iyi anlatabilmek için, 
bazı kavramları açıklamakta yarar vardır. 

5.3- ÖN FİLİTRE 

Yukarda anlatılan açıklamalar yeterli iseds bunları bazı örneklerle güçlendirmek 
yararlı olur kanısındayım: 
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5.4- FİLİTRE TABELASI 

Giriş filitre işinin idaresi ve belli bir veri tabanına dönüştürülmesi için temel yapı 
aşağıdaki tabelada verilmiştir. Tek tek pozisyonların anlamı açıklanmıştır. 

Özellikle'DURUM' pozisyonuna dikkat etmek gerekmektedir. Bu alanla bir kodun 
okunıp okunmadığı kontrol edilir. 'GÖRÜNEBİLİRLİK' alanında tabeladakinden daha 
az kayıt bulunabilir. Bunlar özel haller ve uygunluk kontrollerinin yapılmasına yararlar ve 
önceden tamamlanmamışlardır. 

Giriş Filtresi İçin Tabela 

ALAN ADI TİP ANLAMI 

KOD A8    Kod ilgili elementin ne olduğunu ve anlamını ifade eder. O ÇAKH 
kodu olmayabilir. 

EL-TÜR       Al   Elementin temel türü belirlenir: 
1V'....  Birleşim (Çizgisel) 
' T ' ... Text 
'S ' .... Sembol 
' P' ...Tek nokta 

AÇIKLAMA A30 Tanımlanmış kodların açıklanmasını yapar. 

DURUM        Al    Verilen element kodunun aktif olup olmadığını gösterir. Örneğin : 
1 * '.... Kod aktif 
1 '....Kod aktif değil 
Kod aktif olmadığı durumlarda kod okunur ama kütüklere ve veri 

tabanına yazılmaz. 

DENKLEŞME A8   Aynı tür elemente ilişkin farklı devam eden kodlar 
tek bir kodla gösterilir. Ör. 4966 Çam ağacı 

4967 "       " 4966 Çam ağacı 
4968 " 
4969 " 
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MİNSAY         14   Bu alanda refereans noktalarının minimum geçerli sayısı. Ör.: 
Ön cephe için 2, Cümle kapısı için 4, Tek nokta için 1. 

MAXSAY       14     Bununla referans noktalarının maksimum sayısı tanımlanır. Ör.: 
Telefon Kulübesi için maksimum 5 nota 

PARSAY 12       Bu alanda olası paralel çizgilerin sayısı tanımlanır ( Ör. Demir 
yollan). 

Eğer PARSAY 0' dan büyükse paralel açıklığı 
PARAÇ tanımlanmalıdır. 

PARAÇ        A5     Paralel arasındaki açıklık ( mm) sağ-sol +\- 
olarak tanımlanır. 

BİRTÜR      A4     Burada birleştirme türü belirlenir: 
'G ' ..... Doğru 
'K ' ..... Daire 
'S ' .....  Eğri 
' E' ....  Birleştirme sonu 
Bu alanda tanımlanmış belirteçlerin bir bileşimi bulunur ( Ör. GKE 

)• 

GÖR_BİL      A4   Koda ilişkin bir elementin grafikte görülüp görülmeyeceği belirtilir. 
1  '......Görülür 
' -'..... Görülemez 

TÜR_İLE      A7  Kod, bu alanda virgülle ayrılmış her element türünün kodu ile 
bileştirilebilir(Kombine edilebilir),(Ör. 'V,T). Verilmiş kodla 
gösterilmiş bir elementin, örneğin ev ön cephesi üzerinde aynı 
zamanda farklı ele mentler olabilir (tek nokta, sembol vb.).tşte 
bu elementler bu alanda tür belirteç leri ile belirtilebilirler. 

KOD_İLE      A15 Kod, bu alanda virgül île ayrılmış kodlar ile bileştirilebilirler. 

TÜRSÜZ       A7  Kod, bu alanda belirtilen ve virgülle ayrılmış element türü kodlan ile 
bileştirilemez (Ör. yapı kodu herhangi bir 'S' ile). 

KODSUZ      A15 Kod, bu alanda belirtilen ve virgülle ayrılmış kodlar ile 
bileştirüemez( Ör .Trafo kodu, hidrant kodu ile bileşim yapı lamaz). 

22 



 

23 



KOD TÜRjLE    KODJLE   TÜRSÜZ     KODSUZ      GEO ARİT 
0153 0154 0255 03 
1125 V,P 4875,4876,4129 
1126 V,P 4875,4876,4129 
1135 V,P  4875,4876,4129 
1169 V,P  4875,4876,4129 

KOD PARSAY PARAÇ BİRTÜR GÖR_BİR 
153 0 
154 0 
0255  0 

03  0 
1125 1 +250      GKSE 
1126 1 +250      GKSE 
1135  0 GKSE 
1169 0 G 

Filitre tabelasmdaki kodların ilk iki hanesi mantıksal düzeyi son iki hane ise Çizgi veya 
nokta kodunu verir. Örneğin il26 kodundaki 11 ÖN CEPHE ' yi, 26 ise bu elementin 
duvar olduğunu gösterir.Eğer veri yapısı değişirse bu işlem tabelada kolayca yapılabilir. 
Örneğin yeni bir kod ortaya çıkarsa bu değişiklik bir text editörü yardımı ile tabela içine 
katılabilir. 

5.S- FİLİTME 

Ön filitreden verilerin veri tabanına konuncaya kadarki programlama sürecini içerir Her 
cadde bölümü ; Filitre tabelasına uygun dört veri türündeki ( Birleşim , Text, Sembol, 
Tek nokta ) her tek element sınıflandırılır, ve veri tabanındaki tabelalarla aynı yapıda ve 
adı taşıyan SQL... ara dosyalarının içine yazılır. 

Program seyri sırasında okuma sonuçları ekranda ve seçimli olarak bir LOG... 
dosyasıiçine yazılabilir. Burada tek çizgi noktalarının numaraları birçok yersel başvuru 
sisteminin cadde bölümleri açısından tek anlamlı olmadığından bunlara ilişkin bir bineer 
arama ekseni üzerinde yöneltilen tek bir iç nokta numaralan verilmelidir. 

Aşağıda Ön Filitre ve yukarda anlatılanları da içeren Filitre işlemlerini yapması için 
çeşitli pogramlar oluşturulmuştur. Bu programlar VAX - PASCAL 3.6 dilinde yazılmış ve 
VAX/VMS 4.7 işletim sistemi ile VAK 2000 istasyonunda yazılmıştır. Sayılan 
programlardan biri aşağıda INCLUDE veri olarak , adları verilen alt programları ve 
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PROCEDUR' leri içeren ÇAKH adlı programdır. 

********Pogram MZK********* 

INCLUDE Veri olarak söz konusu ALT PROGRAMLAR : 

Ad İçerilen " procedur " ler 
MZKMZK.PAS   Open_MZK (ÇAKH Veri dosyalarını açar) 

Read_MZK (Yorumlanmış ÇAKH kayıtlarını okur) 
Cose_MZK (ÇAKH kayıtlarını kapatır) 

MZKELE.PAS    Read_MZK_Element 

MZKPKT.PAS    Open_PKT ( Nokta verilerini açar ) 
Add_PKT ( Tek nokta numaraları verilir ve nokta verilerine bir 

Index 
eklenir. Yeni noktalar kaydedilir. 
Close_PKT (Nokta verilerini kapatır) 

MZKSOL.PAS    ASCII formatında, üç procedur' lü (Open_SQL, Add_SQL 
,Close_SQL ) 7 SQL ara dosyas7( VBR, VBTSYR , SY, PKT, PU, 
TX) oluşur. 

MZKTAB.PAS   Open_TAB (Filitre tabelasını açar) 
ReadJTAB ("        " okur ) 
Cose_TAB("        "   kapatır) 

Program MZK.PAS 

Input:   MZK.DAT (* ASCII formatındadi Viyana belediyesinin ÇAKH verileri •) 
MZK.TAB (• Filitre Tabelası *) 

Output: VB.TXT    (* Birleştirme dosyası *) 
VBR.TXT (* Birleşme noktaları dosyası *) 
TX.TXT    (* Text dosyası *) 
SY.TXT     (* Sembol dosyası •) 
SYR.TXT (* Sembol noktalan dosyası *) 
PKT.TXT  (• Tek nokta dosyası *) 

Seçimli olarak: 
LOG.TXT (* Okuma sonuçlarını görmek için *) 

Bütün  .TXT  dosyalan,  verileri  VERİTABANINA  koymadan  önce  kontrol  için 
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yapılmıştır. 

5.6-VERİTABANI 
Bu projede, ilişkisel yapıda olan ve amaca uygun tabelalardan oluşmuş ORACLE 
veritabanı kullanılmıştır. Satır ve sütunlardan oluşan bu tabelaların adları ve içerikleri 
aşağıdadır: 

AD İÇERİK 

GEMTAB    Belediye numarası ( GEM ), Belediye adı ( GEMNAM ), 
Güncelleştirme indeksi ( UPD ) 

SCDTAB     Cadde kodu (SCD ), Eyalet adı ( BDL ), GEM, Cadde 
adı ( STRNAM ), UPD 

RBWAB     Viyana yersel başvuru sistemi bölümleri ( RBWA), 
RBW-Dügümü < -dan > (V_RBW), < kadar > (B_RBW), 
SCD, EV numarası: sol < -dan > (V_ONL), 
< kadar > (B_ONL), sağ < -dan > (V_ONR), 
< kadar > (B_ONR), UPD 

RBWKN    RBW-Düğümü (RBW), Koordinatlar: (Y), (X), (H), UPD 

VB Birleşim : kod (CODE), VBR-Index < -dan > (V_VBR), 
< kadar >(B_VBR),Katman (LAYER),Bölüm (ABSCHN),V_RBW, 
B_RBW ,UPD 

VBR Birleşim noktalan : VBR- Index / Idx (IVBR), İç nokta numarası (IPKT), 
Birleşim   türü   (VERBART)  ,  görülebilirlik  (SICHT)   ,   Paralel   sayısı 

(PARANZ) 
Paralel açıklığı (DEFPAR) 

TX Tekst: CODE, İç nokta numaralarının durumu (TXPOS) , İç nok. num. 
doğrultusu (TXRI) , LAYER ,Genişlik (TXLEN), Tekst (TEX), 
V_RBW ,B_RBW, UPD 

SY Sembol: CODE, SYR-Index < -dan > (V_SYR) ,< kadar > (B_SYR), 

LAYER , ABSCHN, V_RBW, B_RBW, UPD 

SYR Sembol noktaları: SYR-Index / Idx (ISYR) ,IPKT ,SICHT 

PKT Tek nokta : CODE, IPKT, UPD 

PU Nokta : IPKT, Nokta numarası (PKTNR), Y, X, H .Kalite (POUALITY) 
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UPDAT Değişikliğin güvenliği :UPD, Son güncelleştirme (LUPD), Sonraki 
güncelleştirme (NUPD), Tarih JJMMTT (DAT), Hazırlayan (NAME) ,    
Etkinlik teksti (AKTION) , Depolama indeksi 

(STORE) 

TAPE        Teslim/Depolama : STORE, Dpolama tarihi (STOREDATE), Magnet bant 
num. (TAPENR), Tarih dayanağı ( SDATE), Yatırım durumu (İNVEST),... 
bu tabelalar arasındaki ilişki her tabelada ortak olan sütun adlarına veya 
ındex lere göre sağlanır. Örneğin VBR ve PU arasındaki ilişki iç nokta 
numatası PKTNR ile gerçekleştirilir. Tabelalarda üç tür veri kullanılır: CH-
Karekter ,N-NüMERİK- Sayısal ( Integer, Real), DATE-tarih Ayrıca her 
tabeladaki sütun adlarının yanı sıra satırın genişliği ve konacak verinin türü 
belirtilir . Örneğin PKT adlı veritabanı tabelasında   sütun 

adları, 
her sütuna ilişkin veri türleri ve genişlikleri aşağıdadır: 

CODE     IPKT     UPD 

CH(8)   N(ll)    N(ll) 

Veritabanı tabelaları ORACLE ( Version 5.1.22) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemine 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.ORACLE veritabanı tablolardan , onların 
görüntülerinden ve tablolar üzerinde yaratılmış soru ve raporlardan oluşur. Tabelalar 
SQL veri yönetim dili ile yönetilir. ORACLE birçok veritabanı yazılımına sahiptir. 
Bunlardan önemli ikisi hakkında kısaca bilgi vermek konunun daha iyi anlaşılması 
açısından yararlı olacaktır: 

SOL*Plus: 

* Veritabanındaki tabelalar yaratılır, değiştirilir. 

* Tabelalardaki veriler yönetilir. 

SQL*Forms: 

* Bununla yalnızca bir tabela daki veriler yönetilir. 

Bunların dışında ORACLE ; Filitre programlarıyla oluşturulan *.TXT output 
dosyalarının ORACLE tabelalarının içine okumak için ve veritabanmı idare eden yüksek 
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dillerden ( FORTRAN ,PASCAL, C, vb.) biri ile kullanılabilen interfeys programlarına 
sahiptir ( PRO* Pascal, PRO* Fortran, vb.). 
Bu programlar yüksek dillerde yazılmış programların içine SQL yönetim dilinin özgün 
deyimleri sokularak hazırlanmışlardır. 
Daha önceki programlar pascal ile yazıldığından interfeys programı olarak Pro* Pascal 
kullanılmıştır. Örneğin bununla VB.TXT dosyasındaki veriler,SQLVB.PPA interfeys 
programı ile veritabanındaki VB tabelasına aktarılabilir.Tüm dosyalar için benzer yol 
izlenmiştir. 

Tüm dosyaların veritabanına aktarılmasından sonra, oluşturulan veritabanının 
doğruluğunu kontrol etmek için DONE.PPA adı ile bir interfeys programı üretilmiştir.Bu 
program model alanı veritabanının yapısına uygun olarak ekranda çizerek, yapılan işin 
doğruluğu kontrol edilmiştir. 
Veritabanındaki tüm verileri doğrudan okuyan ve ekran üzerine çizen bu programın 
aşamaları aşağıdadır: 

******* r)QMP ppA ******** 
Input  :   Veritabanındaki veriler 
Output :   Ekranda grafik çizim 

Procedure Inıt_Graph        : Bu prosedür çizim için gerekli parametreleri düzenler. 
Örneğin renk seçimi, yazı ve ekran boyutları belirlenir. 

Procedure Koord_Bereich: Bununla koordinantların maksimumları und_Trans_Par ve 
minumumlan 

ile dönüşüm parametreleri belirlenir. 

Procedure Zeichne_Ver-:   Birçok noktadan oluşmuş ÇAKH 
bindung elementleri çizilir. 

Procedure Schreibe_Text: Textlerin yazımı içindir. 

Procedure Zeichne_Sym-: Tek sembolleri çizer. 

Procedure Zeichne_        : Ön cepheden Ayrılan sınırları 
Singulaere_Punkte cephe ile kesim noktalarını çizer. 
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